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FUNDAÇÃO DE MINICOLÔNIAS DE ABELHAS SEM FERRÃO COM RAINHAS IN
VITRO
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Existe uma grande demanda por produção de colônias de abelhas sem ferrão. Apesar da
crescente procura o número de colônias disponíveis para atender ao mercado ainda não é
suficiente. O objetivo deste trabalho foi testar a produção de colônias através do uso de
rainhas virgens produzidas in vitro. O estudo foi realizado no Laboratório de Botânica, da
Embrapa Amazônia Oriental (Belém, PA), no período de abril a novembro de 2013. A partir
de quatro colônias matrizes da abelha Scaptotrigona sp., foram fundadas 13 minicolônias,
cada uma contendo um disco de cria e cerca de 100 operárias. Dessas 13 minicolônias, seis
foram fundadas com rainhas virgens recém-emergidas, e sete, com rainhas virgens maduras.
As colônias foram mantidas em confinamento durante o processo de dominância da rainha
virgem. Em seguida, foram abertas em campo e acompanhadas até serem consideradas
colônias independentes. O tempo necessário para a fundação das novas colônias foi de 18 a
34 dias, utilizando-se o método de multiplicação por minicolônias. O estabelecimento das
minicolônias foi mais rápido quando utilizadas as rainhas virgens maduras, diminuindo o
tempo de escolha da rainha, bem como o tempo de confinamento da colônia. O sucesso de
acasalamentos foi maior nas minicolônias com rainhas maduras, ao passo que o tempo
médio para as colônias se tornarem independentes foi menor nessas condições. Concluiu-se
que a fundação de minicolônias com rainhas virgens produzidas in vitro é um processo
viável, sendo que as colônias fundadas com rainhas virgens maduras se estabeleceram mais
rapidamente que as com rainhas recém emergidas.

