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RESUMO 

 

A rainha, progenitora dos integrantes da colônia de abelhas, cujas características 

hereditárias transmitidas são extremamente importantes para os programas de 

melhoramento genético apícola, é a chave para uma apicultura de sucesso. A qualidade 

de uma rainha é determinada principalmente por fatores diretamente relacionados a sua 

estrutura reprodutiva, o que é refletido tanto na longevidade quanto na atividade de 

oviposição e no peso. Outros fatores também têm grande influência na qualidade das 

rainhas, entre eles: a população de abelhas nutrizes, disponibilidade de alimento, 

utilização de equipamentos adequados e gerenciamento da colônia. O objetivo do 

presente trabalho foi utilizar dois diferentes métodos de produção artificial de abelhas 

rainhas, Jenter e Nicot, e avaliar o peso das rainhas africanizadas emergentes. O 

delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado. Foram obtidas 114 

rainhas pelo método Jenter e 78 pelo Nicot. Para comparação do peso foi utilizada a 

análise Bayesiana no software R. O peso médio das rainhas nascidas pelo método de 

Jenter foi de 0,176±0,025 g, enquanto que pelo método do Nicot foi de 0,136±0,020 g. 

O intervalo de  credibilidade ao nível de 95% para a diferença de pesos foi de (0,036; 

0,044) e não contém o valor nulo (zero), indicando que há evidências de diferença entre 

as médias dos pesos entre os dois métodos, sendo que o peso da rainha obtida pelo 

metodo Jenter é 20,56% superior do que o peso de rainhas obtidas pelo método Nicot. 

Portanto, recomenda-se a utilização do método Jenter para apicultores iniciantes na área 

de produção de rainhas africanizadas. 

 

Palavras Chave: Apicultura, Jenter, Nicot, Geleia Real. 
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ABSTRACT 

 

The queen, which is the progenitor of the bees colony members, whose hereditary 

characteristics transmitted are extremely important for improvement of genetic bee 

programs. The queen quality is determined by factors directly related to the queen 

reproductive structure, which is reflected in posture activity, longevity and weight. But 

other factors have great influence on the quality of the queens, which are: population of 

nurse bees, food availability, use of appropriate equipment and management. The 

objective of this study was to use two different queen rearing methods, Jenter and Nicot, 

and evaluate the weight of emerging Africanized queens. The statistical design used was 

completely randomized. Were obtained 114 queens from Jenter method and 78 from 

Nicot method. The Bayesian analysis was accomplished in the BRugs package from the 

R software. The medium weight of the emerging queens by the Jenter method  was 

0,176 grams, while for the Nicot method was 0,136 grams. The credibility interval at 

95% for the difference of weights was (0.036; 0.044) and it does not contain the null 

value (zero), indicating that there are evidences of difference among the averages of the 

weights among the two methods, and the weight of the queen obtained by the method 

Jenter is 20,56% superior than the weight of queens obtained by the method Nicot. 

 

Key Words: Apiculture, Jenter, Nicot, Real Jelly. 
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1. Introdução 

 Em 1840, as abelhas da espécie Apis mellifera foram introduzidas no Brasil, 

trazidas por imigrantes europeus e introduzidas em diversas partes do país. Em 1956 o 

professor e pesquisador Kerr introduziu a abelha africana A. m. scutellata, no Brasil, e 

intercruzamento dessa espécie com as várias subespécies européias existentes originou 

um polihíbrido denominado de abelha africanizada. 

No Brasil, as abelhas africanas se estabeleceram com facilidade, graças às boas 

condições ambientais que encontraram e à características como: rápido 

desenvolvimento, adaptabilidade, prolificidade, rusticidade, forrageamento,  capacidade 

de produção de mel e própolis e resistência a doenças. 

O processo de africanização motivou o desenvolvimento e uso de inovações na 

apicultura, entre elas, o melhoramento genético, inseminação instrumental e produção 

de abelhas rainhas. 

Existem diversas métodos de produção de rainhas, sendo eles naturais ou 

artificiais. Os métodos naturais são mais simples e não requerem a utilização de nenhum 

equipamento, sendo necessário apenas a retirada da rainha da colmeia (orfanação) e 

certificação da presença de ovos fertilizados, para estimular as abelhas operárias a 

produzirem uma nova rainha. Porém o número de rainhas produzidas é pequeno em 

comparação com os métodos artificiais.  

Atualmente existem diversos métodos artificiais de produção de rainhas, sendo o 

método de Doolittle o mais utilizado, devido a facilidade de adaptação dos equipamento 

utilizados. Este método utiliza a transferência manual de larvas para cúpulas de cera 

previamente fabricadas, que se tranformaram em realeiras e originaram novas rainhas. 

Outros métodos como o de Jenter e Nicot utilizam-se de uma caixa quadrada de 
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plástico, desenvolvida para a rainha depositar os ovos, que posteriormente serão 

utilizados para produção de novas rainhas, não sendo necessário a transferência manual 

da larvas, o que facilita a atividade para apicultores iniciantes. 

Em climas tropicais, a rainha mantém elevadas taxas de oviposição o ano inteiro, 

resultando em alto desgaste energético e fisiológico, por esta razão, a substituição da 

rainha, por uma nova, ao final do período produtivo, torna-se imperativa para 

otimização do potencial produtivo da colônia.  

As rainhas velhas e de baixa qualidade genética refletem na baixa produtividade 

do apiário. Por isso, é interessante o apicultor ter todas as suas colônias povoadas por 

rainhas jovens, selecionadas a partir de linhagens com características desejáveis 

. Com a substituição das piores rainhas do apiário por filhas das melhores, 

atrelado ao melhoramento genético, é possível aumentar a produtividade de mel em 

50% ou mais. 

 Apesar dos fatos citados anteriormente, poucos apicultores utilizam a prática de 

produção e substituição de rainhas, devido a difusão dos métodos e tecnologias 

necessárias, para tal fim, serem pouco divulgadas  

O objetivo do presente trabalho foi utilizar dois diferentes métodos de produção 

artificial de abelhas rainhas, Jenter e Nicot, e avaliar o peso das rainhas africanizadas 

emergentes. 
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2. Revisão de Literatura 

O momento preciso do surgimento das abelhas é um fato extremamente 

controverso e impreciso. Segundo Wilford (1995), o aparecimento das abelhas foi há 

220 milhões de anos, porém as flores só surgiram há 110 milhões de anos.  Entretanto, 

Poinar & Danforth (2013) encontraram em uma mina na parte norte de Miamar (EUA), 

uma abelha fossilizada em um âmbar, cuja datação provou ter 100 milhões de anos. 

Segundo Ball (2006) a compreensão da origem e diversificação das abelhas foi 

chamada, por Charles Darwin de "Um abominável mistério”. Mais de 16.000 espécies 

de abelhas, organizadas em 7 famílias, são conhecidas até o presente momento.  

Sabe-se que as abelhas são responsáveis pela polinização e, consequentemente, 

pela evolução do reino vegetal, demonstrando exercer um impacto seletivo em tal 

evolução, uma vez que escolhem polinizar certas plantas em detrimento de outras. Este 

comportamento indica que, através de suas preferências e escolhas, as abelhas 

possivelmente definem o futuro do reino vegetal e, consequentemente do mundo animal 

(Wilford, 1995). 

 

2.1. Biologia da Abelha Rainha 

As colônias de abelhas A. mellifera, são compostas basicamente pelos zangões 

(machos) e pelas rainhas e operárias (fêmeas) (Figura 1). As rainhas e as operárias 

diferem, tanto do ponto de vista morfológico, quanto fisiológico, conforme a função de 

cada uma na colmeia. O mecanismo básico de determinação das castas, é regulado pela 

quantidade e qualidade do alimento fornecido à larva (Campos, 1979).  

Toda larva fêmea, com menos de três dias de idade, se desenvolverá em uma 

rainha quando alimentado exclusivamente com geleia real (Peng & Jay, 1977). 
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A abelha rainha é a matriz de todos os indivíduos da colônia, por ser a única 

fêmea fértil. Entretanto, sua importância não é justificada apenas pelos genes que 

transfere, mas também pela qualidade e quantidade de ovos, os quais ovopositam 

(Rinderer, 1986; Bienefeld & Pirchner, 1990; Laidlaw, 2010). 

 

Figura 1. Diversidade de castas em A. mellifera. Fonte: britannica.com 

A excelência da rainha é o reflexo das características expressadas pela produção 

da colônia, pelo relacionamento que existe entre ela e suas operárias, pelos feromônios 

liberados por ela e por meio da comunicação genética do grupo. Desta forma, o perfeito 

funcionamento de um enxame depende da atividade conjunta entre a rainha e as 

operárias (Kerr, 1972).  

O peso da rainha pode ser utilizado para relacionar algumas características, tais 

como: dimensão dos ovários (mais largos ou longos), quantidade de ovaríolos por 

ovário, tamanho da espermateca (volume de espermatozoides armazenado), tamanho do 

tórax, eficiência metabólica (produção de ovócito por ovaríolos) (Tarpy et al., 2000), 

capacidade de oviposição, densidade populacional, forrageamento e aumento da 

produção(Kahya et al. 2008; Laidlaw, 2010). . 
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O órgão reprodutor feminino possui dois ovários, com aproximadamente 300 

ovaríolos, variando em quantidade de acordo com o tamanho e o peso da rainha, uma 

espermateca, dois ovidutos laterais e um central, uma glândula e um saco de veneno, um 

ferrão e glândulas acessórias (Novaes, 2011). 

 

Figura 2 - Órgãos reprodutores femininos da abelha rainha: ferrão (1), bolsa de veneno 

(2), glândula de veneno (3), ovário (4), glândula de Dufour (5), Espermateca (6), 

glândula espermática (7), oviduto (8). Fonte: Cornell University. 

A vida reprodutiva das rainhas têm início após o amadurecimento dos ovaríolos, 

com aproximadamente sete dias de idade. O completo desenvolvimento dos ovários 

ocorre apenas depois do acasalamento, quando se inicia a oviposição (Tanaka & 

Hartfelder, 2004). 
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2.2. Geleia Real 

A geleia real é composta a partir da mistura de secreções das glândulas 

hipofaringeanas e mandibulares, localizadas na cabeça das abelhas operárias. Sua 

secreção é realizada a partir da ingestão de pólen com adição de soluções de açúcares 

regurgitadas do papo da vesícula melífera das abelhas nutrizes (Nogueira-Couto & 

Couto, 2006).  

Esse alimento contém vários elementos minerais, proteínas, aminoácidos, 

esteróides, fenóis, carboidratos, vitaminas, lipídios, além de outras substâncias 

desconhecidas. Apresenta uma coloração branco leitoso, viscosa, altamente ácida - pH 

entre 3 e 4 (Beetsma, 1979).  

 

Figura 3. Realeiras com geleia real e larvas. 

A atividade e taxa de síntese de proteínas da glândula hipofaringeanas variam de 

acordo com a idade e status fisiológico da operária, aumentando consideravelmente 

durante os quatro primeiros dias de vida adulta e com maior atividade e produção de 

geleia real com a idade de 5 à 14 dias. É durante esta fase que essas glândulas possuem 

completo desenvolvimento e secretam proteínas essenciais que fazem parte da 

alimentação de todas as larvas e da rainha (Naiem et al., 1999).  
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Após esse período sua atividade e volume decrescem rapidamente passando a 

secretar enzimas como a invertase, quando as abelhas tornam-se campeiras (Huang et. 

al., 1994). 

Geleia real e rainhas são produzidas comercialmente em colmeias especiais 

chamadas de recrias. A recria é na verdade uma colônia na qual se tenta reproduzir as 

condições necessárias para o desenvolvimento de uma nova rainha.  ssim, a prod   o 

de  eléia real está diretamente relacionada   prod   o de rainhas (Haydak, 1970). 

 

2.3. Produção de Rainhas 

A produção de abelhas rainhas teve início na Grécia antiga, onde apicultores 

colocavam quadros com larvas jovens, em colônias órfãs, a fim de produzirem realeiras. 

Neste momento, muito pouco se sabia sobre a biologia das abelhas. Em 1565, Jacob 

Nickel, foi o primeiro apicultor, na Europa, a descrever como as abelhas operárias 

podiam produzir rainhas a partir de larvas jovens (Büchler, et al., 2013).  

Em 1861, em Massachusetts nos EUA, começaram a produzir rainhas para 

vender. Estes produtores pioneiros usavam tiras estreitas, de favos de cera, contendo 

ovos e larvas, fixadas nas barras superiores dos quadros. Esses quadros eram 

transferidos para colônias órfãs, onde as abelhas operárias construíam realeiras, que 

posteriormente, poderiam ser distribuídas em núcleos de acasalamento (Büchler, et al., 

2013). 

Em 1889 começou o desenvolvimento de técnicas mais modernas com Gilbert 

Doolittle nos EUA. Basicamente, são transferidas larvas jovens de operárias para 

pequenas cúpulas de cera e estas fixadas em barras. Estas barras são introduzidas na 



8 
 

colmeia por meio de um quadro, para iniciar a produção de realeiras. Este método de 

criação de rainhas ainda é largamente utilizado e enfatiza a importância de uma rica 

fonte de alimento constante, para a produção de rainhas de alta qualidade (Doolittle, 

1889). 

Rainhas desenvolvem-se dentro da colônia em realeiras, que são alvéolos 

alongados e puxados para baixo. A produção em condições naturais ocorre por morte ou 

desaparecimento da rainha velha, substituição natural por alguma anormalidade e para 

divisão natural da colônia (enxameação) (Laidlaw, 2010). 

A chave para a criação de abelhas rainhas é ter disponibilidade de larvas de 

operárias com até 2 dias de idade (Figura 4), pois, até este período todas as larvas 

recebem apenas geleia real. Essas larvas serão utilizadas em colmeias órfãs (sem 

rainha), de acordo com as técnicas do método escolhido (Doolittle, 1889).  

 

Figura 4. Cinco primeiros dias do desenvolvimento larval das abelhas. Fonte: 

Oliveira, 2014. 

Existem vários sistemas de produção artificial de rainhas disponíveis no mercado, 

dentre eles o sistema Jenter, Nicot , Doolittle, Mann Lake Queen e Ezi, que seguem o 

mesmo princípio.  Em alguns destes métodos, a rainha fica confinada em uma caixa de 

plástico com fundo removível, contendo pinos ou células que substituem os alvéolos. 

Estes métodos são altamente indicados para iniciantes, podendo também ser utilizado 

para fins de transferência de larvas (Büchler, et al., 2013). 
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Assim, o sucesso e a qualidade da produção de rainhas depende de diversos 

fatores, tais como: população de abelhas nutrizes, disponibilidade de alimento, 

utilização de equipamentos adequados e gerenciamento da colônia (Woodward, 2007). 

 

2.3.1. Mini-Recria 

A mini-recria é uma colônia de abelhas órfã (sem a presença de uma rainha), 

estabelecida em um núcleo de 5 quadros, onde objetiva-se reproduzir as condições 

perfeitas e necessárias para a produção de uma nova rainha. 

Esse núcleo deve possuir uma alta densidade populacional de operárias com a 

função de nutrizes, com idade de 5 a 15 dias, garantindo-se assim, produção de geleia 

real para a nutrição adequada das futuras rainhas. É nesta idade que as glândulas 

hipofaringeanas e mandibulares estão no ápice do seu desenvolvimento permitindo, 

assim, uma máxima produção de geleia real. As mini-recrias devem oferecer ainda boa 

disponibilidade de pólen e néctar para alimentação das abelhas nutrizes (Cunha, 2002). 

 

2.4. Análise Estatística 

A Inferência Estatística tem por objetivo fazer afirmações sobre características 

de uma população com base em informações obtidas por dados amostrais. Em geral, 

essas afirmações traduzem-se em problemas fundamentais como a estimação de 

parâmetros. Pode-se também dispor de determinadas hipóteses sobre a característica da 

população em questão, e o que se deseja é testar as hipóteses e decidir pela aceitação ou 

rejeição de uma delas em favor de outra, determinando-se um teste de hipóteses 

(Fossaluza, 2008). 
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A Inferência Bayesiana baseia-se na interpretação subjetivista de probabilidades, 

que representa a medida de incerteza de um indivíduo sobre determinado evento. Dessa 

forma, a probabilidade atribuída a um evento pode variar de indivíduo para indivíduo, 

pois depende do conhecimento que cada um tem sobre aquele evento. Nesse sentido, a 

incerteza sobre um parâmetro desconhecido   deve ser quantificada em termos de 

probabilidade. A operação bayesiana atualiza a incerteza inicial de um indivíduo sobre 

 , juntando seu conhecimento a priori com a informação trazida pelos dados 

experimentais (Pinho, 2006). 

 Na área zootécnica vários autores têm utilizado a metodologia bayesiana como 

por exemplo, (I) avaliação genética de bovinos da raça Nelore (Faria et. al., 2007); (II) 

comparação de parâmetros de modelos de regressão não-linear em dados de 

degradabilidade ruminal (Rossi et. al., 2010); (III) avaliação de correlações entre 

escores visuais e características reprodutivas em bovinos Nelore (Boligon & 

Albuquerque, 2010); (iv) estudo de características de produção de ovos usando 

inferência bayesiana em matrizes de codornas de corte (Dionello et. al., 2008) entre 

outros. 

Uma das áreas que veem se destacando no mercado de produção animal é a área 

de apicultura. No entanto, a produção apícola depende fortemente da qualidade da 

abelha rainha. Diferentes técnicas de criação de rainhas podem ser úteis. No entanto, 

existem dificuldades em seguir alguns resultados pressupostos da análise estatística 

frequentista. Para realizar a comparação destas técnicas, pode ser útil incluir na análise 

estatística, uma informação a priori. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Área Experimental 

Os experimentos de campo foram realizados no Apiário Linha de Voo - 

conveniado com a UFSJ, localizado na cidade de Tiradentes – MG, zona rural César de 

Pina, na região do Campo das Vertentes, sudeste de Minas Gerais, com latitude 

21°04’13.33” Sul, longitude 44°12’44.96” Oeste e 912 m de altitude (Figura 5).  

 

Figura 5 - Imagem de satélite do apiário, localizado na imagem dentro do circulo. 

Fonte: Google Earth 

 

3.2. Apiário de Produção 

A produção de rainhas foi ocorreu no período de novembro de 2012 a fevereiro de 

2014, utilizando-se núcleos com 5 quadros modelo Langstroth como mini-recrias, e 

ninhos com 10 quadros modelo Langstroth como colmeias matrizes e colmeias de 
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recursos. O material dos métodos de produção artificial de abelhas rainhas foi adquirido 

através de sites na internet de países extrangeiros, devido à falta destes equipamentos no 

mercado nacional. As colmeias matrizes foram selecionadas a partir de características 

de produção de mel e própolis verde e para colmeias de recursos foram selecionadas 

colônias populosas com bom estoque de mel e pólen, pois sua finalidade é dar suporte 

às mini-recrias com mel, pólen e crias operculadas, ou seja, abelhas que irão emergir em 

alguns dias.  

 

Figura 6. Esquema ilustrativo do sistema de produção de rainhas. 

 

3.3. Mini Recria 

Inicialmente realizou-se a orfanação da colônia (retirada da rainha) para criar 

ambiente favorável à produção de novas rainhas. Após uma semana da orfanação, 

realizou-se inspeção de todos quadros para retirada da realeiras formadas, para evitar 

emergencia de rainhas não desejadas. 

Os quadros com os recursos (mel e pólen) foram distribuídos na mini-recria da 

seguinte forma: dois quadros com mel e pólen nas laterias e dois quadros cria 

Recria 

Colmeia Recursos Colmeia Matriz 

Mel, Pólen e 

Cria Operculada 

Larvas da rainha 

selecionada ->-

Quadro porta 

cúpulas 
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operculada em seguida, deixando espaço de um quadro no centro para a introdução do 

quadro com as enxertias, ou quadro porta-cúpulas.  

Após preparação inicial das mini-recrias com os recursos, realizou-se a introdução 

do quadro porta-cúpulas. O manejo de reposição dos recursos foi feito em conjunto com 

a introdução do quadro porta-cúpulas e consistiu na introdução de um a dois quadros 

com crias operculadas provenientes das colmeias de recursos para as mini recrias,  

garantindo assim a emergencia de novas abelhas nos próximos dias e o controle da 

densidade populacional de abelhas nutrizes.  

Ao quinto dia após introdução dos quadros porta-cúpulas, estes eram retirados. 

Colocaram-se as realeiras formadas dispostas verticalmente em gaiolas cilíndricas, 

possuindo no seu interior alimento tipo pasta cândi (massa a base de açúcar de 

confeiteiro e mel) fixando-se no fundo oposto da realeira. 

As gaiolas foram armazenadas em caixa de isopor e em seguida levadas ao 

laboratório. Semanalmente, foi fornecido para as mini-recrias suplementação alimentar 

energética e protéica, em alimentadores coletivos.  

 

3.4. Método de Jenter 

O método de Jenter é uma técnica ou sistema de produção artificial de rainhas 

desenvolvido e patenteado em 1983, pelo alemão Karl Jenter, em Nurtingen 

(Alemanha). Esse método utiliza-se de um favo artificial, reproduzido em um quadrado 

de plástico, denominado caixa de oviposição, com 110 células em formato de alvéolos, 

vazadas em seus fundos, onde se encaixam pinos (Figura 7) (Jenter, 1983). 
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Figura 7. Kit Jenter completo, cúpulas (a), pinos (b), bases (c), caixa de postura 

(d), gaiolas (e) e barra porta cúpulas (f). Fonte: cornwallhoney.co.uk 

O Kit Jenter pode ser encontrado para compra em alguns sites na internet, de 

empresas inglesas, alemâs ou americanas como por exemplo em: www.cornwall 

honey.co.uk/009a.htm e http://www.karl-jenter-shop.eu/ 

A caixa de oviposição é composta por quatro partes (Figura 8), uma tampa na 

parte traseira para isolar e evitar o acesso de abelhas operarias e o depósito indesejado 

de cera ou própolis, duas partes internas da caixa de oviposição, onde se encaixam os 

pinos e onde são inseridos os ovos pela rainha e por último uma tela que funciona como 

excluidora, permitindo somente a a passagem das operárias, com uma tampa circular no 

centro, para introdução da rainha. 

(b) 
(a) 

(c) 
(d) 

(e) 

(f) 
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Figura 8. Caixa de oviposição Jenter, tampa traseira (a), tampa frontal (b), 

partes internas (c, d). Fonte: Oliveira, 2014. 

Os pinos têm a função de receber e acondicionar os ovos deixadas pela rainha, 

que irão se desenvolver em larvar e futuramente em rainhas. As cúpulas são utilizadas 

como base para o inicio da construção das realeiras, e as bases para inserção das gaiolas 

de proteção  (Figura 9). 

 

 
 

 Figura 9. Peças do kit Jenter, pinos (a), cúpulas (b) e bases (c). Fonte: Oliveira, 2014. 

Os quadros que receberão as larvas para produção de rainhas são chamados de 

quadros porta-cúpulas. Estes quadros são equipados com duas ou três réguas de 

madeira, com furos circulares, para receberem as bases montadas com os pinos e as 

cúpulas (Figura 10).  

(a) (b) 

(c) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura 10. Quadro porta cúpulas Jenter. Fonte: Oliveira, 2014. 

Inicialmente, recorta-se a cera do centro de um quadro de ninho no formato da 

caixa de oviposição para acoplá-la, de forma que o arame dê sustentação à caixa e com 

os pinos devidamente montados dentro da caixa (Figura 11).  

 

Figura 11. Montagem dos pinos na caixa de oviposição previamente fixada à um quadro 

de ninho. Fonte: Oliveira, 2014. 

Em seguida introduziu-se este quadro na colmeia matriz previamente selecionada 

para as abelhas se familiarizarem com o novo quadro. Após um dia, procura-se a rainha 

da colmeia matriz para introduzi-la dentro da caixa de oviposição.  
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Para encontrar a rainha mais facilmente, recomenda-se abrir a tampa e retirar 

melgueiras se necessário, sem movimentos bruscos. Outra dica é se atentar mais no 

quadros com ovos, pois a chance da rainha estar em um quadro com ovo é maior. Caso 

não encontre a rainha, repetir o procedimento duas horas depois ou no dia seguinte.  

Após cinco dias da introdução da rainha, retirou-se o quadro com a caixa de 

oviposição e devolveu-se a rainha para colmeia original (Figura 12). Em seguida levou-

se o quadro para retirada dos pinos com as larvas em local com temperatura constante e 

amena, umidade do ar média ou alta, para evitar o ressecamento da geleia real e das 

larvas.  

 

Figura 12 - Quadro com a caixa de oviposição do método Jenter após cinco dias de 

introdução da rainha. Fonte: Oliveira, 2014. 

Retirou-se os pinos com larva ou ovo e montou-se os quadros porta-cúpulas com 

42 cúpulas em cada quadro (Figura 13). Em seguida, foi feita a introdução do quadro 

porta-cúpulas no centro da mini-recria, devidamente preparada. 
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Figura 13. Montando as cúpulas. Fonte: Oliveira, 2014. 

 

No quinto dia após a introdução do quadro porta-cúpulas, retirou-se as realeiras 

formadas para introduzir nas gaiolas cilíndricas com pasta candi no fundo (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Quadro porta cúpulas com realeiras puxadas e realeiras dentro das gaiolas 

cilíndricas com pasta candi. Fonte: Oliveira, 2014. 

 

Em seguida, transportou-se todas as gaiolas em uma caixa de isopor, para o 

Laboratório de Práticas Apícolas do Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal de São João del Rei.  
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3.4. Método de Nicot 

O método de produção artificial de rainhas Nicot, também não requer a 

transferência de larvas, pois nele utiliza-se um favo artificial, reproduzido em uma caixa 

de polietileno com dimensões 147 x 130 x 28 mm, 110 células prolongadas em seus 

fundos, onde se encaixam cúpulas de acrílico, que receberam os ovos da rainha (Figura 

7) (Gillard, 2013). 

A caixa de postura é composta por 3 partes, sendo uma tampa traseira, uma tampa 

frontal com tela excluidora com pino circular para permitir a introdução da rainha e uma 

parte central, onde por um lado se encaixa os pinos que receberam os ovos da rainha e 

pelo outro lado onde a rainha realiza ovoposição (Figura 15). 

 

Figura 15. Caixa de postura Nicot com tampa frontal (a), tampa traseira (c) e a parte 

central (b). Fonte: Oliveira, 2014. 

O Kit Nicot pode ser encontrado para compra em alguns sites na internet, de 

empresas francesas ou americanas como por exemplo  em: http://www.brushy 

mountainbeefarm.com e   http://www.nicotplast.fr/. 

(a) (b) (c) 
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 A montagem da caixa de postura do método Nicot e a metodologia de introdução 

da rainha na caixa de postura e demais procedimentos posteriores também são 

semelhantes ao método de Jenter, diferindo apenas na quantidade e formato das peças 

utilizadas.  

3.5. Laboratório 

No laboratório de Práticas Apícolas, as gaiolas foram devidamente alocadas em 

estufa, a uma temperatura média de 34ºC e UR de 60±10% (Figura 16). 

 

Figura 16. Estufa com as rainhas em gaiolas para emergirem. Fonte: Oliveira, 2014. 

Após quinze dias de desenvolvimento desde o estágio de ovo, as rainhas 

emergiram, em seguida fora marcada com tinta atóxica (amarelo em 2012, vermelho em 

2013 e verde em 2014), na parte superior e central do tórax, de acordo com as cores do 

código internacional, que identifica a idade da rainha a partir do ano de emergência, 

estabelecido pela International Bee Research Association - IBRA (Tabela 1)( Büchler, 

2013).  
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Tabela 1. Código Internacional de Indentificação de Rainhas. 

Cor Ano terminando em: 

Branco ou Cinza 1 ou 6 

Amarelo 2 ou 7 

Vermelho 3 ou 8 

Verde 4 ou 9 

Azul 5 ou 0 

 

Realizou-se a tara em balança eletrônica de precisão de 0,0001g, com as gaiolas, e 

em seguida a determinação do peso das rainhas (Figura 17). Além das rainhas vivas, 

foram pesadas as rainhas que morreram após a emergência e as rainhas que não 

emergiram após 8 dias da introdução na estufa. Estas perdas foram decorrentes ao 

manejo, como por exemplo, transporte das realeiras do apiário para a estufa, podendo 

assim ocorrer o deslocamento do indivíduo dentro da realeira, já que o apiário 

experimental estava muito distante do Laboratório de Práticas Apícolas. 

  

Figura 17. Pesagem das rainhas após emergirem. Fonte: Oliveira, 2014. 
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 Posteriormente, as rainhas foram acondicionadas em gaiolas de introdução e 

transporte tipo JZ-BZ, contendo pasta cândi (alimento a base de mel e açúcar de 

confeiteiro) e 8 abelhas acompanhantes, proporcionando nutrição e cuidados adequados 

à rainha durante o período de transporte. E por último essas foram inseridas em caixas 

com 20 unidades e distribuídas à Associação dos Apicultores de São João del Rei - 

APISDELREI (Figura 18). 

   

Figura 18. Caixa de gaiolas de transporte e introdução tipo JZ-BZ juntamente com 

abelhas acompanhantes e pasta cândi. Fonte: Oliveira, 2014. 

 

3.6. Análise estatística 

 As comparações entre os pesos das rainhas africanizadas obtidos pelos métodos 

(tratamentos) Jenter e Nicot foi feito por meio de inferência Bayesiana. Os pesos 

constituem uma população de valores distribuídos normalmente, ou seja, tais que 

2
1 1

( | , ) exp
22
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n i
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 Os resultados, utilizando prioris conjugadas não informativas, foram obtidos a 

partir de uma rotina desenvolvida no software R 3.0.2 utilizando o pacote BRugs 

(Anexo A). Nessa rotina os valores iniciais para os hiperparâmetros da distribuição a 

priori foram obtidos através de apicultores produtores de rainhas. 

 Para cada 
i  e 2

i foram consideradas distribuições a priori iguais a 
i ~ 

Normal(0,10
6
)   e  2

i ~ Gama(10
-3

,10
-3

). Foram realizadas comparações múltiplas entre 

as distribuições a posteriori das médias, ao nível de 5% de significância. A obtenção 

das distribuições marginais a posteriori foi realizada por meio do pacote BRugs do 

software R. Foram gerados 11.000 de valores em um processo MCMC (Monte Carlo 

Markov Chain), considerando descarte amostral de 1.000 valores iniciais e salto de 10. 

A convergência das cadeias foi verificada usando o critério de Heidelberger & Welch 

do pacote CODA (Convergence Diagnosis and Output Analysis, Best et al., 1995) do 

software R.  

 Foi gerado também o intervalo de confiança bayesiano (HPD) com coeficiente 

de credibilidade de 95% para a diferença de médias entre os dois métodos. 

 Foi feita também uma análise entre as realeiras formadas pelo número de 

cúpulas introduzidas com o método Jenter e Nicot, utilizando o teste de proporções, 

adontando como hipóteses:  H0 : Pjenter = Pnicot  / H1 : Pjenter ≠ Pnicot, sendo que: 

0
A B

A B

x x
p

n n





,  0 01q p  , 0,5(1/ 1/ )A BC n n    e   

 0 0* 1/ 1/

A B

cal

A B

p p C
z

p q n n

 



,  

onde n é o número de cúpulas, x o número de realeiras e p a proporção. 

 Finalizando a implementação computacional foi realizada a análise frequentista 

dos dados, através do teste t para amostras independentes, para posterior comparação 
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com a analise bayesiana. As hipóteses testadas foram: H0 cotx Jenter x Ni  e H1 

cotx Jenter x Ni , onde x  é igual a média. 

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC). 

Realizou-se análise estatística descritiva com o cálculo da média, mediana e desvio 

padrão. A partir dos dados experimentais, com o auxilio do software R 3.1.1, foram 

plotados  gráficos tipo boxplot. 
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4. Resultados e Discussão 

Ao todo foram produzidas 192 rainhas, provenientes de 281 realeiras. Foram 

montados 17 quadros porta cúpulas, sendo 7 quadros pelo método Nicot com 34 cúpulas 

por quadro e 10 quadros pelo método Jenter com 43 cúpulas por quadro.  

A eficiência de puxada de realeiras com o método Jenter foi de 39,76% e pelo 

método Nicot de 46,21%, ou seja, de 238 cúpulas introduzidas originaram-se 110 

realeiras pelo método Nicot e de 430 cúpulas introduzidas pelo método Jenter, 

originaram-se 171 realeiras. 

Realizando-se o teste de proporções, temos: 

0

171 110
0,4206

430 238

A B

A B

x x
p

n n

 
  

 
 

0 1 0,4206 0,5794q     

0,5(1/ 430 1/ 238) 0,0021C     

 

0,397 0,462 0,0021 0,0629
1,612

0,0390,4206*0,5794 1/ 430 1/ 238
calz

 
  


 

Como 0,051,612 1,96calz z   , aceita-se a hipótese de igualdade entre as 

proporções populacionais pelos dois métodos. Entretanto, observa-se que as condições 

da recria também podem influenciar na eficiência da produção de realeiras, sendo 

importante garantir sempre uma densidade populacional de abelhas nutrizes adequada e 

disponibilidade de mel e pólen de qualidade. 
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Tabela 2. Média, mediana e desvio padrão dos dados de peso de rainhas produzidas pelo 

método Jenter e Nicot . 

 Método Rainhas n Média Mediana Desvio Padrão 

  Vivas 114 0,176 0,176 0,025 

Jenter Mortas 27 0,108 0,110 0,035 

  Não emergidas 30 0,128 0,127 0,047 

  Vivas 78 0,136 0,135 0,020 

Nicot Mortas 18 0,089 0,086 0,014 

  Não emergidas 14 0,118 0,111 0,040 

 

 Para a análise descritiva foram estimados os parâmetros de média, mediana e 

desvio padrão dos dados de peso de rainhas africanizadas ao emergirem em diferentes 

métodos de produção artificial (Tabela 2). 

 

Figura 19. Boxplot dos dados experimentais do método Jenter. 

 Observando o gráfico (Figura 19), percebe-se dois pontos que apresentam um 

grande afastamento do restante dos dados, denominados "outliers". O primeiro, uma 

rainha que emergiu com o peso muito inferior ao da média dados amostrais, podendo 

ser descartada, e o segundo, uma pupa com peso muito acima da média das demais 
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rainhas não emergidas, demonstrando um atraso na fase de desenvolvimento por algum 

fator desconhecido. 

 

Figura 20. Boxplot dos dados experimentais do método Nicot. 

  Os "outliers" do método Nicot são observados nas rainhas mortas após 

emergirem (Figura 20),  sendo que os valores do peso foram um pouco superiores ao 

das demais rainhas da categoria, entretanto, além da baixa representatividade, devido ao 

baixo número de amostras coletadas para a categoria, esta diferença pode ter ocorrido 

também por terem sido as duas ultimas rainhas a morrerem, tendo assim, provavelmente 

desidratado menos que as outras. As rainhas mortas tiveram o peso sempre menor que o 

das rainha vivas. 

 O peso médio das rainhas de abelhas africanizadas, ao emergir, obtidas pelo 

método Jenter foi inferior ao encontrado por Halak (2012), Uchôa et. al. (2012), 

Faquinello (2011) e Costa (2005), que utilizaram o método adaptado de Doolittle 

(1899),  e foi superior aos obtidos por Oliveira et. al. (1997) e Metorima et. al. 

(2011)(Tabela 3).  
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 O presente trabalho não utilizou o método Doolittle para comparação com os 

demais devido sua maior complexidade e falta de tempo para aplicar o método, além da 

necessidade de prática e destreza para realizar as transferência de larvas com sucesso e 

uma boa lupa adaptada para facilitar a coleta das larvas nos quadros. 

 O valor do peso das rainhas obtidas pelo método Nicot foi inferir aos valores 

encontrados por todos os autores citados anteriormente. Apesar de alguns autores 

descartarem rainhas com peso inferior a 0,180g e diversos trabalhos com raças 

europeias demonstrarem correlação positiva do peso da rainha com diversos aspectos 

reprodutivos, acredita-se serem necessários mais pesquisas para determinar um valor 

mais adequado para as rainhas de abelhas africanizadas, pois têm diversas 

características diferentes e grande diversidade genética. 

Tabela 3. Peso médio de rainha africanizadas após emergirem e os respectivos autores. 

Autor - Método Peso médio (gr.) 

Halak (2012) - Doolittle 0,215 

Uchôa et. al. (2012) - Doolittle   0,201  

Faquinello (2011) - Doolittle 0,188 

Costa (2005) - Doolittle 0,178 

Oliveira (2014) - Jenter 0,176 

Oliveira et. al. (1997) - Doolittle 0,165 

Metorima et. al. (2011) - Doolittle 0,162 

Oliveira (2014) - Nicot 0,136 
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As diferenças obtidas entre os diversos autores, para o peso da rainha após 

emergência,  possivelmente foi  devido a fatores genéticos,  já que as abelhas A. 

mellifera africanizadas são poli-híbridos com grande variabilidade genética (Whitfield 

et al., 2006), ou devido o tempo decorrente entre a emergência da rainha e sua pesagem. 

 Outro fator é o alto metabolismo das abelhas rainhas, sendo que seu peso vivo 

pode variar significativamente em um curto período de tempo (Falcon et. al., 2014). 

Segundo Tarpy et al. (2000), devido a diferença de idade entre as larvas utilizadas, uma 

vez que, larvas mais jovens originam rainhas maiores. 

 A principal diferença entre os dois métodos está no formato e arquitetura da 

caixa de postura. O método Nicot possui apenas alguns alvéolos vazados, em formato 

circular, sendo o restante fechado, não permitindo a oviposição pela rainha. Já o método 

Jenter, além de permitir que as abelhas terminem de fazer os alvéolos, estes são todos 

vazados, se assemelhando mais aos favos com alvéolos naturais (Figura 21). 

 

Figura 21. Rainha na caixa de ovoposição do método Nicot (a) e no método Jenter (b). 

Fonte: Oliveira, 2014. 

  

(a) (b) 
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Segundo estudo realizado por Filho & Moretto (1996), as abelhas africanizadas 

constroem favos com alvéolos de diâmetro que não afetam a introdução do abdome das 

rainhas, mesmo havendo variabilidade quanto ao tamanho deste.  

Entretanto, os alvéolos  construídos pelas operárias na caixa de oviposição do 

método Jenter, possivelmente influenciaram na nutrição dos ovos e larvas,  pois permite 

as operárias modificarem a largura dos alvéolos,  se adequando melhor às suas 

preferências, o que não acontece no método Nicot. É necessário um estudo mais 

detalhado de cada método, para definir os parâmetros envolvidos na diferença de peso 

vivo das rainhas após emergência. 

Na análise estatística no contexto Baysiano, o intervalo de  credibilidade ao nível 

de 95% para a diferença de pesos foi de  (0,036; 0,044) e não contém o valor nulo 

(zero), indicando que há evidências de diferença entre as médias de peso dos dois 

métodos de produção artificial de rainhas, Jenter e Nicot. 

Na análise frequentista dos dados, através do teste t para amostras independentes, 

rejeita-se a hipótese nula de igualdade entre as médias com nível de significância de 

95% (valor P < 0,05), ou seja, as médias de peso das rainhas africanizadas após 

emergirem pelo método Jenter é superior ao método Nicot. 

Tabela 4. Resultado do Teste t de Student para amostras independentes. 

Variáveis Valores 

gl 184 

t calculado 9,7266 

Valor P(T<=t) bi-caudal <0,001 
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5. Considerações Finais 

O peso das rainhas obtidas pelo método Jenter foi em média 20,56% superior ao 

peso das rainhas obtidas pelo método Nicot, mostrando-se mais adequado para 

produção artificial de abelhas rainhas africanizadas, já que rainhas mais pesadas 

proporcionam colmeias mais produtivas. 

A utilização de mini-recrias para produção de abelhas rainhas é aconselhada, 

devido a facilidade de manejo, possibilitando um melhor controle da defensividade da 

colônia, assim como a manutenção das condições ideais para produção de rainhas 

dentro da colmeia. 

Apesar do pouco conhecimento da necessidade de troca de rainhas anualmente 

por parte dos apicultores, houve uma grande procura e interesse pelos integrantes da 

Associação APISDELREI. 
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7. Anexos 

Apêndice A 

Rotinas Computacionais 

A.1 Rotina no software R - Análise Bayesiana: 

library(BRugs) 

library(MASS) 

data = list(            ya = 

c(0.146,0.197,0.150,0.210,0.181,0.157,0.165,0.179,0.141,0.175,0.167,0.150,0.195,0.16

0,0.162,0.181,0.154,0.180,0.202,0.143,0.158,0.166,0.165,0.210,0.167,0.148,0.197,0.17

6,0.145,0.182,0.195,0.171,0.168,0.146,0.168,0.190,0.201,0.177,0.203,0.148,0.165,0.19

6,0.186,0.211,0.185,0.204,0.170,0.205,0.148,0.188,0.205,0.189,0.151,0.175,0.207,0.19

8,0.206,0.198,0.201,0.152,0.153,0.183,0.208,0.233,0.187,0.208,0.196,0.156,0.172,0.20

9,0.193,0.245,0.203,0.195,0.156,0.209,0.215,0.174), 

                        yb = 

c(0.198,0.166,0.156,0.167,0.189,0.141,0.190,0.128,0.140,0.114,0.137,0.132,0.124,0.15

0,0.105,0.127,0.143,0.105,0.141,0.161,0.114,0.162,0.132,0.130,0.126,0.132,0.121,0.15

5,0.139,0.116,0.133,0.134,0.143,0.133,0.115,0.133,0.150,0.158,0.144,0.107,0.113,0.12

9,0.155,0.147,0.123,0.145,0.120,0.133,0.126,0.197,0.150,0.116,0.150,0.114,0.136,0.15

5,0.186,0.127,0.156,0.140,0.180,0.121,0.153,0.172,0.165,0.148,0.164,0.158,0.183,0.19

4,0.176,0.134,0.163,0.162,0.150,0.172,0.152,0.150)) 

inits = function() list(m1 = 

c(0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.18

0,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.18

0,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.18

0,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.18

0,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.18

0,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180,0.180), 

                        m2 = 

c(0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.14

3,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.14

3,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.14

3,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.14

3,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.14

3,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143,0.143),  

m1.c = 0.200, m2.c = 0.140,  
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tau.c=1, tau1=1, tau2=1) 

para = c("m1", "m2", "delta") 

model = function() 

  { 

  for(i in 1:78) { 

   for(j in 1:78)  

    ya[i] ~ dnorm(m1[i],tau.c) 

    yb[i] ~ dnorm(m2[i],tau.c) 

    m1[i] ~ dnorm(m1.c, tau1) 

   m2[i] ~ dnorm(m2.c, tau2) 

   } 

  tau.c ~ dgamma(0.001, 0.001) 

  sigma <- 1 / sqrt(tau.c) 

  m1.c ~ dnorm(0.0, 0E-6) 

  tau1 ~ dgamma(0.001, 0.001) 

  m2.c ~ dnorm(0.0, 0E-6) 

  tau2 ~ dgamma(0.001, 0.001) 

  delta <- m1.c - m2.c 

   } 

data.sim <- BRugsFit(data = data, inits=inits, para= para, modelFile = model, 

numChains=1, nBurnin=1000, nIter=10000, nThin=10, digits=5) 

print(data.sim) 

 

A.1 Rotina no software R - Teste t: 

ya = 

c(0.146,0.197,0.150,0.210,0.181,0.157,0.165,0.179,0.141,0.175,0.167,0.150,0.195,0.16

0,0.162,0.181,0.154,0.180,0.202,0.143,0.158,0.166,0.165,0.210,0.167,0.148,0.197,0.17

6,0.145,0.182,0.195,0.171,0.168,0.146,0.168,0.190,0.201,0.177,0.203,0.148,0.165,0.19

6,0.186,0.211,0.185,0.204,0.170,0.205,0.148,0.188,0.205,0.189,0.151,0.175,0.207,0.19
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8,0.206,0.198,0.201,0.152,0.153,0.183,0.208,0.233,0.187,0.208,0.196,0.156,0.172,0.20

9,0.193,0.245,0.203,0.195,0.156,0.209,0.215,0.174) 

yb = 

c(0.198,0.166,0.156,0.167,0.189,0.141,0.190,0.128,0.140,0.114,0.137,0.132,0.124,0.15

0,0.105,0.127,0.143,0.105,0.141,0.161,0.114,0.162,0.132,0.130,0.126,0.132,0.121,0.15

5,0.139,0.116,0.133,0.134,0.143,0.133,0.115,0.133,0.150,0.158,0.144,0.107,0.113,0.12

9,0.155,0.147,0.123,0.145,0.120,0.133,0.126,0.197,0.150,0.116,0.150,0.114,0.136,0.15

5,0.186,0.127,0.156,0.140,0.180,0.121,0.153,0.172,0.165,0.148,0.164,0.158,0.183,0.19

4,0.176,0.134,0.163,0.162,0.150,0.172,0.152,0.150) 

 

t.test(ya, yb, var.equal = FALSE)  

 


