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UTILIZAÇÃO DE ABELHAS AFRICANIZADAS (Api~ Melli~e~4 L., 

1758) EM DIFERENTES T2cNICAS DE PRODUÇÃO DE 

REsum 

GE~IA REAL 

Autor: LEONARDO LUCAS BAUMGRATZ 

Orientador: Prof. Dr. LUIS CARLOS MARCHINI 

o presente trabalho teve como objetivo . avaliar 

a capacidade produtiva da abelha africanizada(Á~ m~n~. L., 

l758} para a produção de geléia real utilizando diferentes técni 

cas de produção. Foram utilizados vários sistemas de mini-re

crias com 40 cúpulas em cada uma e o processo li starter" , em com 

paração com outros empregados na produção de geléia real ou de 

rainhas. Para o fortalecimento dos enxames foram feitas ali

mentações suplementares constituídas de 3 partes de farinha de 

soja, 1 parte de leite em pó desnatado e 1 parte de levedo de 

cerveja. As larvas destinadas às enxertias eram retiradas de 

famílias especialmente destinadas a este fim. A cada 7 dias 

realizava-se o rodízio de quadros nas mini-recrias, retirando 

dois quadros com cria operculada da lateral do núcleo inferior, 

colocando-os no centro do superior. Ao mesmo tempo 2 quadros 

vazios, da lateral do núcleo superior eram colocados no centro 

do inferior. Utilizaram-se 40 cúpulas por mini-recria. Avalia 



ram-se os dados de porcentagem de aceite das enxertias, pro

dução de geléia real por mini-recria, produção por cúpula de 

geléia real, e em alguns casos, o peso das larvas na colhei

ta. Com base nos resultados obtidos, observou-se que houve 

diferença significativa entre as mini-recrias de 2 e de 3 nú

cleos, onde a última foi 26% superior; o uso do processo 

"starter" melhorou a produção em 29%; a origem das larvas en

xertadas não afetou a produção; a familiarização de cúpulas 

aumentou a produção em 17,5%; a idade das larvas enxertadas 

(O a 24, 24 a 48 horas, colhidas após 2 e 3 dias; 24 a 48, 48 

a 72 horas, colhidas diariamente) demonstrou que larvas com 

no máximo 24 horas e colhidas 3 dias após a enxertia, sao as 

mais indicadas para a produção de geléia real. 
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trI'ILIZATION OF AFRICANIZED BEES (ApLs ltelUáud L., 1758) 

ON DIFFERENT TECHNIQUES OF ROYAL JELLY PRODUCTION 

SUr1'1ARY 

ability of 

Author: LEONARDO LUCAS BAUMGRATZ 

Adviser: Prof. Dr. LUIZ CARLOS MARCHINI 

This research was carried out to evaluate the 

the africanized bee (Ap.t4 me..t.t.t6e.Jt.aL., 1758> 

on the production of royal jel1y by using different techniques. 

Severa 1 systems of mini-hi ves wi th 40 cups each were used. The 

following data were evaluated: percentage of acceptance of the 

grafts, production of royal jel1y by mini-have, production per 

cup and, in some cases, the weight of the larvae upon the har

vesting. The resul ts have indicated that there was significant 

difference between the mini-haves of 2 and 3 nuclei,being this 

last one 26% superior. The use of the starter method increased 

the production in 29%; the origin of the grafted larvae did not 

affect the production; the previous contact of the cups in

creased the production in 17,5%; and the best production was 

obtained with O to 24 hour old larvae with harvesting after 3 

days. 



-1. INTRODUtAQ 

A geléia real por muitos anos foi considerada 

como um produto secundário das abelhas. Atualmente muitos ap! 

cultores dedicam-se exclusivamente a sua exploração. 

Na última década, a China, seguida do Japão, 

tornou-se o maior produtor mundial. Esses países sao também 

os principais exportadores de geléia real. 

o primeiro trabalho descrevendo a nutrição de 

larvas de rainha com geléia real devê-se ao holandês Schwammer 

da no século XVII, embora somente no século XX é que se tor-

nou conhecida a origem deste alimento. A composição química e 

suas propriedades começaram a ser estudadas. somente hápoucas dé 

cadas, graças ao crescente número de pesquisadores que se tem 

dedicado a esta área e às técnicas de produção. 

Segundo Hoffmann 1 , citado por MACHADO & CAMARGO 

(1972) as operárias depositam sobre as larvas 2 tipos de secre 

çoes: uma de cor clara e consistência aquosa e outra de cor 

1 HOFFMANN, I. Rearing worker honeybee larvae in an incubator. 

Bee World, London, 4l(1}: 10-1, 1960. 
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branca e leitosa. A secreçao leitosa nao possui açúcares na 

sua composição e seu pH (4,0) é próximo ao pH (3,9) da secre

ção das glândulas mandibulares; enquanto que a aquosa tem pH 

(4,5) que é próximo ao pH (S,O) da secreção hipofarIngea. A 

aquosa possui um açúcar semelhante ao do mel. ~ provável que 

a parte leitosa seja o resultado da mistura da secreçao das 

glândulas hipofarIngeas e mandibulares. A aquosa corresponde 

à secreção de glândulas hipofaríngeas ou então a uma mistura 

hipofarIngea e mandibular que perdeu sua reação normal. 

Estas secreções, aquosa e leitosa, constituem a 

"geléia real". O seu aspecto é de uma pasta gelatinosa de cor 

branca ligeiramente amarelada, parcialmente solúvel em 
.. 
agua 

com densidade aproximadamente 1,1 e com pH ao redor de 4,0. 

HAYDACK (1961) estudou sua composição vitamIni-

ca e encontrou: tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, áci 

do fólico, colina, vitamina B12, biotina e ácido pantotênico. 

A geléia real é considerada o produto natural mais rico em 

ácido pantotênico ou vitamina B5. 

PATEL et alii (1961) demonstraram que a glucose 

e frutose estão sempre presentes na geléia real e SIMO & CHRIS 

TENSEN (1962) encontraram D-glucose a 9,76% e D-frutose a 11,32%. 

A relação glucose/frutose está sempre próxima aI/I. 

HOWE et alii (198S) identificaram 17 aminoáci-

dos na geléia real, sendo o ácido aspártico o que apareceu em 
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maior porcentagem. A geléia é um dos produtos naturais mais 

ricos qualitativamente em aminoácidos. Ela ainda contém, mine 

rais, acetilco1ina, que é um fator antibiótico com notável ação 

contra Proteus e E~che~ich~d CO~~, além de uma pequena parte 

ainda desconhecida. 

Segundo AMARAL & ALVES (1979) "foram encontra-

dos os seguintes elementos minerais, citados na ordem decres

cente, de acordo com sua quantidade: enxofre, magnésio, ferro, 

zinco, cobre, arsênico, lItio, cobalto, nlquel, manganês e cro 

mo". Ainda segundo estes autores, "a geléia real é responsá-

vel não só pela grande atividade poedeira como da longevidade 

avançada da rainha, que chega não raro, a durar 4 anos, enqua~ 

to que as operárias nao vão além de poucas semanas". 

Para o organismo humano as qualidades da geléia 

real começaram a ser estudadas sob o ponto de vista cientlfi-

co, baseando-se em experiências clInicas de diversos ~ pal.ses. 

Estes trabalhos têm servido para esclarecer o verdadeiro po-

tencial da geléia real para a nossa saúde. Já é comprovada a 

ação da geléia real sobre as glândulas supra-renais e sobre os 

órgãos responsáveis pela hematopoise. Ela manifesta-se de mo-

do notável na anemia de idosos, provocada pelo mau funcionamen 

to de seus órgãos. Sobre o aparelho digestivo ela tem a pro

priedade de facilitar a digestão e estimular o apetite, prin-

cipalmente em doentes que estão em recuperaçao (DONADIEU, 

1978). Ainda segundo este autor, a geléia real provoca um au-
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mento do consumo de oxigênio nos tecidos, conforme demonstram 

alguns experimentos realizados "in vitro". Esta é a explica

çao para o seu efeito benéfico em casos de depressão leve. Pro 

voca também um melhor rendimento psíquico e intelectual e maior 

resistência à fadiga, nos momentos de atividade mais intensa. 

Devido ao pouco uso da abelha africanizada para 

tais fins, conscientizou-se entre os nossos apicultores que ela 

não é boa produtora de geléia. Isto se deve, provavelmente, a 

um pequeno número de pesquisas feitas no sentido de quantifi

car sua produção e adequar técnicas de manejo, com o intuito 

de permitir um melhor aproveitamento da abelha africanizada na 

produção de geléia real. 

Neste trabalho, utilizaram-se abelhas de enxa

mes colhidos na natureza (africanizadas) com o objetivo de en

riquecer o nosso conhecimento sobre a produção de geléia real. 
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-2. REVISAO DE LITERATURA 

Para a produção de geléia real há necessidade 

de uma certa preparação da colméia. O manejo utilizado é pra-

ticamente o mesmo para a produção de rainhas, diferenciando 

este, pelo tempo de desenvolvimento da larva na colméia. 

A prática de produção artificial de rainha per

dura desde a antiga Grécia, mediante a separação de favos com 

ovos, larvas e operárias de urna colméia. As operárias nutri

zes passam a alimentar as larvas novas com geléia real produ--

zindo assim, novas rainhas. Mediante esse conhecimento básico 

é que foram adequadas as técnicas para ter-se a criação artifi 

cial intensiva. 

A primeira referência dessa técnica é de Schi-

rach, citado por LAIDLAW JR. & ECKERT (1962), onde é feita refe-

rência da obtenção de abelhas rainhas a partir de larvas jo-

vens de operárias. Os mesmos autores ainda citam que pouco de 

pois Huber mostrou através de transferência de larvas que a 

idade destas deve ser no máximo de 3 a 4 dias. Em 1876, Larch 
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empregou a -transferência" das larvas das células reais natu

rais, por outras larvas de operárias. 

DOOLITTLE (1899) fez a primeira mençao do uso 

de cúpulas artificiais de cera e a técnica de transferência de 

larvas de operárias com menos de 36 horas de idade. Nessas cú 

pulas eram colocadas gotículas de geléia real e sobre esta era 

transferida uma larva de operária. 

~ tradicionalmente atribuído à Doolittle o pio

neirismo na criação intensiva de abelhas rainhas. Para tal fim 

é utilizado um quadro adaptado com barras horizontais onde são 

fixadas as cúpulas artificiais de cera. Antes da transferên-

cia das larvas, faz-se a colocação de uma gota de geléia real 

no fundo das cúpulas. Este material é levado a urna colméia de 

recria, previamente preparada, a qual consiste de uma câmara 

de recria e sobrecaixa separadas por uma tela excluidora, fi-

cando a rainha confinada no primeiro compartimento. 

Baseando-se nessa técnica sao feitas hoje, trans 

ferências de ovos (Or~si-Pall, in ALBER, 1965), de células com 

larvas, pridgen 3 , in JOHANSSON & JOHANSSON (1973) trans-

ferêricia dupla de larvas e o uso de mini-recrias (SANTOS 

2 ORÔSI-PAL, Z. Results of queen rearing with egg 
Méhészet, Budapest, 6(8): 133-4, 1958. 

transfere 

3 PRIDGEN, W.H. Commercial queen-rearing in alI of its details. 
Arnerican Bee Journal, 40(26): 401-5, 1900. 
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& MESSAGE, 1984) para produção de abelhas rainhas ou geléia 

real, utilizando-se principalmente abelhas européias. 

Conforme a técnica e a raça da abelha utilizada 

sao necessários maiores cuidados em determinadas etapas para 

se obter sucesso nessa atividade apIcola. Dados sobre o tempo 

de eclosão das larvas, por exemplo, são importantes quanto se 

trabalha com transferência de ovos, conforme citado por ALBER 

(1965). 

HARBO et alii (198l) encontraram diferença de 

tempo de desenvolvimento embrionário das abelhas africanizadas 

e européias, sendo de 69,6 ± 1,06 h e de 73,3 ± 1,14 h, res

prectivamente, quando mantidos em incubadora a 35 ± lOC e 60-

80% UR. 

o tempo de desenvolvimento embrionário pode va

riar em função de pequenas mudanças na temperatura. HARBO & 

BOLTEN (1981) encontraram a 34,SoC e 60-80% UR uma média de 

+ o 71,4 - 1,2 h e a 34,3 C esse tempo aumentava de 1,4 h. 

Também ES'KOV & TOROPTSEV(198l) encontraram gran 

de variação no tempo de embriogênese e na mortalidade em fun-

çao da temperatura. A mortalidade variou de 95%, 15%, S%, e 

48% a 290 C, 30oC, 360 C e 3SoC, respectivamente e de 3 a 4% en

tre 32 a 350 C. 

ADLAKHA & LAIOLAW (1970) trabalhando com ovos 

de diferentes idades, em temperaturas de 3loCa 370 C concluIram 

que a porcentagem de eclosão não é influenciada pela idade dos 

ovos. 
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Segundo TABER (1986) as larvas eclodem normal

mente com 72 h, mas em alguns casos, podem levar até 48 horas. 

Segundo ADLAKHA & LAIDLAW (1970) o frio nao afe 

ta os ovos, pois ficou demonstrado que em exposição de 10 a 

180 minutos numa temperatura de 3 a 50 C, obteve-se de 60 a 100% 

de viabilidade com um desenvolvimento embrionário entre 72 a 

144 horas. 

Todos esses trabalhos foram desenvolvidos sob 

condições controladas de laboratório. Em uma situação normal, 

dentro da colméia, pode ocorrer maior interferência do meio am 

biente sobre os ovos. Além disto, de todos estes estudos, so

mente o de HARBO et alii (1981) foi realizado com abelhas afri 

canizadas. 

KROL (1985) testando raças de abelhas italia-

nas, caucasianas, cárnicas e uma raça do norte da Europa, ob

servou que as cárnicas foram as maiores produtoras de geléia 

real, as quais foram recomendadas para a produção comercialnas 

condições da Polônia. Para as 4 raças testadas, a maior quan

tidade de geléia real, nas cúpulas, ocorre no 49 dia de vida 

da larva, atingindo neste dia até o dobro do conseguido no 39 

dia. 

No processo convencional de produção de rainhas 

a enxertia é feita com larvas que têm até 24 h de idade e sao 

alimentadas pelas nutrizes por 4 dias. 

Segundo GRACY (1985), se trabalharmos com trans 

ferência de ovos próximos a eclosão, as larvas serão nutri-
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das por 5 dias, o que resulta em rainhas melhores. Essa técni 

ca permite ganhar um dia também quando se trata da pro 

dução de geléia real. 

Segundo WEISS (1986) trabalhando com abelhas~ 

nicas orfanizadas e variando a idade da "enxertia" (0- 0,5; 0,5-1; 

1- 1,5 dias) não encontrou diferença na quantidade de geléia d~ 

positada nas cúpulas. Este autor não encontrou correlação en

tre o peso das larvas e a quantidade de geléia nas cúpulas no 

início do seu experimento, no entanto, ao decorrer deste, pe

quena correlação passou a existir. No início a produção era 

maior no 39 dia da enxertia, sendo que após sucessivas enxer

tias, a quantidade de geléia era bem maior no 49 dia. 

A distância entre as cúpulas parece influenciar 

a aceitação destas. MACICKA (1985) encontrou um aceite de 

80,3% com 16 mm e de 70,1% com 30 mm. Ainda o mesmo autor en

controu um aceite de 75,6% para enxertias usando pequena quan

tidade de geléia real e de 41,3% para enxertias a seco. 

Para VISSCHER (1986) o aceite de larvas é maior 

que o de ovos e as abelhas preferem entre as cúpulas com ovos, 

as que estão no alto do quadro e na parte mais central deste. 

A aceitação das larvas enxertadas em cúpulas aE 

tificiais e oferecidas às colméias produtoras costuma ser mui

to variável. KITHER (1983) demonstrou que a exposição destas 

cúpulas, ainda vazias, por 24 horas às colméias órfãs aumenta 

significativamente o pegamento. 
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o formato das cúpulas p::xle influenciar no aceite das 

enxertias, pois KITHER & PICKARD (1983) concluíram que se as 

cúpulas tiverem um ligeiro fechamento da boca, consegue-se uma 

porcentagem de aceite bem melhor. Esse fechamento é consegui

do deixando-se estas cúpulas de 7 a 26 h dentro das colméias, 

onde as abelhas se encarregam de depositar um anel de cera na 

boca da cúpula, atingindo assim o efeito desejado. 

Segundo EBADI & GARY (1980) o aceite das larvas 

é baixo quando o feromônio da rainha (ácido oXide-trans-2-enó! 

co) está presente nas cúpulas de cera. O uso de geléia pura 

na enxertia de larvas favorece o aceite (93,3% de aceite}, pois 

quando foi usado uma mistura com pólen ou mel houve uma queda 

muito grande na aceitação. 

Para CORBELLA (1985) o contato preliminar das 

cúpulas com as abelhas, sejam elas'de plástico ou de cera, não 

tem qualquer efeito evidente no aumento da aceitação. A loca

lização das cúpulas na barra, assim como a localização das bar 

ras no quadro porta cúpula, também não tem efeito sobre a acei 

tação das enxertias. 
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, 
3. MA TERI AL E METOOOS 

o presente trabalho foi realizado no Departame~ 

to de Entomologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", da Universidade de são Paulo, Piracicaba-SP. 

As abelhas utilizadas eram africanizadas, oriun 

das de enxames colhidos na natureza. Suas rainhas foram subs-

tituídas por novas, obtidas de suas próprias larvas e fecunda

das sob condições naturais. 

o método utilizado para produção de geléia foi 

o sistema de mini-recrias, semelhante ao desenvolvido por SAN-

TOS & MESSAGE (1984) que tem como objetivo facilitar o traba-

lho para os que usam abelhas mais agressivas. Empregaram-se nú 

cleos de 5 quadros. As mini-recrias eram de 2 ou 3 núcleos so

brepostos, onde no inferior mantinha-se a rainha através de te 

la excluidora e sobre este outro núcleo com quadros de alimen

to (mel). Por último, um terceiro para receber as enxertias. 

Eliminou-se o núcleo central (mel) para trabalhar-se com mini

recria de 2 núcleos sobrepostos. 

Na parte superior das mini-recrias utilizou-se 

4 quadros, pois foi necessário deixar espaço para colocar o 

quadro porta-cúpulas. 
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As abelhas receberam uma alimentação suplemen

tar constituída de 3 partes de farinha de soja, 1 parte de lei 

te em pó- desnatado e 1 parte de levedo de cerveja, de acordo 

com o trabalho de Haydack~, citado por CAILLAS (1960). Todos 

esses componentes eram misturados com um pouco de mel, o sufi-

ciente para dar liga. A massa obtida era distribuída pelas mi 

ni-recrias em pelotes de mais ou menos 4g, cada vez que eram 

feitas novas enxertias. 

As larvas destinadas às enxertias eram retira-

das de 3 colméias Langstroth, utilizadas somente para esse fim. 

Em cada uma destas colméias, os quadros eram separados verti--

calmente com uma tela excluidora, ficando 6 de um lado e 3 do 

outro, onde estava a rainha. Oeste lado retirava-se as larvas 

utilizando-se do processo de colocação de um quadro vazio no 

centro do compartimento menor, o qual era retirado 4 dias de

pois com larvas de no máximo 24 horas de vida. 

A cada 7 dias realizava-se um rodizio de quadros 

nas mini-recrias, quando dois quadros com cria operculada eram 

retirados da parte inferior e colocados no núcleo superior, ao 

mesmo tempo que dois quadros vazios eram retirados deste e co-

locados na inferior. Os quadros retirados eram sempre os das 

bordas e os colocados eram sempre no centro. O prazo de 7 dias 

para esta revisão, baseia-se no trabalho de CAMARENA & PECHO 

(1984) que citam ser a melhor produção de geléia quando se in-

4 HAYDAK, M.H. Honey bee nutrition. Ann. Rev. Entomol., 15: 
143-56, 1970. 
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troduz 2 favos de cria operculada a cada 7 dias em colônias ór 

fãs. Isso ocorre em conseqüência de um equilIbrio entre o nú

mero de abelhas produtoras de cera e as de geléia real. 

o quadro-porta cúpulas utilizado era de 40 cúpu 

las plásticas. Era dividido em 2 barras e cada barra era divi 

dida imaginariamente em 2 metades com 10 cúpulas cada, 

as avaliações feitas por quadrante: 

19 quadrante: metade anterior da ba+ra superior 

29 quadrante: metade posterior da barra superior 

39 quadrante: metade anterior da barra inferior 

49 quadrante: metade posterior da barra inferior 

sendo 

3.1. PRODUÇÃO DE GEL~IA REAL EM MINI-RECRIAS CONSTITUíDAS 

DE 2 E 3 NÚCLEOS SOBREPOSTOS E EFEITO DA LOCALIZAÇÃO 

DAS CÓPULAS 

Para tanto foram utilizadas 4 famIlias de abe

lhas, sendo duas compostas de 2 núcleos de fecundação com 5 

quadros e montadas conforme as mini-recrias citadas por SANTOS 

& MESSAGE (1984). As outras duas eram formadas por 3 núcleos 

de fecundação sobrepostos como já mencionado anteriormente. 

Em todas as mini-recrias na parte superior ficavam as enxer

tias e na inferior a rainha. 
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As larvas enxertadas tinham idade de no máximo 

24 horas. 

Foram avaliados nos quadrantes em cada mini-re

cria, a porcentagem de aceite e a quantidade de geléia produzi 

da durante 10 repetições. A colheita da geléia foi feita 72 

horas após as enxertias. 

3.2. ACEITA~ÃO DE LARVAS E PRODU~ÃO DE GEltIA REAL USANDO 

O PROCESSO "STARTER" EM MINI-RECRIAS 

Foram utilizadas 6 mini-recrias constituídas por 

3 núcleos sobrepostos em cada uma. O processo empregado é se-

melhante ao de JOHANSSON & JOHANSSON (1973) que citam ~ . 
varl.OS 

processos de "starter" e também uma combinação "starting - fi-

nishing". 

O método "starter" tem sido usado para produção 

de rainhas de outras espécies de abelhas como Api~ 

capen~i~, segundo COOKE (1986). 

Ele consiste em retirar o conjunto dos 2. núcleos 

superiores (onde estão as cúpulas enxertadas) e colocá-las so

bre um fundo a frente e bem próximo do inferior. Depois de 

24 horas da divisão, retornar o conjunto para a posição origi

nal. Durante este tempo os núcleos superiores~ que ficaram na 

frente, recebem a maioria das campeiras e também estão sem a 
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rainha, pois esta está no núcleo inferior. 

3.3. EFEITO DA ORIGEM DAS LARVAS ENXERTADAS NA PRODUçÃO DE 

GEL~IA REAL 

Para sabermos se a origem das larvas enxertadas 

afetaria a aceitaçio ou a produçiode ge1iiareaL introduziram

se em cada mini-recria 40 cúpulas, sendo 20 com larvas da pró

pria colméia e 20 oriundas de outra família de abelhas. 

Trabalhou-se com 4 mini-recrias de 3 núcleos 

usando o processo "starter" onde foram feitas 3 repetições,da~ 

do assim um total de 640 enxertias. 

Os dados coletados sobre a porcentagem de acei

te e produção de ge1iia real foram submetidos a análise esta

tística pelo teste de Tukey. 

3.Q. INFLUÊNCIA DA FAMILIARIZA'ÃO DE CÓPULAS PELAS ABELHAS 

NA PRODU,ÃO DE GELtIA REAL 

Cúpulas vazias foram deixadas nas mini-recrias 

por um período de 24 horas. Em seguida foram feitas as trans

ferências de larvas e devolvidas para as mini-recrias. 
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Utilizou-se o processo "starter" em 6 mini-re-

crias, sendo 3 como testemunhas e outras 3 como tratamento. 

Após 4 repetições, as mini-recrias foram alternadas, dando as-

sim um total de 960 enxertias. 

Cada mini-recria recebia somente as cúpulas que 

-tiveram contato anterior, ou somente as que nao tiveram conta-

to, tirando assim, a possibilidade de escolha das abelhas. 

Analisou-se a porcentagem de aceitação, a produ 

çao de geléia real por mini-recria e a produção média por cúpu 

la. 

3.5. EFEITO DA IDADE DE LARVAS SOBRE A PRODUÇÃO DE GEL~IA 

REAL 

Em um experimento comparou-se a produção de ge-

léia .real can larvas de 0-24 horas de idade, tradicionalmente uti-

lizadas pelos apicultores, com as de 24 a 48 horas que são bem 

maiores e mais fáceis de transferir. 

Elas foram obtidas em colméias destinadas à pro 

dução de larvas para enxertia, onde colocou-se um quadro vazio 

para coletar a postura da rainha. Decorridas 24 horas, este 

quadro era transferido para a parte órfã da colméia. Como se-

gundo HARBO et alii (1981), as abelhas africanizadas têm um pe 
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+ ríodo embrionário de 69,6 - 1,06 horas, utilizou-se para a 

transferência de larvas o material com 93 e 117 horas da postu 

ra, obtendo assim, larvas de O a 24 e de 24 a 48 horas de vi-

da. 

Utilizaram-se 40 enxertias por mini-recria, 

sendo 20 com larvas de até 24 horas de vida e 20 com larvas de 

24 a 48 horas. Utilizaram-se 4 mini-recrias com 3 repetições, 

dando assim um total de 480 enxertias. 

Avaliou-se a produção de geléia real, a aceita

çao e o peso das larvas com 2 e 3 dias após a transferência das 

larvas. 

Em outro experimento foram comparadas as produ

çoes de geléia real de larvas transferidas com 0-24 horas de 

idade e colhidas a cada 3 dias e de larvas com 48-72 horas de 

idade, colhidas no dia seguinte à transferência. 

Para tanto utilizaram-se 4 mini-recrias, sendo que 

2 receberam larvas de 0-24 horas e outras 2, larvas de 48 a 72 

horas. A cada 3 dias invertiam-se os tratamentos das mini-re-

crias, com um total de 5 repetições de 40 enxertias por mini-

recrias. 

Para efeito de comparaçao dos tratamentos e aná 

lise estatística, somaram-se os dados de 3 dias consecutivos de 

produção das larvas com 48-72 horas, obtendo assim igual perío 

do de tempo para ambos os tratamentos. 
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Foram avaliados o aceite, a produção por mini

recria e a produção por cúpula de 1200 enxertias com larvas de 

48-72 horas e 400 com larvas de 0-24 horas. 

Os dados de aceite foram transformados em por

centagem considerando-se o número de cúpulas enxertadas por mi 

ni-recrias igual a 100%. 

O aumento da produção e do aceite das larvas, 

expresso em porcentagem, foram calculados considerando-se que 

o valor menor é 100%, e a diferença entre os dois é o aumen

to, calculado em porcentagem por regra de três. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. PRODU tÃO DE GEltIA REAL EM MINI-RECRIAS CONSTITUtDAS 

DE 2 E 3 NOClEOS SOBREPOSTOS E EfEITO DA lOCAlIZAtAO 

DAS COPULAS 

Os resultados obtidos' do aceite de larvas em 

diferentes enxertias realizadas, expressos em porcentagem, es-

tão representados na Tabela 1. 

Tabela 1. Porcentagem de ~ceite de larvas nos diferentes quadrantes em mi
ni-recrias de 2 e 3 núcleos. 

Mini-recrias com 2 núcleos Mini-recrias com 3 núcleos 
sobrepostos sobrepostos 

Mini-recria Quadrante 
Mini-recria 19 

Quadrante 
19 29 39 49 29 39 49 

1 40 50 50 80 3 70 50 30 60 
2 50 20 20 50 4 100 90 60 70 
1 100 90 100 90 3 90 70 80 100 
2 60 60 50 30 4 100 80 100 90 
1 100 90 70 60 3 90 70 80 100 
2 50 70 30 50 4 90 70 70 100 
1 90 90 60 30 3 90 90 60 90 
2 20 10 20 10 4 40 50 20 30 
1 80 90 80 90 3 70 70 80 30 
2 70 60 60 50 4 100 90 90 80 
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Pela análise da variância apresentada na Tabela 

2, observa-se que houve diferença significativa no aceite das 

larvas nas mini-recrias de 3 núcleos, em relação as de 2. 

Tabela 2. Análise da variância do aceite de larvas em mini-recrias de 2 
e 3 núcleos nos diferentes quadrantes. 

Causas da Var;ação GL Valor F Prob.> F 

Posição 3 3,6891 0,15629 

Tratamento 1 19,5488 0,01968 

Posição x Tratamento 3 0,3836 0,76829 

Resíduo 72 

Total 79 

Coeficiente de variação ... 31,690% 

Através do teste de Tukey das médias de posição 

das cúpulas (Tabela 3), observa-se que não existe diferençasi~ 

nificativa no aceite entre os quadrantes, ou seja, as abelhas 

aceitam as enxertias indiferentemente da posição delas. 

Tabela 3. Medias de aceite~ de larvas entre os quadrantes. 

Quadrante 

19 

29 

39 

49 

Repetições 
(n9) 

20 

20 

20 

20 

Médias 
(%) 

42,0 

64,5 

60,5 

64,5 

a 

a 

a 

a 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 
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o teste de Tukey das médias de tratamento (Ta-

bela 4) mostra que em mini-recrias de 3 núcleos sobrepostos, 

o aceite é significativamente superior ao de 2 núcleos. 

aumento é representado na ordem de 26%. 

Esse 

Tabela 4. Medias do aceite 
cleos sobrepostos. 

de larvas dos tratamentos de 2 e de 3 nú 

Tratamento Repetições Medias 
(n9) (%) 

3 núcleos 40 74.75 a 

2 núcleos 40 59,25 b 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si~ pelo teste de Tu
key,ao nível de 5% de probabilidade. 

Os resultados obtidos da produção de geléia real 

estão representados na Tabela 5. 
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A análise da variância dos resultados obtidos 

encontra-se na Tabela 6, onde mostra que existe diferença sig

nificativa entre as mini-recrias de 3 e 2 núcleos sobrepostos. 

Tabela 6. Análise da variância da produção (g) para mini-recrias de 2 e 3 
núcleos. 

Causa de Variação GL Valor F Probo >F 

Posição 3 9,4931 0,04859 

Tratamento 1 103,0315 0,00165 

Posição x Tratamento 3 0,0454 0,98644 

Resíduo 72 

Total 79 

Coeficiente de variação = 16,895% 

o teste de Tukey para médias de posição da pro

dução mostra que nao existe diferença significativa entre os 

quadrantes, ou seja, a produção de geléia real não está rela

cionada com a posição das cúpulas no quadro porta-cúpulas, con 

forme Tabela 7. 

Tabela 7. Médias de produção de geléia por quadrante. 

Quadrantes Repetições Médias 
(n9) (g) 

19 20 1,357040 a 

29 20 1,353979 a 

39 20 1,284893 a 

49 20 1,158638 a 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tu-
key, ao nível de 5% de probabilidade. 
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o teste de Tukey para médias de tratamento (Ta

bela 8) mostra que em mini-recrias de 3 núcleos sobrepostos a 

produção é significativamente superior, sendo a produção total 

26% superior a de 2 núcleos. 

Tabela 8. Médias de produção de geléia real _ em 
núcleos sobrepostos. 

Tratamento 

3 núcleos 

2 núcleos 

Repetições 
(n9) 

40 

40 

mini-recrias de 3 e 

Médias 
(g) 

1,445145 a 

1,136689 b 

2 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tu
key,ao nível de 5% de probabilidade. 

Pelos resultados obtidos da transferência de lar 

vas e da produção de geléia, fica evidente que o uso de mini-

recrias de 3 núcleos sobrepostos, aumenta consideravelmente o 

aceite, refletindo assim diretamente sobre a produção total. 

Isso é justificado, provavelmente, pela distância maior entre 

a rainha e cúpulas enxertadas da mini-recria de 3 núcleos que 

provocará uma perda maior do feromônio da rainha pelas -opera-

rias. Em função disto, as operárias provocarão a formação de 

realeiras com o objetivo de produção de novas rainhas. 

A posição das cúpulas nao tem influência na pro 

dução de geléia quando a avaliação é feita pelo sistema de qua 

drantes. 

Esses resultados discordam parcialmente de COR-
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BELLA (1985) onde cita que a aceitação de larvas transferidas 

é totalmente casual no que diz respeito à posição das cúpulas 

nas barras porta-cúpulas, com exceção das larvas transferidas 

para cúpulas localizadas nos extremos das barras que eram rejei 

tadas freqüentemente. 

o presente resultado concorda com os obtidos com 

abelhas européias por VISSCHER (1986), onde não encontrou dife 

rença significativa de aceite na posição das cúpulas e discor

da de WAFA & HANNA (1967), onde as cúpulas da parte de baixo 

do quadro porta-cúpulas são mais facilmente aceitas. 

4.2. ACEITAÇÃO DE LARVAS E PRODUCÃO DE GELÉIA REAL USANDO 

O PROCESSO "STARTER" EM MINI-RECRIAS 

Os resultados obtidos podem ser encontrados na 

Tabela 9. 
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A análise da variância do aceite de larvas usan 

do ou nao o processo "starter" revela não existir diferençasi~ 

nificativa para este parâmetro, conforme mostra a Tabela 10. 

Tabela 10. Análise da variancia do aceite de larvas usando ou não 
so "starterfl

• 

o proce!. 

Causas da Variação GL Valor F Prob.>F 

Tratamento 1 3,1637 0,08024 

Posição 5 4,5877 0,00273 

Tratamento x Posição 5 0,9437 0,53395 

Resíduo 36 

Total 47 

Coeficiente de variação = 33,113% 

o teste de Tukey do aceite revela nao existir 

diferença significativa entre os tratamentos, conforme mostra 

a Tabela 11. 

Tabela 11. Médias de aceite 
de mini-recrias. 

de larvas pelo processo "starter" e 

Tratamento 

"starter" 

mini-recrias 

Repetições 
(n9) 

24 

24 

Médias 
(%) 

63,554037 

49,267925 

a 

a 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tu

key,ao nível de 5% de probabilidade. 

Colocando-se em um histograma o número total de 

cúpulas aceitas em cada tratamento, observa-se que o processo 
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"starter" resulta em 29% de aumento, como pode ser verificado 

na Figura 1. 

eco 
100 

400 

100 

100 

100 

O..IC------

TRATAMENTOS 

Figura 1. Número total de cúpulas aceitas no tratamento "starter" e mini
recrias. 

Conforme a Tabela 9 pode-se observar que deter-

minadas mini-recrias apresentaram uma porcentagem de aceite de 

larvas e produção de geléia maiores que outras. Através do 

teste de Tukey, Tabela 12, concluiu-se que as mini-recrias de 

números 1, 3 e 5 foram significativamente diferentes da de nú 

mero 6. 
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Tabela 12. Médias de aceite de larvas entre mini-recrias. 

Mini-recria Repetições Médias 
(n9) (n9) (%) 

5 6 80,290356 a 

I 6 66 J 707771 a 

3 6 62,317682 a 

4 6 57,286773 ab 

2 6 50,771081 ab 

6 6 20,848108 b 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tu-
key,ao nível de 5% de probabilidade. 

A análise da variância da produção de geléia mos 

-tra que nao existe diferença significativa entre os tratamen-

tos, conforme a Tabela 13. 

Tabela 13. Análise da variância da produção (g) de geléia usando ou nao o 
processo "starter". 

Causas da Variação GL Valor F Probo >F 

Tratamento 1 2,5290 0,11681 

Posição 5 8,7155 0,00007 

Tratamento x Posição 5 1,5681 0,19323 

Resíduo 36 

Total 47 

Coeficiente de variação = 40,364% 

o teste de Tukey da produção média de geléia 

real por tratamento, Tabela 14, revela que não existe diferen

ça significativa entre os tratamentos. 
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Tabela 14. Médias de produção' de 
de mini-recrias. 

geléia real pelo processo "starterft e 

Tratamento 

"starter" 

mini-recrias 

Repetições 
(n9)" 

24 

24 

Médias 
(g) 

6,343750 

5,267917 

a 

a 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5% de probabilidade. 

Colocando os valores totais de produção em um 

histograma, observa-se que o tratamento "starter" é 29% supe-

rior, conforme a Figura 2. 

TRATAMENTOS 

Figura 2. Produção total de geléia no tratamento "starter" e mini-recrias. 

As mini-recrias apresentaram diferenças signifi 

cativas entre si, conforme mostra a Tabela 15, sendo que a de 
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número 5 foi a mais produtiva e a de número 6 a de menor pro-

dução. 

Tabela 15. Médias de produção de geléia entre mini-recrias. 

Mini-recria Repetições Médias 
(n9) (n9) (g) 

5 6 9,760000 a 

1 6 6,502500 ab 

4 6 6,425000 ab 

3 6 5,366250 bc 

2 6 4,271250 bc 

6 6 2,510000 c 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Tukey, 

Pela análise da variância da produção por cúpu

la, Tabela 16, observa-se que não existe diferença significati 

va entre os tratamentos. 

Tabela 16. Analise da variância da produção por cúpula de geléia usando ou 
não o processo "starter". 

Causas da Variação GL Valor F Probo >F 

Tratamento 1 0,0035 0,95151 

Posição 5 0,6239 0,68488 

Tratamento x Posição 5 0,6596 0,65880 

Resíduo 36 

Total 41 

Coeficiente de variação - 6,410% 
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A produção por cúpula (média de 0,24g) não apr~ 

sentou nenhuma diferença significativa entre os tratamentos con 

forme mostra o teste de Tukey na Tabela 17. 

Tabela 17. Média de produção por cúpula de geleia para o processo 
1tstarter" e de mini-recrias. 

Tratamento 

Mini-recrias 

"startertl 

Repetições 
(n9) 

24 

24 

Medias 
(g) 

0,266469 a 

0,264742 a 

Medias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

As mini-recrias nao apresentaram resultado est~ 

tisticamente diferentes entre si para a produção por cúpula, 

como mostra a Tabela 18. 

Tabela 18. Medias de produção de 
crias. 

Mini-recria 
(n9) 

5 

4 

2 

1 

6 

3 

geleia por cúpula para as mini-re-

Repetições Médias 
(n9) (g) 

6 0,303669 a 

6 0,287596 a 

6 0,268425 a 

6 0,257044 a 

6 0,253213 a 

6 0,224935 a 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 
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Baseando-se no exposto, o uso do processo "staE 

ter" em mini-recrias, é vantajoso, pois, aumenta o aceite de 

larvas. Isso reflete diretamente sobre a produção de geléia, 

que também cresceu na mesma proporçao, embora a produção mé

dia por cúpula não foi influenciada. 

Esse processo, já vem sendo utilizado por mui

tos apicultores de outros paIses, para forçar o aceite das en

xertias. 

4.3. EFEITO DA ORIGEM DAS LARVAS ENXERTADAS NA PRODU'ÃO 

DE GEttIA REAL 

Os resultados obtidos da aceitação de larvas, 

transformados em porcentagem, bem como a sua produção, encon

tram-se na Tabela 19. 
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Tabela 19. Aceite de larvas e produção de geléia real de larvas irmãs . ~e 
não-irmãs. 

- não-irmãs Mini-recria Larvas irmas Larvas 

(n9) Aceite Produção Aceite. Produção 
(%) (g) (%) (g) 

1 40 2.44 55 2,65 

2 30 2.51 40 3,30 

3 80 5,22 55 3.27 

4 65 3,71 85 5,20 

1 75 3,89 70 3,90 

2 85 5,35 90 4,76 

3 90 4,12 100 5,33 

4 95 5,01 85 3,57 

1 90 2,49 100 3,45 

2 70 3,30 70 2,40 

3 100 6,05 100 5,83 

4 95 3,50 75 1,90 

Pela análise da variância (~abela 20) do aceite 

de larvas, observa-se que não existe diferença 

com relação a origem da larva. 

significativa 

Tabela 20. Análise da variância de aceite de larvas irmãs e não-irmãs. 

Causas da Variação GL Valor F Probo >F 

Tratamento 1 0,0809 0,77596 

Posição 3 1,7186 0,20264 
Tratamento x Posição 3 0,1402 0,93377 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação - 26,348%. 
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A média de aceite obtida para larvas irmãs é 

de 76,25% e para as não-irmãs de 77,08%. Pelo teste de Tukey 

(Tabela 21), observa-se que não há diferença significativa en-

tre os tratamentos. 

Tabela 21. Média de aceite de larvas irmãs e não-irmãs. 

Tratamento Repetições Médias 
(n9) (%) 

- - 12 77,07 nao-irmas a 
- 12 76,25 irmas a 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Com relação à aceitação de larvas, as mini-re-

crias nao diferiram entre si, como pode ser visto na Tabela 22. 

Tabela 22. Médias de aceite de larvas por mini-recria. 

Mini-recria Repetições Médias 
(n9) (n9) (%) 

3 6 87,5 a 

4 6 83,3 a 

1 6 71,6 a 

2 6 64,2 a 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

A análise da variância (Tabela 23) mostra que 

nao existe diferença significativa na produção entre os trata

mentos. 
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Tabela 23. Anã!ise d~ variªncia da produção (g) de geléia real com larvas 
irmas e nao-irmas. 

Causas da Variação Gl Valor F Probo >F 

Tratamento 1 0,1244 0,72832 

Posição 3 2,5746 0,08942 

Tratamento x Posição 3 0,2118 0,88672 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de -variaçao = 13,410% 

Pelos resultados obtidos (Tabela 19) e análi-

se estatística (Tabela 24), observa-se que não houve diferença 

significativa da produção de geléia real entre os dois trata-

mentos. 

Tabela 24. Medias de pro~ução de 
vas irmãs e nao-irmãs. 

geleia real dos tratamentos com lar-

Tratamento 

irmãs 

não-irmãs 

Repetições 
(n9) 

12 

12 

Medias 
(g) 

3,88564 a 

3,72325 a 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

o teste de Tukey para as médias de produção das 

mini-recrias revela que não existe diferença significativa en

tre elas, conforme mostra a Tabela 25. 
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Tabela 25. Medias de produção de geleia real das mini-recrias. 

Mini-recria Repetições Médias 
(n9) (n9) {g} 

3 6 4,923080 a 

4 6 3,758742 a 

2 6 3,532558 a 

1 6 3,109328 a 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

Conforme os resultados obtidos, pode-se verifi-

car que a origem das larvas não afeta a aceitação nem a produ

çao de geléia real. Convém ressaltar que as larvas utilizadas 

provinham de colméias normais. No caso de larvas oriundas de 

famílias órfãs, talvez os resultados possam apresentar alguma 

diferença. 

4.Q. INFLUÊNCIA DA FAMILIARIZA~ÃO DE CÓPULAS PELAS ABElHAS 

NA PRODU~ÃO DE GELÉIA REAL 

Os resultados obtidos com aceitação de larvas, 

produção de geléia real por cúpula e por mini-recria"a par-

tir de cúpulas, com e sem a familiarização, são encontradas na 

Tabela 26. 
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Tabela 26. Aceite de larvas, produção de geléia por mini-recria e 
... 

por cupu 
la, em cúpulas com e sem familiarização. 

Mini- Cúpulas com familiarização Mini- CÚpulas sem familiarização 

Recria Aceite Prod/Min-R. Prod/cúp. Recria Aceite Prod/Min-R. Prod/cúp 
(n9) (%) (g) (g/cúp) (n9) (%) (g) (g/cúp) 

1 50,0 5,10 0,255 4 67,5 7,89 0,292 

2 50,0 4,90 0,245 5 70,0 9,76 0,349 

3 77 ,5 4,43 0,143 6 7,5 3,01 1,003 

4 80,0 10,31 0,322 1 60,0 8,05 0,335 

5 . 90,0 10,00 0,278 2 42,5 4,10 0,241 

6 62,5 7,87 0,315 3 55,0 2,71 0,123 

1 85,0 7,75 0,228 4 72,5 8,39 0,289 

2 70,0 3,41 0,122 5 80,0 8,25 0,258 

3 52,5 2,69 0,128 6 80,0 7,85 0,245 

4 85,0 13,56 0,399 1 85,0 9,03 0,266 

5 95,0 12,68 0,334 2 90,0 6,40 0,178 

6 97,5 10,81 0,277 3 82,5 4,11 0,125 

A análise da variância do aceite de larvas reve 

la nao existir diferença significativa no aceite entre as cúpu 

las com e sem familiarização, conforme está demonstrado na Ta-

bela 21. 
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Tabela 27. Análise da variância do aceite de cúpulas com e sem familiariza 
çao. 

Causas da Variação Gl Valor F Prob.>F 

Tratamento 1 1.0922 0,31762 

Posição 5 0,5022 0,77043 

Tratamento x Posição 5 0,6778 0,65022 

Resíduo 12 

Total 23 

Coeficiente de variação = 26,288%. 

Conforme a Tabela 28, as mini-recrias que rece-

beram as cúpulas com familiarização apresentaram uma média de 

aceitação de 74,6%, enquanto o tratamento sem familiarização 

obteve 66,0%. 

A análise estatística pelo teste de Tukey reve-

lou que nao há diferença significativa entre os 2 tratamentos. 

Tabela 28. Medias de aceite.de larvas em cúpula com e sem familiarização. 

Tratamento Repetições Medias 
(n9) (%) 

Com familiarização 12 74,6 a 

Sem familiarização 12 66,0 a 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade. 

As mini-recrias nao diferiram entre si, como po 
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de-se observar pelo teste de Tukey, apresentado na Tabela 29. 

Tabela 29. Médias de aceite de larvas das mini-recrias. 

Mini -recria Repetições Médias 
(n9) (n9) (%) 

5 4 83,7 a 

4 4 76,2 a 

1 4 70,0 a 

1 4 66,8 a 

2 4 63,1 a 

6 4 61,8 a 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nrve1 de 5% de probabilidade. 

A análise da variância da produção de geléia 

por mini-recria, mostra que não existe diferença significativa 

com a familiarização das cúpulas, conforme demonstrado na Ta-

bela 30. 

Tabela 30. Análise da variância da produção de geléia real em cúpulas com 
e sem familiarização. 

Causas da Variação GL Valor F Prob.>F 

Tratamento 1 1,8144 0,20083 

Posição 5 9,4741 0,00105 

Tratamento x Posição 5 1,8875 0,17385 

Resrduo 12 

Total 23 

Coeficiente de variação a 12,192%. 
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A produção média de geléia real por mini-recria 

foi de 7,8g no tratamento com familiarização e de 6,6g quando 

sem familiarização das cúpulas. Pelo teste de Tukey, apresen

tado na Tabela 31, essa diferença não é significativa. 

Tabela 31. Méd!as de produção 
zaçao. 

de geléia em cúpulas com e sem familiari 

Tratamento Repetições Médias 
(n9) (g) 

Com familiarização 12 7,8 a 

Sem familiarização 12 6,6 a 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 

A Tabela 32 mostra no teste de Tukey, para mé

dias de produção das mini-recrias, que houve diferença signif! 

cativa entre elas. 

Tabela 32. Médias de produção das mini-recrias. 

Mini-recrias Repetições 
(n9) (n9) 

5 4 

4 4 

1 4 

6 4 

2 4 

3 4 

Médias 
(g) 

10,1145 

9,9259 

7,4049 

7,0890 

4,6446 

3,4453 

a 

a 

ab 

abc 

bc 

c 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key. ao nível de 5% de probabilidade. 
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As mini-recrias de números S, 4 e 1 foram signi 

ficativamente mais produtivas do que a 3. 

A análise da variância da produção de geléia, 

revela nao existir diferença significativa entre cúpulas com 

e sem familiarização (Tabela 33). 

Tabela 33. Análise da variância da produção por cúpula de geléia real com 
e sem familiarização. 

Causas da Variação GL Valor F Prob.>F 

Tratamento 1 0,6368 0,56144 

Posição 5 2,4273 0,09648 

Tratamento x Posição 5 0,7270 0,61780 

Resíduo 12 

Total 23 

Coeficiente de variação = 8,870%. 

A produção média de geléia real por cúpula nao 

apresentou diferença significativa entre os dois tratamentos, 

como mostra a Tabela 34. No tratamento com familiarização, a 

média foi de O,26lg por cúpula de geléia, enquanto para o tra

tamento sem familiarização, a média foi de 0,2slg. 
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Tabela 34. Teste de Tukey para médias de produção de geléia real por cúpu
la, com e sem familiarização. 

Tratamento Repetições Médias 
(n9) (g) 

Com familiarização 12 0,261 a 

Sem familiarização 12 0,251 a 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nfvel de 5% de probabilidade. 

Também para a produção por cúpula as mini-re-

crias nao diferiram estatisticamente entre si e o respectivo 

teste de Tukey encontra-se na Tabela 35. 

Tabela 35. Medias de produção de 
crias. 

geléia real por cúpula das mini-re-

Mini-recrias Repetições Médias 
(n9) (n9) (g) 

6 4 0,4376 a 

4 4 0,3249 a 

5 4 0,3043 a 

1 4 0,2703 a 

2 4 0,1953 a 

3 4 0,1297 a 

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 

ao nfvel de 5% de probabilidade. 

Pela interpretação-da análise estatlstica, a f~ 

miliarização não foi vantajosa. para nenhum dos 3 parâmetros av~ 

liados. Colocando em histograma, a produção média por cúpula 
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e o total de aceite por" tratamento (Figuras 3 e 4) verifi-

cam-se que a familiarização apresenta resultado melhor, semco~ 

tudo, ser significativo. 

o.a 

0Jt& 

cu 
o.,e 

0.1 

o.oe 
0..0<------
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Figura 3. Produção media (g) de geléia real por cúpula com e sem familiari 
-zaçao. 
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100 

O.lC------

TRATAMENTOS 

Figura 4. 'Número total de cúpulas aceitas com e sem familiarização. 

Conforme as figuras acima, a produção média por 

cúpula foi ligeiramente superior e a aceitação mostrou um au

mentou de 13% com a familiarização. Para KITHER & PICKARD (1983) 

a aceitação de cúpulas com 7 horas de familiarização foi de 50% 

e com 21 horas 75%. Esses resultados foram semelhantes aos ob-

tidos neste trabalho, os quais foram de 66% para cúpulas sem 

familiarização e 74,6% para cúpulas com 24 horas de familiari-

zaçao. Segundo também Vuillaumes , citado por CORBELLA 

(1985), a familiarização melhora a ceitação das cúpulas. Es-

5 VUILLAUME, M. Contribution a la psychophysiologie de l'éle

vage des reines chez les abeilles. Ins. Soc., 4: 113-56, 

1957. 
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ses resultados contrariam B8ttcher & Weiss?, citados por Jo-

HANSSON & JOHANSSON (1973), que dizem que a familiarização nao 

afeta o aceite das cúpulas. Também CORBELLA (1985) afirma que 

"a familiarização das cúpulas, sejam de cera ou de plástico, 

não tem qualquer efeito evidente no aumento da aceitação de 

larvas transferidas". 

o -aceite é um parâmetro que tem sido avalia

do diferentemente pelos vários autores, dificultando assim, a 

comparaçao. CORBELLA (1985), por exemplo, avaliou quando as 

realeiras estavam operculadas, pois ele tinha como objetivo a 

produção de rainhas. KITHER & PICKARO (1983) usaram como parâ 

metro 24 horas após a enxertia. No presente trabalho, optou

se por 72 horas, pois o objetivo era a produção de geléia real. 

Segundo MORINI (1990), a porcentagem de sobre-

vivência de cria de operárias africanizadas, varia com a ida

de, e isto afetaria os dados obtidos de aceitação quando as 

avaliações são feitas com diferentes idades. 

o aceite deveria ser visto como um reflexo do 

estímulo da produção de realeiras, criado pelo manejo do api

cultor e deveria ser avaliada em um período bem mais curto de 

tempo, como o de 24 horas, usado por KITHER & PICKARD (1983). 

6 BOTTCHER, F.K. & WEISS, K. Zur frage der darbietung des 

zuchtstoffs im pflegevolk in form von madem. Z. Bienen

forsch, i(l): 1-8, 1962. 
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Quanto a produção total de geléia real, por tr~ 

tamento, apresentado na Figura 5, mostra uma produção de 17,5% 

superior para cúpulas com familiarização. Portanto, pelos da

dos obtidos, o processo de familiarização de cúpulas de plást! 

co é vantajoso para produção de geléia em mini-recrias. 

toe 

10 

o~----

TRATAMENTOS 

Figura 5. Produção total (g) de geléia real com e sem familiarização. 

4.5. EFEITO DA IDADE DE LARVAS SOBRE A PRODU~ÃO DE GELéIA 

REAL 

Os resultados obtidos sobre a produção de ge

léia real, usando nas enxertias larvas com idade de O a 24 ho-
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ras e de 24 a 48 horas e que foram colhidas após 72 horas, en-

contram-se na Tabela 36. 

Tabela 36. Produção de geléia real~com larvas de 0-24 horas. 24-48 ho-
foram colhidas 72 horas. ras e que apos 

Hini- Larvas de O a 24 bora. Larvas de 24 a 48 horaa 

Recria Aceite Produção Prod/cup Peso larva! Aceite Produção Prodl cup - leso -larva! 
(n9) (X) (a) (a/cup) (a) (X) (a) (a/cúp) (a) 

1 95 4.94 0.260 0,74 100 3.21 0,161 4,11 

2 85 4.37 0.257 1.23 95 0,91 0,048 4,78 

3 95 6.83 0.359 1.15 85 3,38 0.199 3,74 

4 90 6.25 0,347 2,22 85 2,96 0,174 3.67 

1 90 5,43 0,302 0,65 95 3,16 0,166 3,90 

2 75 5.14 0,343 1.07 75 2.56 0,171 2,95 

3 90 6,22 0,346 0,86 75 4,90 0,327 2,30 

4 90 6,12 0,340 0.67 75 2,44 0,163 3,17 

1 70 3,59 0,256 0,38 85 3.11 0,183 2,52 

2 70 2,20 0.157 0,13 60 1,07 0,089 1,20 

3 90 5.02 0.279 0.40 85 5.48 0,322 2,40 
4 85 4,49 0.264 0,21 85 5.56 0.327 1.74 

Embora o aceite com 24 horas seja ligeiramente 

maior em relação a 48 horas, a análise estatística indica que 

não existe diferença significativa entre os tratamentos, con-

forme Tabela 31. Para CORBELLA (1985), a aceitação de larvas 

de 2 dias entre as abelhas africanizadas é predominante. 
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Tabela 37. Análise da variância do aceite de larvas com idade de 0-24 ho
ras e de 24-48 horas. 

Causa da Variação GL Valor F Prob.>F 

Tratamento 1 0,05 81,91 

Posição 3 2,11 13,90 

Tratamento x Posição 3 1,56 23,81 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação = 11,6151%. 

Pelo teste de Tukey (Tabela 38), observa-se que 

nao há diferença estatística significativa entre as médias de 

aceite das mini-recrias. 

Tabela 38. Medias de aceite de larvas de mini-recrias. 

Mini-recrias Médias 
(n9) (%) 

1 89,1 a 

3 86,6 a 

4 85,0 a 

2 76,6 a 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 

Já a produção por mini-recria foi significati-

va, como mostra a Tabela 39. 
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Tabela 39. Análise da variância da produção (g) de geléia real. 

Causa da Variação GL Valor F Prob.> F 

Tratamento 1 16,18 0,10 

Mini -recria 3 6,03 0,60 

Interação Tratamento x Mini-recria 3 0,24 86.45 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação - 26,798200% 

o uso de larvas de 24 a 48 horas produziu 36% 

de geléia real a menos, comparado ao uso de larvas com idade 

entre ° a 24 horas, conforme mostra a Figura 6. 

10 
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Figura 6. Produção total (g) de geléia real usando larvas de 24 a 48 ho
ras e de ° a 24 horas. 
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A produção menor é devido ao consumo da própria 

larva, pois, as mais velhas, consomem mais .. alimentos num mesmo 

perIodo de tempo. Esta caracterIstica é facilmente observada, 

se compararmos os pesos totais das larvas de cada tratamento, 

somados à respectiva produção de geléia real. Os valores obti 

dos são semelhantes entre os 2 tratamentos, como mostra a Fi9! 

ra 7. 

80 

80 

40 

:.k~ii •• IIL __ ...., 
TRATAMENTOS 

D\DEOM~ 

- LAR'M ENXERT(C)-J4.) m LAmM ENXERlU4-4t) 
E3 GELEIA fEAL(o-M) _ GB...EIA PEAl.{t4-4t) 

Figura 1. Peso total (g) da geléia real e das larvas. por tratamento. 
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Segundo WEISS (1986) nao há correlação entre as 

idades de 0-12, 12-24 e 24-36 horas de vida da larva enxerta

da e a quantidade de geléia real depositada, utilizando larvas 

de abelhas européias em colônias orfanizadas, diferindo este 

autor do presente trabalho. 

Para as mini-recrias, o teste de Tukey indica 

que as de número 3 e 4 foram as mais produtivas, diferindo es-

tatisticamente da número 2 (Tabela 40) •. 

Tabela 40. Medias de produção das mini-recrias. 

Mini-recrias Medias 
(n9) (g) 

3 5,303 a 

4 4,637 a 

1 3,907 ab 

2 2,708 b 

Medias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 

Conforme observa-se na Tabela 41, a produção mé 

dia de geléia obtida dos tratamentos sofre variação de acordo 

com a idade. 



Tabela 41. Produção média de ·geléiareal nos tratamentos com 
enxertadas de O a 24 e 24 a 48 horas. 

Tratamentos Produção média 
(g) 

a 
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larvas 

larvas com O a 24 horas 

larvas com 24 a 48 horas 

5,0500 

3,2283 b 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tu-

key, ao n!vel de 5% de probabilidade. 

A análise da variância da produção média de ge-

léia real por cúpula, foi significativamente diferente entre 

os tratamentos, conforme mostra a Tabela 42. 

Tabela 42. Análise da variância da produção média por cúpula de 
real com larvas de O a 24 e 24 a 48 horas. 

Causa da Variação GL F 

Tratamento 1 14,98* 

Posição 3 4,82* 

Tratamento x Posição 3 O,71ns 

Res!duo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação - 25,5789%. 

geléia 

N!vel (%) 

0,14 

1,41 

56,2 

Na Figura 8, que compara a produção média de g~ 

léia real por cúpula, observa-se que o tratamento com larvas 

de 24 a 48 horas é inferior. Isso ocorre em consequência do 

consumo das larvas mais velhas, conforme já explicado anterior 

mente. 
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Figura 8. Produção media (g) de geléia real por cúpula com larvas de O a 
24 horas e de 24 a 48 horas. 

As mini-recrias apresentaram uma variação na 

produção média de geléia real por cúpula. A de número 3 foi a 

que mais produziu, diferindo estatisticamente da número 2, con 

forme mostra o teste de Tukey na Tabela 43. 

Tabela 43. Medias de produção (g) por cúpula para mini-recrias. 

Mini-recria Medias 

3 0,30533 a 
4 0,26917 ab 

1 0,22133 ab 

2 0,17750 b 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Na Tabela 44, encontram-se os resultados das e~ 

xertias com larvas de 0-24 horas e 24-48 horas e com colheita 

da geléia após 48 horas. 

Tabela 44. Produção de geléia real usando larvas de 0-24 horas e de 24- 48 
horas de vida e colheita após 48 horas (2 dias). 

Larvas de O a 24 horas Larvas de 24 a 48 hora. 
Mini-
Recria Aceite Produção Prod/cup Peso larval Aceite Produção Prod/cup Peso larval 
-'(ú9) .- (X) (I) <l/cup) (c) (X) (I) <1/cuP) (I) 

1 85 1,61 0.095 0,09 65 1,51 0.116 0,10 

2 95 1,85 0,097 0,06 90 2.43 0,135 0,18 

3 95 3.32 0,175 0.07 95 4,20 0,221 0,23 

4 70 1,57 0.112 0,04 100 2,55 0,128 0,16 

1 85 3,01 0,177 0.15 95 4,20 0,221 0,81 

2 70 1,50 0,107 0,20 85 2,09 0,123 0,62 

3 70 2.94 0.210 0,10 90 4,44 0,247 0,52 

4 80 3,65 0,228 0,21 90 4,36 0,242 0.67 

1 95 2,67 0,141 0,07 90 4,37 0.243 0.59 

2 90 2.00 0.111 0.07 100 3.00 0.150 0,44 

3 100 3,75 0,188 0,10 90 5.22 0,290 0.59 

4 85 3,77 0,222 0,09 95 5,10 0,268 1.28 

A análise da variância do aceite de cúpulas (T! 

bela 45) mostra que não existe diferença significativa entre 

os tratamentos. 

Tabela 45. Análise da variância do aceite de larvas enxertadas com 
de 0-24 horas e de 24-48 horas e colheita apôs 2 dias. 

idade 

Causa da Variação GL Valor F Nível (%) 

Tratamento I l,50ns 23,77 

Posição 3 O,26ns 85,45 

Tratamento x Posição 3 1,21ns 33,67 

ResLduo 16 

Coeficiente de -variaçao - 14,3598%. 
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o teste de Tukey (Tabela 46) das médias por tra

tamento, revela que não há diferença estatística signiftcativa. 

Tabela 46. Médias de aceite de larvas com 0-24 horas e 24-48 horas. 

Tratamentos 

larvas de 0-24 horas 
larvas de 24-48 horas 

Medias (X) 

85,0 a 
90,4 a 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5X de probabilidade. 

Já a produção de geléia real foi significativa-

mente maior no tratamento com larvas de 24-48 horas, como mos-

tra a Tabela 47. 

Tabela 47. Anãlise da variância da produção (g) de geleia com larvas de 
0-24 horas e de 24-48 horas, e que foi colhida após 2 dias. 

Causa da Variação GL Valor F Nível (X) 

Tratamento 1 5,88* 2,76 

Posição 3 4,07* 2,51 

Tratamento x Posição 3 0,03ns 99,16 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação = 13,2194% 

Isto indica que a idade das larvas enxertadas 

tem influência sobre a atividade das abelhas nutrizes. Esse 

resultado contraria os de WAFA & HANNA (1967) e de WEISS (1986) 

que trabalharam com larvas de 1 a 2 dias e de 0,5-1 e 1,5 dias, 

respectivamente. Eles concluíram que a idade não tem inf1uên 
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cia no aceite, nem na produção de geléia real em abelhas eu

péias. 

o teste de Tukey (Tabela 48) das médias de pro-

dução por tratamento, mostra que em larvas com 24-48 horas a 

deposição de geléia é significativamente superior as das lar

vas mais novas, quando a colheita é feita no 29 dia. 

Tabela 48. Médias de produção de geléia real com larvas de 0-24 horas e de 
24-48 horas, com colheita após 2 dias. 

Tratamento 

larvas de 24-48 horas 

larvas de 0-24 horas 

Médias (g) 

2,03240 

1,78283 

a 

b 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 

A produção de geléia real foi significativamen-

te diferente entre as mini-recrias, como pOde-se observar na 

Tabela .49, onde a de número 3 difere estatisticamente da nÚffie-

ro 2. 

Tabela 49. Médias de produção das mini-recrias. 

Mini -recri as 

3 

4 

1 

2 

Médias (g) 

2,13257 a 

2,00242 ab 

1,84462 ab 
1,65084 b 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 
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A análise da variância da produção média por cú 

pula, de geléia real, encontra-se na Tabela 50. Observa-se que 

houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Tabela 50. Análise da variância da produção média por cúpula com larvas de 
0-24 horas e 24-48 horas, com colheita após 2 dias. 

Causa da Variação GL Valor F Nível (%) 

Tratamento 1 5,07* 1,03 

Posição 3 5,25* 3,83 

Tratamento x Posição 3 0,2lns 88,50 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação = 26,7073%. 

O teste de Tukey das médias por tratamento, re

vela que usando larvas com idade de i4-48 horas, as abelhas nu 

trizes tendem a depositar mais geléia real nas cúpulas, como 

pode ser visto na Tabela 51. 

Tabela 51. Medias de produção por cúpula com larvas de 0-24 horas e 24- 48 
horas, com colheita após 2 dias. 

Tratamentos 

larvas -de 24-48 horas 

larvas de 0-24 horas 

Medias (g) 

0,19861 

0,15525 

a 

b 

Medias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 
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As mini-recrias apresentaram diferenças signifi 

cativas entre si, com relação à produção por cúpula, conforme 

pode ser visto na Tabela 52. Isso leva a crer que algumas col 

méias possuem,a caracterrstica de coloca~ mais geléia real por 

cúpula que outras. 

Tabela 52. Médias de produção por cúpula para cada mini-recria. 

Mini-recria Média(g) 

3 0,22183 a 

4 0,20000 a 

1 0,16550 ab 

2 0,12050 b 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao nível de 5% de probabilidade. 

Pela análise da variância do peso das larvas 

(Tabela 53), no momento da colheita, observa-se que existe di

ferença significativa entre os tratamentos, porém, não há va

riação entre as mini-recrias. 
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Tabela 53. Análise da variância do peso larval apôs 2 dias da enxertia. 

Causa da Variação GL Valor F Nível(%} 

Tratamento 1 14,64* 0,15 

Posição 3 0,39ns 75,9 

Tratamento x Posição 3 0,25ns 85,78 

Resíduo 16 

Total 23 

Coeficiente de variação = 1,127380% 

As larvas com idade de 24- 48 horas foram as mais 

pesadas e o respectivo teste de Tukey e médias, encontram-se na 

Tabela 54. 

Tabela 54. Médias dos pesos das larvas de 24-48 horas e 0-24 horas. 

Tratamento 

Larvas de 24~48 horas 
Larvas de 0-24 horas 

Médias (g) 

0,02817 a 
0,00636 b 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5% de probabilidade. 

Portanto, pelos dados obtidos, observa-se que o 

crescimento larval independe da quantidade de geléia real depo 

sitada na cúpula, durante os dois primeiros dias. 

A produção de geléia real põr mini-recria foi 

maior com larvas de 24-48 horas, porém, este aumento de produ

ção é pequeno, nao compensando a produção que se obtém quando 

a colheita é com 3 dias após a enxertia. 

A ~abela 55 apresenta os dados obtidos da co

lheita diária, isto é, 24 horas após as enxertias serem coloca 

das nas mini-recrias, usando larvas de 0-24 horas e de 48 a 72 

horas. 
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Tabela 55. Produção de geléia real, usando larvas de 0-24 horas e de 48 
a 72 hor~s, com colheita após 24 horas da enxertia. 

Larvas de 48-72 horas Larvas com até 24 horas 

Mini- Aceite Produção Produ./cúp. Mini- Aceite Produção Prod/cúp 
recria (X) (g) (g/cúp.) recria (%) (g) (g/cúp) 

(n9) (n9) 

3 45,0 1,63 0,091 1 75,0 8,29 0,276 
4 47,5 1,76 0,093 2 47,5 4,16 0,219 
3 37,5 1,76 0,117 
4 27,5 0,88 0,080 
3 80,0 2,69 0,084 
4 75,0 2,06 0,069 
1 55,0 1,02 0,046 3 60,0 6,49 0,270 
2 42,5 1,24 0,073 4 77,5 10,20 0,329 
1 82,5 1,08 0,033 
2 67,5 0,77 0,029 
1 45,0 0,35 0,019 
2 27,5 1,15 0,105 
3 60,0 1,02 0,043 1 77 ,5 7,20 0,232 
4 80,0 1,28 0,040 2 75,0 3,78 0,126 
3 72,5 1,22 0,042 
4 50,0 1,23 0,062 
3 57,5 0,69 0,030 
4 80,0 0,94 0,029 
1 85,0 0,66 0,019 3 92,5 6,84 0,185 
2 72,5 0,13 0,004 4 92,5 11,81 0,319 
1 65,0 0,68 0,026 
2 77,5 0,57 0,018 
1 7,5 0,11 0,037 
2 40,0 0,33 0,021 
3 50,0 0,35 0,018 1 40,0 2,63 0,164 
4 52,5 1,06 0,050 2 62,5 5,63 0,214 
3 52,5 0,93 0,044 
4 77,5 2,13 0,069 
3 55,0 0,75 0,034 
4 55,0 0,98 0,045 

A análise da variância do aceite de larvas mos-

tra que houve diferença significativa entre os 

conforme a 'rabela 56. 

tratamentos, 
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Tabela 56. Análise da variância do aceite de larvas com O a 24 horas e de 
48 a 72 horas, com colheita apôs 24 horas. 

Causa da Variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

Coeficiente de variação - 16,3113% 

GL 

1 

18 

19 

Valor F Nível (%) 

4,66* 4,46 

o uso de larvas com 0-24 horas de idade apresen 

tou um aumento de 13% no aceite, quando comparado com as de 48 

a 72 horas, como mostra a tabela das médias (Tabela 57). O 

teste de Tukey, indica ser significativa esta diferença. 

Tabela 57. Médias de aceite de larvas com 0-24 horas e 48-72 horas, com 
colheita apôs 24 horas. 

Tratamento 

larvas de 0-24 horas 

larvas de 48-72 horas 

Medias seguidas por letras distintas, 

key, ao nível de 5% de probabilidade. 

diferem entre si pelo 

A análise da variância da produção 

Medias (%) 

70,0 a 

57,4 b 

teste de Tu-

de geléia 

real apresentou urna diferença significativa, conforme apresen-

tado na Tabela 58. 
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Tabela 58. Análise da variância da produção com larvas de 0-24 horas e de 
48 a 72 horas, com colheita após 24 horas. 

Causa da Variação 

Tratamento 

Resi:duo 

Total 

Coeficiente de variação = 46,7018%. 

GL 

1 

18 

19 

Valor F Ni:ve1(%) 

11,97** 0,28 

o uso de enxertias com larvas de idade 0-24 ho-

ras foi 113% superior às larvas com 48-72 horas, sendo signifi 

cativa esta diferença, conforme pode ser visto na Tabela 59. 

Tabela 59. Médias de produção de geléia real com larvas de 0-24 horas e de 
48-72 horas, com colheita após 24 horas. 

Tratamento 

larvas de 0-24 horas 

larvas de 24-72 horas 

Médias (g) 

6,70300 a 

3,14500 b 

Médias seguidas por letras distintas, diferem entre si pelo teste de Tu

key, ao ni:vel de 5% de probabilidade. 

Pelas Tabelas 58 e 59 pOde-se observar que o 

uso nas enxertias de larvas com 48-72 horas, nao estimulou as 

abelhas nutri zes a uma maior deposição de geléia real. 

A produção média por cúpula, apresentou, confor 

me a análise da variância (Tabela 60), uma diferença signific~ 

tiva. 



Tabela 60. Análise da variância da produção média por cúpula. com 
de 0-24 horas e de 48-72 horas. 
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larvas 

Causa da Variação GL Valor F Nível(%) 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

Coeficiente de variação = 35,454%. 

1 

18 

19 

70,56** 0,08 

A Tabela 61, da produção média por cúpula de ge 

léia real, mostra que, o tratamento com larvas de 0-24 horas 

foi bem superior ao tratamento com larvas de 48-72 horas, sen-

do significativa essa diferença pelo teste de Tukey. 

Tabela 61. Médias de produção por cúpula com larvas de 0-24 horas e de 48 
a 72 horas, com colheita após 24 horas. 

Tratamento 

larvas de 0-24 horas 

larvas de 48-72 horas 

Médias (g) 

0,23340 

0,04680 

a 

b 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tu-

key, ao nível de 5% de probabilidade. 
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se 

que: 

a) O uso de mini-recrias, compostas de 3 núcleos sobrepos

tos, produz mais geléia real quando comparada com mini

recrias de 2 núcleos sobrepostos; 

b) A localização das cúpulas não influi no aceite, nem na 

produção de geléia real; 

c) A origem das larvas enxertadas nao altera o aceite, nem 

a produção de geléia real; ~ 

d) O uso do processo "starter" nas mini-recrias, aumenta o 

aceite das enxertias, refletindo diretamente sobre a pr2 

dução de geléia real; 

e) A familiarização das cúpulas por 24 horas antes da en

xertia, aumenta o aceite das larvas, refletindo positiva 

mente sobre a produção de geléia real; 
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f) A idade das larvas enxertadas (0-24 horas, 24-48 horas e 

48-72 horas) altera o comportamento das abelhas nutri

zes, na deposição de geléia real nas cúpulas; 

g) A colheita da geléia real feita 3 dias após a enxertia 

de larvas com 0-24 horas de idade é a mais indicada para 

produção. 
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