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Resumo 
 Uma colônia de abelhas sem ferrão é composta pela rainha, operárias de 

diferentes idades, que desempenham diferentes tarefas e por machos, presentes 

apenas na época anterior à fecundação da rainha. Dentre as operárias, somente 

as mais velhas – forrageiras - mantém contato direto com o ciclo claro/escuro 

ambiental. Ritmos biológicos estão presentes e são gerados pelo sistema 

circadiano localizado no sistema nervoso central e no complexo retrocerebral. Este 

sistema é composto por uma rede de múltiplos osciladores integrados com vias 

aferentes, provenientes do sistema sensorial, e eferentes. As vias eferentes se 

expressam através de componentes nervosos, neurohormonais e hormonais.  

Neste trabalho, o sistema nervoso central e o complexo retrocerebral de 

forrageiras de Melipona quadrifasciata anthidioides foi mapeado, usando 

procedimentos histológicos clássicos, complementados por ensaios de 

imunocitoquímica. Anticorpos gerados contra Fasciclina II, PDF e Corazonina 

foram utilizados e a marcação obtida foi específica.  

Neurópilas estão presentes, tanto nos lobos ópticos como no cérebro e são 

áreas de referência para identificação das diferentes estruturas. As neurópilas do 

lobo óptico: lâmina, medula e lóbula, são regiões bem delimitadas e evidentes. O 

protocérebro é o gânglio cerebral mais dorsal e com o maior volume. Nele 

encontram-se dois conjuntos neuropilares: os corpora pedunculata, de forma 

cogumelar, que ocupam grande parte do protocérebro; e o complexo central, na 

linha média. Duas regiões protocerebrais concentram células neurossecretoras: 

pars intercerebralis e pars lateralis. O complexo retrocerebral é composto por duas 

glândulas pares: corpora cardiaca e corpora allata. A localização espacial destas 

estruturas foi reconstruída em imagens tridimensionais.  

Reconhece-se no sistema nervoso central e no complexo retrocerebral de M. 

quadrifasciata estruturas com características morfológicas e localização espacial 

específicas da espécie. Os resultados encontrados neste trabalho são as 

informações anatômicas básicas imprescindíveis para estudos posteriores que 

visam identificar os componentes e a organização do sistema circadiano em 

abelhas sem ferrão. 
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Abstract 
 The stingless bees colony comprises a queen, workers of diferent ages that 

perform different tasks and males only present before the queen´s fecundation. 

Among the workers, only the oldest ones – foragers – keep a direct contact with 

the light/dark environmental cycle. Biological rhythms are present and are 

generated by the circadian system located in the central nervous system and in the 

retrocerebral complex. This system is composed by a web of multiple oscillators 

coupled to input pathways from the sensorial system and output pathways. The 

output pathways consist in nervous, neurohormones and hormones components.  

 In this study, the central nervous system and the retrocerebral complex of 

Melipona quadrifasciata foragers were analyzed by classical histological 

procedures complemented by immunocitochemical essays. Specific reactive 

antibodies against Fasciclin II, PDF and Corazonin have been used.  

The optic lobes neuropils: lamina, medulla and lobula are distinct and 

evident. The protocerebrum is the dorsal most and largest ganglia. In this structure 

two neuropilar groups are present: corpora pedunculata, the bilateral “mushroom 

bodies” that occupy a large portion of the protocerebrum; and the central complex 

in the median line. Neurosecretory cells cluster together in two protocerebral 

regions: pars intercerebralis and pars lateralis. The retrocerebral complex is 

composed by two pairs of glands: corpora cardiaca and corpora allata. In this work, 

tridimensional images show their specific localization in the nervous system.  

 In both, central nervous system and retrocerebral complex of M. 

quadrifasciata, species specific traces can be recognized in morphological 

characteristics and spatial localization of certain structures. The results on the 

anatomy of stingless bees’ nervous system shown here are indispensable to 

proceed with studies that aim to identify the components and the organization of 

the circadian system of stingless bees.  
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I. Introdução 

 

 

As abelhas sem ferrão 

 A sub-família Apinae é composta por dezenove tribos, incluindo as abelhas 

que apresentam uma estrutura dilatada na tíbia especializada no transporte de 

pólen, denominada corbícula. As abelhas corbiculadas são classificadas nas 

tribos: Apini, Bombini, Euglossini, Meliponini. (Michener, 2000). Destas, apenas 

Apini e Meliponini expressam um alto nível de organização social, com 

características eussociais evidentes nas colônias. Estas características incluem a 

sobreposição de pelo menos duas gerações, com divisão reprodutiva entre os 

indivíduos e o consequente estabelecimento de castas (Wilson, 2000).  

 A tribo Apini é composta pelas abelhas “verdadeiras” ou com ferrão. No 

gênero Apis reconhecem-se atualmente sete espécies. Essas espécies são 

restritas à Eurásia e à África, mas a espécie mais comum, Apis mellifera foi 

introduzida em todas as partes do mundo (Michener, 1974). 

 Os Meliponini incluem as abelhas indígenas sem ferrão. Nesta tribo 

reconhecem-se 56 gêneros e mais de 600 espécies distribuídas nas áreas 

tropicais e subtropicais do mundo, sendo 400, apenas na região Neotropical 

(citado em Cortopassi-Laurino et al., 2006). Os caracteres que diferenciam os 

Meliponini dos Apini são: redução do número de nervuras nas asas, presença do 

penicillum (uma ou mais fileiras curtas de cerdas longas e curvas na margem 

externa do ápice das tíbias) (Winston & Michener, 1977), ferrão reduzido ou 

ausente e glândula de cera na região dorsal (nos Apini, a glândula fica na região 

ventral) da cavidade abdominal da operária (Sakagami, 1982; Wille, 1983). Nos 

Meliponini, é possível notar uma grande diversidade de organização entre as 

espécies, porque o número de indivíduos numa colônia pode variar de uma 

centena a milhares; a arquitetura da colônia é muito diferente de uma espécie para 

outra; o tamanho do corpo dos indivíduos, que vai de 2 a 14 mm de comprimento 

nas diferentes espécies e até as estratégias de forrageamento (Slaa et al., 2006).  
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Das abelhas sem ferrão, a espécie Melipona quadrifasciata (mandaçaia) 

tem sido foco de muitos estudos, provavelmente por conta de sua importância 

econômica, sua frequente ocorrência e o grande tamanho dos indivíduos. Possui 

ampla distribuição geográfica ao longo da costa brasileira, da Paraíba até o sul do 

Rio Grande do Sul (Moure & Kerr, 1950). Ela apresenta duas sub-espécies: M. 

quadrifasciata quadrifasciata e M. quadrifasciata anthidioides, sendo a primeira 

encontrada nas regiões mais altas e frias da Mata Atlântica (do estado de São 

Paulo ao Rio Grande do Sul), enquanto que M. quadrifasciata anthidioides 

encontra-se em regiões de temperatura mais elevadas (do Nordeste ao estado de 

São Paulo). 

As colônias de Melipona quadrifasciata são construídas em troncos ou 

ramos ocos de árvore (Sakagami, 1982; Michener, 1974). Todas as colônias, 

independentemente de seu tamanho e do local de nidificação, exibem uma divisão 

clara dos seus elementos estruturais. Todas elas exibem a mesma divisão em 

áreas que podem apresentar formas características, dependendo da espécie. As 

áreas que compõem uma colméia de meliponíneos são: o tubo de entrada (que 

conecta a colônia ao ambiente externo), a área onde se localizam os potes de 

alimento e a região de depósito de lixo (localizadas na periferia da colônia) e o 

ninho, onde ficam reunidos os favos de cria (localizado no centro da colônia). 

 Na colônia de meliponíneos, além dos machos cuja presença é restrita as 

fases de reprodução, é possível reconhecer duas castas reprodutivas, a rainha e 

as operárias. Geralmente as rainhas de abelhas sem ferrão, em comparação com 

as operárias, apresentam: cabeça e olhos menores, antenas maiores e asas 

menores (Sakagami, 1982). Na colônia de M. quadrifasciata anthidioides ocorre 

apenas uma rainha fisogástrica. Ela é fecundada no vôo nupcial e, em seguida, 

inicia a postura de ovos férteis que darão origem a machos, rainhas virgens e 

fêmeas estéreis.  

Entre as operárias é possível reconhecer subdivisões relacionadas às 

tarefas desempenhadas dentro da colônia. A especialização comportamental não 

se expressa, como nas formigas, com diferenças morfológicas entre as subcastas, 

mas está intimamente associada a padrões temporais. As operárias 
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desempenham tarefas distintas de acordo com a idade, configurando uma 

situação conhecida como polietismo etário (Robinson, 1992). Esta divisão 

temporal é bem conhecida em Apis e situação semelhante ocorre nas abelhas 

sem ferrão (Michener, 1974). Operárias jovens constroem, reparam e depositam 

alimento larval nos favos de cria (Cepeda, 2006). Operárias de idade intermediária 

desempenham funções relacionadas com a manutenção estrutural da colônia, 

alimentam as abelhas mais jovens e a rainha, constroem favos de alimento e 

recebem o néctar. Pouco mais velhas passam a guardar a entrada da colônia e a 

remover materiais descartados. Por último, assumem o forrageamento no 

ambiente (Wille, 1983). Vale ressaltar que esta divisão de trabalho apresenta um 

fator plástico que permite diferentes possibilidades de re-alocação de atividades 

desempenhadas pelas operárias de acordo com as necessidades da colônia 

(Gordon, 1996).  

 A divisão de tarefas entre as operárias está intimamente associada com a 

arquitetura da colônia. As abelhas mais jovens desempenham funções no centro 

da colônia, onde estão os favos de cria. À medida que se tornam mais velhas, 

passam para regiões progressivamente mais periféricas da colméia até que 

passam a voar no ambiente externo. Portanto, observa-se uma divisão centrífuga 

de atividades de acordo com a idade das operárias (Bourke & Franks, 1995). Esta 

progressão é acompanhada por uma transição de micro-climas: de uma condição 

quase homogênea encontrada nos favos de cria (local de escuro constante e 

variação muito pequena de temperatura), até seu contato direto com as grandes 

variações presentes no ambiente externo. 

 Muitas atividades desempenhadas nas diferentes porções da colônia 

apresentam um componente rítmico (Marques & Yamashita, 2008). Um exemplo é 

a arquitetura da colônia que é diferente a cada estação do ano; a região dos favos 

de cria é maior no verão e a porção de potes de alimentos é maior durante o 

inverno e outono (Cosignani et al., em preparação). O processo de construção e 

aprovisionamento das células de cria, seguido pela oviposição da rainha 

(abreviadamente POP) é comportamento presente exclusivamente em 

meliponíneos e a sequência de eventos forma um ciclo que se repete 
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continuamente (Zucchi et al., 1999). No POP, a duração das atividades e 

comportamentos é específica para cada espécie, sendo o ciclo como um todo 

reflexo do ciclo de oviposição da rainha (Zucchi et al., 1999; Bellusci, 2003). 

Forrageiras são as únicas operárias que mantém contato direto com o ciclo 

claro/escuro ambiental. Como suas saídas para o campo são restritas à fase clara 

do dia, um ritmo diário de atividade torna-se bastante evidente (Bellusci & 

Marques, 2001). Este ritmo é responsável pela sincronização da atividade das 

abelhas com a abertura das flores e com a disponibilidade de néctar e pólen. 

Durante a fase escura, as forrageiras de M. quadrifasciata permanecem no interior 

da colônia.  

 A dinâmica entre os indivíduos de uma colméia de meliponíneos representa 

um caso extremo de interdependência. Nenhuma abelha é capaz de sobreviver 

isoladamente, cada uma das castas e sub-castas depende das outras e o modo 

como elas se relacionam é expresso pelo amplo repertório comportamental de 

cada um dos componentes.  

 

 

Estrutura geral do sistema nervoso central dos insetos 

 O comportamento expresso nos organismos é o resultado da integração e 

coordenação de diversas vias fisiológicas, das quais o sistema nervoso é 

considerado o principal centro.  

O cérebro dos insetos é proveniente do arquicérebro dos anelídeos que, por 

sua vez, é resultante da fusão de diversos centros nervosos primários. Nos 

anelídeos, o arquicérebro fica localizado acima da porção terminal anterior do trato 

alimentar. Dois nervos latero-ventrais percorrem longitudinalmente toda a 

extensão do corpo e ligam-se ao arquicérebro. Células nervosas primárias, os 

neurócitos, agregam-se em cada segmento do corpo, resultando no surgimento de 

gânglios segmentares. Neste estágio, o sistema nervoso central é constituído por 

um cérebro anterior, o arquicérebro, localizado na cabeça; dois cordões nervosos 

ventrais localizados na região latero-ventral do corpo e os gânglios são unidos 
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longitudinalmente por conectivos e transversalmente por comissuras (Snodgrass, 

1935).  

O cérebro é composto por três regiões de origens evolutivas diferentes. 

Estas regiões consistem em gânglios nervosos distintos, mas estreitamente 

associados. O primeiro gânglio corresponde aos apêndices pré-antenais dos 

artrópodos primitivos e é chamado protocérebro. Os centros nervosos 

correspondentes ao primeiro segmento antenal do embrião constituem a segunda 

porção do cérebro, denominada deutocérebro. Em todos os insetos e na maioria 

dos crustáceos, os centros nervosos do segundo segmento antenal do embrião 

formam a terceira parte do cérebro, o tritocérebro. Repetindo a situação ancestral, 

de cada lobo tritocerebral sai um conectivo que se dirige ao primeiro gânglio da 

cadeia nervosa ventral. Os dois conectivos contornam o estomodeo (região 

anterior do canal alimentar do embrião) e são parte do anel periesofágico do 

adulto (Snodgrass, 1935). 

É interessante salientar que os lobos ópticos, grandes massas de tecido 

nervoso subjacente aos olhos compostos, têm sua origem a partir do arquicérebro 

dos anelídeos (Snodgrass, 1935). 

Todas as porções do cérebro e dos gânglios apresentam um arranjo de 

fibras, conhecido como neurópila. A neurópila é constituída por ramificações 

terminais dos neurônios sensoriais, por arborizações dendríticas de neurônios 

motores e por arborizações dendríticas e ramificações axonais de interneurônios 

(Bullock & Horridge, 1965).  

O cérebro recebe as informações dos órgãos sensoriais da cabeça e dos 

gânglios do cordão ventral. O protocérebro é a região mais anterior e dorsal, de 

maior volume. Em sua neurópila é possível reconhecer estruturas bilaterais em 

forma cogumelar, denominadas corpora pedunculata ou “mushroom bodies”. Nos 

insetos, o tamanho e a complexidade dessas estruturas são associados à 

‘inteligência’. Dujardin (1850) foi o primeiro a descrever em detalhes o cérebro de 

um inseto e indicou que aqueles mais ‘inteligentes’, como formigas e abelhas, 

teriam os maiores corpora pedunculata (citado em Howse, 1975).  



 6 

De maneira geral, os corpora pedunculata são formados pelas células de 

Kenyon (Kenyon, 1896; Mobbs, 1985; Fahrbach, 2006). A massa de ramificações 

dendríticas das células de Kenyon formam uma massa neuropilar denominada 

cálice e o número de cálices varia nas diferentes ordens de insetos. Os cálices 

podem apresentar desenvolvimento completo, como nos Hymenoptera, ou 

incompleto, como em alguns Lepidoptera e Hemiptera (Flögel, 1878; citado em 

Kenyon, 1896). Na maioria dos insetos, os corpos celulares das células de Kenyon 

estão organizados em volta dos cálices dos corpora pedunculata. As projeções 

axonais das células de Kenyon constituem os pedúnculos, que por sua vez 

ramificam-se em dois lobos ou três lobos. 

Os corpora pedunculata são os principais centros associativos sensoriais e 

estão envolvidos com vários processos fisiológicos e comportamentais. Além de 

serem atribuídos a essas estruturas diversos processos ligados à memória e ao 

aprendizado (Hammer & Menzel, 1995; Menzel & Manz, 2005; Giurfa, 2007). 

Características estruturais dos corpora pedunculata fornecem boas indicações de 

suas funções, como acontece com o cálice, onde chegam projeções provindas dos 

olhos compostos e das antenas (Kenyon, 1896; Mobbs, 1985; Iwama & Shibuya, 

1998; Kirschner et al., 2006).  

Na região central do cérebro localiza-se o complexo central, formado por 

quatro neurópilas interconectadas: a pons cerebralis, o corpo central superior, o 

corpo central inferior e os nódulos. Essa constituição é característica dos insetos, 

uma vez que nos Crustacea, o complexo central é uma massa glomerular única 

(Snodgrass, 1935). O tamanho do complexo central varia nas ordens de insetos. 

Nos Apterygota, ele é bem desenvolvido e bastante reduzido nos Hymenoptera 

(Bullock & Horridge, 1965). O complexo não possui nervos diretamente 

conectados a ele, mas é um importante centro de associação de terminações 

nervosas de todas as partes do cérebro (Snodgrass, 1935). Já foi demonstrado 

que o complexo central está envolvido na comunicação acústica relacionada à 

reprodução em grilos (Weinrich et al., 2008) e em diversos processos sensoriais 

relacionados a tempo-espaço, como na orientação espacial da borboleta monarca, 

Danaus plexippus (Zhu et al., 2008).  
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Um outro componente presente no cérebro de todos os insetos é um tipo de 

célula nervosa especializada, cujo corpo celular é relativamente grande, que ao 

invés de produzir neurotransmissores produz pequenos polipeptídeos 

(neurohormônios) ou em certos casos, aminas biogênicas (Chapman, 1998). Esta 

célula é denominada célula neurossecretora (Nijhout, 1994). Além do cérebro, as 

células neurossecretoras estão presentes em todos os gânglios do sistema 

nervoso central dos insetos. Elas não secretam seus produtos nas terminações 

sinápticas, mas projetam seus axônios para estruturas especializadas que liberam 

suas secreções diretamente na hemolinfa (Nijhout, 1994).  

No cérebro da maioria dos insetos existem duas grandes regiões em que 

concentram numerosas células neurossecretoras, a pars intercerebralis e a pars 

lateralis (Mobbs, 1985, Nijhout, 1994; Chapman, 1998). Ambas possuem 

projeções para o complexo retrocerebral. A pars intercerebralis está localizada 

entre os lobos protocerebrais e é constituída por células de diferentes origens 

embrionárias (Ludwig et al., 2002). Algumas das células da pars intercerebralis 

estão envolvidas em diversos comportamentos, como na atividade locomotora 

(Belgacem & Martin, 2002, 2007), no comportamento de vôo (Diederen et al., 

1988; citado em De Velasco et al., 2007) e na regulação da reprodução e 

longevidade em fêmeas de Pyrrhocoris apterus, Coleoptera (Hodkova, 2008). As 

pares laterales variam em posição no cérebro, em alguns insetos têm uma posição 

mediana com relação aos corpora pedunculata, em outros, estão próximas aos 

lobos ópticos. Assim como a pars intercerebralis, a pars lateralis deriva da placa 

neuroctodermal da região dorso-medial da cabeça (De Velasco et al., 2007). Em 

alguns Diptera e Hymenoptera, as células das pares laterales estão associadas 

com as células neurossecretoras da pars intercerebralis (Nijhout, 1994). As células 

da pars lateralis estão envolvidas em diversos processos fisiológicos, como na 

sinalização do processo de ecdise em Manduca sexta, Orthoptera (Kim et al., 

2004), mudanças no padrão de coloração de gafanhotos (Roller et al., 2003, 

Tanaka, 2006) e junto com a pars intercerebralis está envolvida no processo de 

diapausa no adulto de Protophormia terraenovae, Diptera (Hamanaka et al., 2007).  
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Da região lateral do protocérebro saem dois lobos que chegam às retinas e 

constituem os lobos ópticos. Em cada lobo óptico encontram-se 3 grandes regiões 

neuropilares: lâmina, medula e lóbula. Entre as neurópilas dos lobos ópticos 

existem fibras nervosas que se cruzam horizontalmente, formando os quiasmas 

ópticos interno e externo (Chapman, 1998). Os lobos ópticos são responsáveis 

pela transmissão das informações sensoriais captadas pelos olhos compostos ao 

cérebro, onde ocorrem a associação e a integração do sinal.  

O deutocérebro é o segundo gânglio do cérebro, localizado ventral e 

posteriormente ao protocérebro. Esta região é constituída pelos lobos da antena, 

pelas fibras mecanossensíveis das antenas e por centros motores (Chapman, 

1998). Os lobos da antena são constituídos por pequenas porções neuropilares, 

os glomérulos, sendo que em alguns insetos essas estruturas são envoltas por 

células da glia (Chapman, 1998). Os lobos da antena são considerados os centros 

primários do olfato no cérebro dos insetos. Os estímulos sensoriais são captados 

pelas antenas e enviados até essas estruturas através de tratos sensoriais da 

antena. As projeções axonais dos lobos da antena partem para diversas áreas 

cerebrais através dos tratos anteno-cerebrais (Kirschner et al., 2006).  

O tritocérebro é a terceira e menor porção do cérebro. Ele é formado por 

dois lobos bilaterais, localizados atrás do deutocérebro. Deles partem os 

conectivos periesofágicos, que chegam ao gânglio sub-esofágico, o primeiro 

gânglio do cordão nervoso ventral. Os lobos tritocerebrais estão ligados por uma 

comissura que contorna parcialmente o esôfago (Snodgrass, 1935). Os principais 

nervos do tritocérebro são: os conectivos frontais e os nervos do labro. 

Filogeneticamente, os lobos tritocerebrais representam o primeiro par de gânglios 

do cordão nervoso ventral primitivo, sendo que sua união com o cérebro é 

secundária (Snodgrass, 1935).  

Numa posição posterior e ventral, com relação ao cérebro, encontra-se o 

complexo retrocerebral, composto por glândulas endócrinas pares: as glândulas 

protorácicas, os corpora cardiaca e os corpora allata. Como dito anteriormente, 

projeções da pars intercerebralis e da pars lateralis, chegam ao complexo 

retrocerebral. O sistema formado pela pars intercerebralis e pelo complexo 
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retrocerebral dos insetos possui paralelos com o sistema hipotálamo-hipófise dos 

vertebrados (Scharrer & Scharrer, 1944). O complexo retrocerebral pertence ao 

sistema endócrino dos insetos e tem papel fundamental em diversas etapas do 

metabolismo, principalmente nos processos de muda. 

As glândulas protorácicas têm origem ectodérmica e estão localizadas no 

tórax de muitos insetos (Chapman, 1998). Geralmente possuem disposição difusa 

e o seu número varia de acordo com a espécie. Elas desempenham papel 

fundamental durante os estágios imaturos do inseto, uma vez que este é o local de 

síntese do hormônio da muda. As glândulas protorácicas degeneram nos adultos 

de todos os insetos, com exceção dos Apterygota, que apresentam mudas 

cuticulares ao longo de toda a vida.  

Os corpora cardiaca estão frequentemente associados à aorta e são 

conectados ao protocérebro por um par de nervos e ao gânglio hipocerebral por 

um único nervo. Cada corpus cardiacum apresenta células secretoras intrínsecas 

com longas projeções citoplasmáticas, que provavelmente facilitam a liberação da 

secreção na hemolinfa (Chapman, 1998). Esta estrutura é responsável por 

armazenar e liberar hormônios provenientes das células neurossecretoras do 

cérebro. Suas células também são capazes de sintetizar hormônios, como o 

hormônio adipocinético e outros peptídeos cuja função fisiológica ainda é 

desconhecida (Chapman, 1998). 

Os corpora allata são corpos glandulares geralmente dispostos um de cada 

lado do esôfago. Na maioria dos insetos, os corpora allata são órgãos sólidos, 

compostos por células glandulares secretoras. Eles sintetizam o hormônio juvenil 

cuja principal função é regular a metamorfose e, em algumas espécies, sintetizar 

vitelo e para sua deposição nos ovos(Chapman, 1998).  

 

 

Ritmos biológicos 

A precisão temporal com que os processos fisiológicos e comportamentais 

ocorrem é conferida pela existência de um sistema temporizador. A maioria dos 

organismos estudados apresenta ritmos que se mantém mesmo em condições 
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ambientais constantes (condição de livre-curso), o que demonstra o caráter 

endógeno do ritmo biológico (Aschoff, 1960). 

O período do ritmo endógeno é próximo, mas diferente dos ciclos 

ambientais e é denominado período em livre-curso, expresso pela letra grega τ 

(tau). O τ é espécie específico e pode ser classificado, conforme sua frequência, em 

ultradiano (τ < 20 horas), infradiano (τ > 28 horas) e circadiano (τ variando entre 20-

28 horas) (Marques et al., 2003). 

Quando o organismo é exposto aos ciclos ambientais, seu ritmo endógeno é 

sincronizado por ele em um processo conhecido como arrastamento (Pittendrigh, 

1981). Os ciclos ambientais que promovem arrastamento são denominados 

zeitgebers, neologismo alemão criado por J. Aschoff (1960) para designar ‘doadores 

de tempo’. O ciclo claro/escuro é o zeitgeber responsável pelo arrastamento fótico do 

ritmo de atividade/repouso da maioria das espécies.  

 

 

Componentes do Ritmo Circadiano 

O ritmo circadiano é entre os ‘circa-ritmos’ o mais estudado e entendido. Nos 

insetos, ele se expressa em processos ligados ao desenvolvimento e à reprodução, 

nas variações das taxas de hormônios, na sensibilidade fotorreceptora, na atividade 

locomotora e em muitas outras variáveis fisiológicas (citado em Helfrich-Förster et 

al., 1998). Ele também é essencial para a navegação orientada pelo Sol e 

compensada no tempo e em respostas fotoperiódicas (citado em Helfrich-Förster et 

al., 1998; Saunders, 2002). 

O sistema circadiano é composto por uma rede de múltiplos osciladores, que 

acoplados mantém a organização temporal em um organismo. Ainda que estes 

osciladores originem ritmos de períodos diferentes, a expressão final é circadiana 

(Dunlap et al., 2004). A rede de osciladores encontrada desde moluscos até os 

mamíferos, é formada por um oscilador central e outros secundários (Dunlap et al., 

2004). O sistema circadiano é composto por três componentes básicos: o relógio 

central, que gera uma oscilação circadiana; as vias aferentes de arrastamento, 
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através das quais os zeitgebers sincronizam o relógio; e vias eferentes que 

conectam os osciladores aos centros efetores.  

 

Vias de aferência 

Nos insetos, o arrastamento fótico pode ocorrer através de muitas vias 

fotorreceptoras. Em baratas, experimentos de ablação identificaram os olhos 

compostos como a principal via de aferência aos osciladores (Nishiitsutsuji-Uwo & 

Pittendrigh, 1968a, b). 

Em drosófila, cinco fotorreceptores e/ou fotopigmentos parecem estar 

envolvidos na percepção luminosa e na sincronização do relógio biológico: os 

olhos compostos, os ocelos, os receptores de Hofbauer-Büchner, H-B, e o 

fotopigmento criptocromo blue-light (Rieger et. al., 2003). Cada componente 

contribui de formas e pesos diferentes. Os ocelos, por exemplo, parecem não ser 

essenciais para a sincronização do ritmo de locomoção (Helfrich-Förster et al., 

1998).  

 

Oscilador 

A localização do oscilador central do sistema circadiano nos insetos é 

diferente nos hemi e holometábolos. Nos hemimetábolos, os osciladores principais 

encontram-se nos lobos ópticos. Nos holometábolos, com exceção dos 

coleópteros que possuem hipermetamorfose, a localização muda e passa a ser 

nas regiões periféricas do protocérebro. Esta mudança deve ter acontecido em 

função da metamorfose completa, que implica a histólise de todas as vias 

nervosas que saem dos órgãos fotorreceptores da larva (estemata) em direção ao 

cérebro. Assim, a metamorfose dever ter sido a pressão de seleção que provocou 

a passagem dos osciladores centrais dos lobos ópticos para o interior do cérebro 

nos holometábolos (Truman, 1971).  

Em grilos, baratas e besouros, o oscilador principal parece estar na medula 

acessória (Helfrich-Förster et al., 1998), uma neurópila adjacente à medula e a 

lóbula do lobo óptico. A medula acessória é constituída por projeções de 

neurônios intrínsecos, da lâmina, dos neurônios do lobo óptico contralaterais e do 
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protocérebro dorsal (Petri et al., 1995; Helfrich-Förster et al., 1998). Na drosófila, 

que é o inseto cuja organização do sistema circadiano é a mais conhecida, o 

oscilador principal consiste em dois conjuntos neuronais: os neurônios laterais 

localizados ao lado da medula do lobo óptico próximo ao protocérebro lateral (ou 

seja, espacialmente perto da medula acessória); e os neurônios dorsais 

localizados na região dorsal do protocérebro (Helfrich-Förster et al., 1998; Jackson 

et al., 2001; Taghert & Shafer, 2006). Os neurônios laterais possuem projeções 

ipsilaterais e contralaterais para neurópilas do lobo óptico, ipsilaterais para a 

medula acessória e para o protocérebro dorsal. Já os neurônios dorsais possuem 

conexões com várias partes do cérebro, inclusive com o complexo retrocerebral, 

via células da pars intercerebralis e pars lateralis (citado em Helfrich-Förster, 

1998). Já na mariposa Manduca sexta, o oscilador central parece ser composto 

por células neurossecretoras da pars lateralis (Wise et al.; 2002). 

A geração do ritmo circadiano pelos osciladores é atribuída a mecanismos 

moleculares e genéticos. Diversos genes do relógio já foram identificados e são 

divididos de acordo com a natureza molecular dos seus produtos (Hardin, 2005). 

Existem fatores que ativam a transcrição gênica, como: Clock (Clk), Cycle (Cyc) 

“Par domain protein 1ε” (PDP1ε); fatores que reprimem a transcrição, Period (Per) 

e Timeless (Tim); Vrille (Vri); fatores que alteram a estabilidade de proteínas: 

Doubletime (Dbt), Shaggy (Sgg), proteína fosfatase 2a (PP2a); e fatores que 

degradam proteínas: F-box/WD40 proteína Slimb (Slmb) (Hardin, 2005). A cada 

dia novas engrenagens deste relógio molecular são descobertas, revelando um 

sistema altamente complexo e passível de modulação. Resumidamente, a 

maquinaria molecular é composta por alças de retroalimentação positivas e 

negativas, envolvendo a transcrição e a tradução dos genes do relógio (Dunlap, 

1999; Hardin, 2005). 

 

Vias de eferências 

 A maquinaria molecular exposta acima é responsável pela geração da 

expressão circadiana, mas a transmissão do ritmo gerado depende do 
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envolvimento de vias eferentes. A informação oscilatória é sinalizada em um 

organismo através de elementos nervosos, hormonais e neurohormonais.  

O conjunto de células da pars intercerebralis e pars lateralis que são 

capazes de secretar neuropeptídeos e o complexo retrocerebral, parecem ser 

componentes fundamentais para a expressão do ritmo circadiano nos diferentes 

insetos.  

Uma das vias de eferência do relógio que controla o ritmo locomotor da 

barata L. maderae consiste em projeções que ligam os lobos ópticos com 

neurônios da pars intercerebralis (Nishiitsutsuji-Uwo et al., 1967). No grilo, 

Achaeta domesticus há um ritmo circadiano de síntese de RNA (Cymborowski & 

Dutkowski, 1969, 1970) e de mudanças estruturais nas células neurossecretoras 

da pars intercerebralis, relacionadas à atividade locomotora (Dutkowski et al., 

1971). Larvas de Drosophila melanogaster apresentam ritmos bimodais diários no 

tamanho nucleolar e nuclear das células neurossecretoras, dos corpora allata e 

das glândulas protorácicas (Rensing, 1964a, b). Nas abelhas do gênero Apis, 

células da pars intercerebralis e corpora cardiaca apresentam ritmo de secreção 

com amplitude mínima ao meio-dia (Heinzeller, 1976). Células da pars 

intercerebralis em duas espécies de barata, Blattella germanica e Blattela 

bisignata e em duas espécies de grilo, Dianemobius nigrofasciatus e Allonemobius 

allardi, apresentam expressão de genes do relógio (Shao et al., 2006; Wen & Lee, 

2008).  

Quanto aos componentes neurohormonais, diferentes linhas de pesquisa 

sugerem que um neuropeptídeo relacionado com o ‘pigment-dispersing factor’ – 

PDF - de crustáceos esteja envolvido nas vias de eferência do sistema circadiano 

e na sincronização dos osciladores centrais localizados contralateralmente 

(Nässel, 2000). Nos insetos, a denominação PDF é mantida, apesar do hormônio 

não ter ação na pigmentação (Rao & Riehm, 1993; citado em Nässel, 2000). Os 

ensaios de imunomarcação revelaram que a expressão de PDF em drosófila está 

restrita aos neurônios laterais, a um dos osciladores centrais e a projeções 

axonais na medula acessória (Helfrich-Förster & Homberg, 1993; Helfrich-Förster 

et al., 1998). PDF está co-localizado com genes do relógio, como period, tim e 
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vrille, nos neurônios laterais de drosófila (Helfrich-Förster, 1995; Blau & Young, 

1999; Park et al., 2000).  

Os estudos indicam que PDF possui papel humoral importante nas vias de 

eferência do sistema circadiano. A expressão ectópica de PDF em neurônios 

laterais cujas projeções se estendem até o protocérebro dorsal modifica o padrão 

de atividade e de eclosão de larvas de drosófila (Helfrich-Förster et al., 2000) e 

mutantes nulos de drosófila para PDF não expressam ritmicidade (Park et al., 

2000). A função desempenhada por este neuropeptídeo parece estar ligada a 

mudanças no τ (Wülbeck et al., 2008). Também em Drosophila, mutantes sine 

oculis1 (so1) mostram uma grande densidade de fibras na medula acessória, 

contendo PDF. O ritmo de atividade desses mutantes expressa-se com um τ maior 

do que o grupo controle. Já em mutantes somda e small optic lobes;so1 (sol1;so1), os 

níveis de PDF nas fibras do protocérebro dorsal eram bem maiores do que no grupo 

controle e o neuropeptídeo parece encurtar o τ do ritmo de atividade (Wülbeck et al., 

2008). 

Os trabalhos demonstram que PDF é apenas uma parte da via de eferência 

do sistema circadiano. Um outro neuropeptídeo de inseto vem ganhando atenção 

como participante desta via: a corazonina. A corazonina foi isolada pela primeira 

vez, a partir de 600 corpora cardiaca de Periplaneta americana (Veenstra, 1989, 

citado em Roller et al., 2003). Ela está presente em todos os insetos estudados 

até o momento, com exceção dos Coleoptera (Roller et al., 2003). E ensaios de 

marcação específica revelaram que em todos eles, a corazonina está presente 

principalmente em células pertencentes à pars lateralis que possuem projeções 

para o complexo retrocerebral (Roller et al., 2003). Assim como o PDF, corazonina 

faz parte do pequeno grupo de neuropeptídeos que ocorrem numa única isoforma 

(Kim et al., 2004; Predel et al., 2007). Corazonina apresenta três homólogos, com 

poucas diferenças na sequência de aminoácidos. A [Arg7]-corazonina é a 

expressa na maioria das ordens de inseto, [His7]-corazonina é a sequência em 

alguns gafanhotos, e [Thr4His7]-corazonina é a sequência encontrada apenas em 

Apis (Verleyen et al., 2006; Predel et al., 2007).  
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Com a observação de projeções contendo corazonina na região da medula 

acessória de Leucophaea maderae foi sugerida a sua participação em vias de 

eferência do sistema circadiano (Petri et al., 1995). Em Manduca sexta, células da 

pars lateralis, que se supõe que sejam o oscilador central em mariposas, 

apresentam co-expressão de corazonina e de Period (proteína do relógio 

biológico) (Wise et al., 2002). 

Em drosófila, não há expressão de corazonina em células próximas da 

medula acessória que expressam PDF e Period (Wen & Lee, 2008). Porém, além 

da pars lateralis, corazonina está presente em células do lobo óptico cujas 

projeções estão espacialmente muito próximas de projeções, contendo PDF e 

Period, sugerindo assim conexões neurais entre esses componentes no sistema 

nervoso central (Wen & Lee, 2008). 

Estudos na literatura atribuem ainda à corazonina um papel em mecanismos 

fotoperiódicos, que seria o monitoramento das mudanças sazonais do fotoperíodo, 

contribuindo assim para o ajuste sazonal de vários processos fisiológicos (Shiga, 

2003, citado em Lee et al., 2008). 

Ao contrário de PDF e de corazonina que são neuropeptídeos envolvidos 

com o sistema circadiano, a molécula de adesão fasciclina II possui papel distinto 

no sistema nervoso central dos insetos. Ela é uma molécula de adesão que se 

expressa em um grande número de neurônios de diferenciação precoce (Nassif et 

al., 1998). A fasciclina II se expressa na superfície de agregados de corpos 

celulares neuronais antes do crescimento axonal, característica esta que permite 

seu uso como marcador de percursos neuronais. A marcação específica de 

fasciclina é realizada principalmente em estudos sobre desenvolvimento 

embriológico, auxiliando no mapeamento e acompanhamento de diversas 

estruturas (Crittenden et al., 1998; Nassif et al., 1998; De Velasco et al., 2007).  

 

 

Ritmos circadianos em abelhas 

 Como já citado, o ritmo circadiano em drosófila é o mais bem estudado e 

conhecido. Contudo, a organização estrutural encontrada nesta espécie pode não 
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ser a mesma encontrada nas abelhas. A comparação entre a estrutura e o padrão 

de expressão dos genes do relógio revelou que a organização do sistema 

circadiano de Apis é mais parecida com a de mamíferos do que com aquela de 

Drosophila (Rubin et al., 2006). 

 Tratando-se de espécies eussociais, o estudo da expressão dos genes 

ligados a ritmos comportamentais pode vir a sofrer grandes modificações, como 

mostram estudos recentes. Organismos sociais mostram mecanismos de 

influência bilateral entre a expressão gênica que ocorre no sistema nervoso central 

de cada um dos indivíduos e o comportamento social (Robinson et al., 2008). Em 

aves, já foram mapeados alguns genes, como o gene de expressão precoce: egr 

1, que se expressa no cérebro, influenciando o comportamento de tentilhões. O 

canto do macho de Taeniopygia guttata induz a expressão de egr 1 em outros 

machos, numa região específica do cérebro associada à audição (Mello et al., 

2000, citado em Robinson et al., 2008). Dados interessantes com abelha suportam 

também esta idéia. A expressão do gene for aumenta ao longo da ontogênese da 

operária, e a manipulação de sua expressão induz o forrageamento precoce (Ben-

Shahar et al., 2002). 

 A maior parte dos trabalhos com abelhas encontrados na literatura foi 

realizada em Apis. Sabe-se que a expressão do gene do relógio period é maior em 

abelhas forrageiras do que em jovens (Bloch et al., 2001), indicando uma 

ontogenia do sistema circadiano ligado ao polietismo etário.  

Period e PDF não estão co-localizados em células nervosas de Apis (Bloch et 

al., 2003) e os únicos corpos celulares marcados com PDF estão localizados 

numa região do lobo óptico que os autores (Bloch et al., 2003) sugerem ser a 

medula acessória. 

Apesar dos estudos cronobiológicos com meliponíneos serem ainda muito 

preliminares, sabe-se que há uma relação entre os ritmos circadianos e o 

polietismo etário (Marques & Yamashita, 2008). Foi detectado um ritmo da taxa 

metabólica, medida indiretamente através do consumo de oxigênio, em jovens, 

forrageiras e abelhas de idade intermediária de Melipona quadrifasciata 

anthidioides, sendo o padrão circadiano mais claramente marcado e a amplitude 
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do consumo maior nas abelhas mais velhas (Varella-Teixeira, 2006). Estes dados 

sugerem que a expressão circadiana esteja presente em todas as castas de 

operárias, desde muito cedo na vida adulta. Nas abelhas mais velhas, a 

ritmicidade circadiana se expressa nas atividades que desempenham no campo.  

Dado que as abelhas sem ferrão possuem características particulares tanto 

em aspectos comportamentais (Sakagami, 1982; Wille, 1983; Michener, 1974; 

Zucchi et al., 1999; Marques & Yamashita, 2008) como em processos fisiológicos 

e metabólicos (Hartfelder et al., 2006), a generalização a partir de dados 

encontrados em Apis deve ser realizada com cautela. Estudos direcionados e 

aprofundados sobre o sistema circadiano nas abelhas sem ferrão constituem-se 

num grande campo a ser explorado. 

 

Desta forma, o presente trabalho se propôs a mapear o sistema nervoso 

central de Melipona quadrifasciata anthidioides, esclarecendo suas bases 

anatômicas que permitirão estudos mais aprofundados sobre o sistema circadiano. 

A espécie M. quadrifasciata foi escolhida para este trabalho por causa do grande 

tamanho dos indivíduos que permite acesso relativamente fácil a áreas do sistema 

nervoso. Somente forrageiras foram escolhidas para este trabalho, porque sendo 

as operárias mais velhas, nelas o sistema nervoso deve ter atingido seu ponto 

máximo de maturação. O esforço de descrição ficou concentrado nas áreas 

protocerebrais e no complexo central por se tratar de regiões relacionadas ao 

sistema circadiano em outros insetos. Ensaios preliminares com imunomarcadores 

específicos foram realizados a fim de completar o mapeamento histológico e 

direcionar os estudos futuros sobre a organização estrutural do sistema circadiano 

em abelhas sem ferrão.  
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II. Objetivo 

 Realizar o mapeamento histológico do plano geral do sistema nervoso 

central e do complexo retrocerebral de forrageadoras de Melipona quadrifasciata 

anthidioides.  

 

III. Justificativa 

 Este trabalho representa o ponto de partida para o estudo de componentes 

do sistema circadiano de uma abelha sem ferrão. Estes componentes 

compreendem: o oscilador, centro gerador dos ritmos; as vias aferentes ao 

oscilador, provenientes principalmente de receptores sensoriais; e vias eferentes, 

responsáveis pela transmissão dos impulsos rítmicos gerados pelo oscilador. 

Como em todos os grupos animais estudados até o momento, o maior número de 

componentes fica situado no sistema nervoso central, o mapeamento aqui 

realizado e as técnicas empregadas são elementos essenciais para o 

prosseguimento da pesquisa. 
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IV. Material e Métodos 

 

1. Colônias 

Foram utilizadas abelhas forrageiras de seis colônias de Melipona 

quadrifasciata anthidioides. Duas colônias, originárias da região de Ribeirão Preto, 

SP, foram mantidas no Laboratório de Cronobiologia, do Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo. Uma colônia, gentilmente cedida pela Drª Denise Loli, 

era proveniente do estado do Rio de Janeiro, e encontrava-se no Departamento 

de Fisiologia, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (campus 

da Cidade Universitária). Três outras colônias, estas da região de Campinas, SP, 

foram mantidas no Laboratório de Cronobiologia, Departamento de Fisiologia, 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, por especial deferência da 

Profª Drª Gisele Akemi Oda (campus da Cidade Universitária). 

Todas as colônias foram mantidas em caixas de madeira, com tampa de 

vidro recoberto com filtro vermelho (Letravision LV207 PAF-7, da Esselte) (fig. 1),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Colônia de M. quadrifasciata, recoberta com tampa de vidro e filtro vermelho. Nota-se o 
invólucro (Inv), que recobre as células de cria, com diversas operárias em atividade e os potes 
de alimento (Pal) em construção. Barra de escala = 2 cm. 
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que mantinha iluminação no interior da caixa no comprimento 680nm, 

assegurando, deste modo, que a luz incidente no seu interior estivesse no 

comprimento de onda de espectro não visível para as abelhas. Para garantir 

comunicação das abelhas com o meio externo, um tubo plástico transparente 

conectava a caixa a um orifício que atravessava a parede ou a janela do 

laboratório. 

 

 

2. Histologia 

Todo o procedimento histológico foi realizado no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica (CEME), da Universidade Federal de São Paulo, sob a supervisão da 

Profª Drª Edna Freymüller Haapalainen. 

 

2.1. Procedimento para inclusão em Historesina 

Vinte de oito abelhas forrageiras (fig. 2 a-c) foram capturadas na entrada do 

tubo da colônia. Elas foram anestesiadas por resfriamento e decapitadas na base 

da cérvix. Algumas cabeças (fig. 3) tiveram suas cerdas retiradas com o auxílio de 

um estilete. Para facilitar a penetração do fixador, o exoesqueleto foi perfurado.  

Como se tratava de material cuja estrutura neuro-anatômica não é conhecida, 

a cápsula cefálica foi mantida para servir de referência no momento da 

interpretação e localização das estruturas cerebrais e retrocerebrais. 

O material era imerso em formaldeído 4 % (pH = 7.2), durante, pelo menos, 

dois dias, ou em “solução de Trpis” (Trpis, 1970) por dois ou sete dias. Após a 

fixação, o material era lavado durante 90 minutos em tampão cacodilato de sódio, 

0,1M, pH = 7.2. 

Numa tentativa de aumentar a permeabilidade do exoesqueleto ao fixador, 

foram tentadas diferentes estratégias: 1) tratamento, durante 1 hora, em solução 

de hipoclorito de sódio 5 % e hidróxido de sódio 7,5 % (adaptado de Haas, 1992), 

2) imersão durante 5 minutos em clorofórmio e/ou 3) em Cerumin (Alcon), de 5 a 

30 minutos. Após lavagem em tampão cacodilato, o material era desidratado em 

uma série de etanol em concentrações gradualmente crescentes: 50 % e 70 %, 
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por uma hora; 90 %, por duas horas; e três vezes em etanol 100 %, duas horas 

cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Melipona quadrifasciata anthidiodes. a) Cabeça (Ca), tórax (Tx) e abdômen (Ab). Vista 
dorsal. b) Cabeça (Ca), tórax (Tx) e abdômen (Ab). Vista lateral. c) Cabeça (Ca) e tórax (Tx) 
Vista frontal. Barras de escala = 2 mm. 

Figura 3 – Cabeça de M. quadrifasciata anthidiodes, em vista frontal, mostrando os olhos 
compostos (OC) e o ocelo mediano (OcM). Barra de escala = 1 mm. 

 

Em seguida, cada cabeça era imersa na mistura historesina: etanol 

(proporção 1:1), durante 48 horas e depois em resina pura. Após dois dias, a 

resina era polimerizada a 60 °C, durante 48 horas. 

Os blocos, montados de modo a permitir cortes na orientação frontal, eram 

cortados em micrótomo (Leica RM 2065), numa espessura de 1,5 µm, utilizando 

facas de vidro. Os cortes eram distendidos em água e montados em lâmina de 

2a)  2b)  

3)  2c)  
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vidro. Para a coloração foram utilizadas técnicas adaptadas a partir de Gabe 

(1968), que empregam soluções de: azul de toluidina aquosa 1 % (coloração 

geral), fucsina básica 0,1 % (corante para neurossecreção), fucsina paraldeído 

(coloração para neurossecreção), hematoxilina de Groat (corante para núcleos). 

A digitalização dos cortes foi realizada ao microscópio de luz, Leica Q500IW. 

Para a inserção da barra de escala e transformação das imagens para preto e 

branco foi utilizado o programa Adobe® Photoshop® CS3 Extended (versão 10.0). 

 

2.2. Observações críticas sobre os resultados com Historesina 

Como havia a necessidade de manter o exoesqueleto, uma estrutura muito 

rígida e impermeável, o corte do material ao micrótomo foi bastante complicado. 

Os melhores resultados foram obtidos quando foi o material era previamente 

imerso na solução de hipoclorito de sódio 5 % e hidróxido de sódio 7,5 %. Mesmo 

assim, não foi possível obter cortes em série, já que o material se desprendia ou 

se dobrava quando a navalha de vidro passava no momento do corte. 

Provavelmente estes resultados foram decorrentes da grande quantidade de cera 

presente na epicutícula e de outros elementos endurecedores da procutícula. 

Dentre os corantes testados, apenas a fucsina 0,1 % e o azul de toluidina 1 % 

mostraram-se eficientes. A hematoxilina de Groat e a fucsina paraldeído não 

foram compatíveis com a historesina, provocando o desprendimento do material e 

a dissolução do polímero de inclusão. 

Em vista destes resultados insatisfatórios, foi realizado o processamento 

adotado rotineiramente em microscopia eletrônica, com inclusão do material em 

resina Epon. 

 

2.3. Procedimento para inclusão em resina Epon 

Sete forrageiras foram coletadas na entrada do tubo das colônias. Os 

procedimentos de preparação prévia do material foram os mesmos descritos no 

item 2.1. Além deles, para facilitar ainda mais a entrada do fixador, as glossas 

foram retiradas. 
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O procedimento geral adotado foi baseado em Maunsbach (1998). Uma das 

cabeças foi fixada em formaldeído 4 %, durante 30 dias. Após lavagem em 

tampão cacodilato de sódio 0,1 M por 24 horas, foi imersa em solução de 

glutaraldeído 2,5 % com formaldeído 2 %, a temperatura ambiente, por sete dias. 

As outras seis cabeças foram somente fixadas na mistura glutaraldeído 2,5 % com 

formaldeído 2 %. As cabeças eram então lavadas três vezes, por 30 minutos cada, 

em tampão cacodilato de sódio 0,1 M e pós-fixadas em tetróxido de ósmio 0,2 %, 

por duas horas. Após sucessivas lavagens em tampão cacodilato de sódio 0,1 M e 

permanência nesta solução por 12 horas, as amostras eram desidratadas em 

concentrações gradualmente crescentes de etanol, de 70 % a 90 %, por 30 

minutos cada; duas vezes em etanol 100 %, 30 minutos cada; e duas vezes em 

óxido de propileno, 30 minutos cada. 

As peças eram infiltradas com resina Epon, através da passagem pelas 

misturas; óxido de propileno:resina Epon 3:1, por duas horas, óxido de 

propileno:resina Epon 2:1, por duas horas e óxido de propileno:resina Epon 1:1, 

por cerca de 15 horas (Luft, 1961; Glauert 1975, 1991). Em seguida, o material era 

imerso em resina pura por duas horas e, sob câmara de vácuo, por mais duas 

horas. A polimerização da resina era feita em estufa 60 °C, por 48 horas. 

Foram realizados cortes seriados semi-finos, de 400 nm a 600 nm, em 

ultramicrótomo (Leica Ultracut R), empregando facas de vidro. Cada uma das 

peças foi orientada frontalmente e os cortes foram distendidos em água e vapor de 

clorofórmio. Séries completas de cortes foram conseguidas em apenas duas 

cabeças, uma vez que as demais apresentaram problemas de fixação. Para 

coloração, foi utilizada solução alcoólica de azul de toluidina 1 %. 

 

2.4. Obtenção de imagens 

A partir das observações e análise em microscópio de luz foram feitos 

esquemas ilustrativos das áreas cerebrais. As imagens dos cortes mostrados em 

resultados são das duas séries completas obtidas a partir da inclusão em resina 

Epon. As exceções, imagens de cortes obtidos a partida da inclusão em 

historesina, estão indicadas nas respectivas legendas.  
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A digitalização dos cortes foi realizada ao microscópio de luz, Leica Q500IW 

e no microscópio invertido (Eclipse, TE 300; Câmera Nikon D40). Para a inserção 

da barra de escala, foi utilizado o programa Image J (versão: 1.37v ; 

http://rsbweb.nih.gov/ij) e o programa Adobe® Photoshop® CS3 Extended (versão 

10.0). Ainda no programa do Adobe® Photoshop® as imagens foram passadas 

para tonalidade de preto e branco. 

A identificação das áreas anatômicas cerebrais foi realizada, usando como 

referência os trabalhos de Snodgrass (1935), Hanan (1955), Bullock & Horridge 

(1965), Akahira & Beig (1967), Youssef (1971), Mobbs (1985), Ludwig et al. (2002) 

e Kirschner et al. (2006). 

 

 

3. Reconstrução Tridimensional do Complexo Retrocerebral 

A reconstrução foi realizada a partir dos cortes histológicos de uma das 

séries obtidas (descrição no item 2.2). Dos 167 cortes correspondentes ao 

complexo retrocerebral, 52 foram fotografados digitalmente ao microscópio de luz 

(Leica Q500IW) (fig. 66, em Resultados). Para a reconstrução, as imagens foram 

alinhadas no programa Reconstruct® (versão: 1.1.0.0; http://synapse-web.org), 

onde foram selecionados pontos congruentes em imagens alternadas. Em 

seguida, cada estrutura morfológica foi contornada, utilizando a ferramenta ‘Draw 

Closed Point by Point’, que permite o traçado de objetos individuais, cuja 

sobreposição resultou em imagens tridimensionais.  

Algumas imagens receberam um tratamento gráfico adicional através do 

programa Blender® (versão 2.45; http://blender.org). Os modelos gerados no 

programa Reconstruct® foram importados, em extensão DXF, sendo que 

ferramentas do menu de edição permitiram que fossem retirados vértices duplos e 

faces incorretas. Ainda neste programa, cada estrutura foi tratada individualmente, 

utilizando o modo de edição, o que permitiu que fossem escolhidas tonalidades de 

acordo com o tipo de iluminação, o grau de reflexão e a transparência desejada.  
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4. Imunocitoquímica 

Uma vez que não foi possível utilizar nenhum tipo de corante específico 

para neurossecreção nas preparações obtidas em microscopia óptica, foram 

realizados ensaios de imunofluorescência. As preparações foram realizadas no 

Laboratório de Biologia Molecular de Insetos, do Instituto Oswaldo Cruz - RJ, do 

Prof. Dr. Alexandre A. Peixoto, com a colaboração do seu aluno, João M. S. Gesto 

e da Profª Drª Rafaela Vieira Bruno. 

O procedimento adotado foi baseado nos trabalhos de Veleri et al. (2003) e 

Rieger et al. (2006).  

Sabendo-se que os padrões de neurossecreção podem variar ao longo do 

dia, 39 abelhas foram capturadas entre 6:30 e 7:30 h na entrada do tubo das 

colônias. Elas foram anestesiadas por resfriamento e decapitadas na base da 

cérvix (fig. 3). As cabeças foram fixadas em formaldeído 4 % e Triton X-100 0,5 %, 

por 24 horas. Após lavagem em solução tamponada (NaH2PO4.2H2O 2,06 mM; 

Na2HPO4.7H2O 7,72 mM; pH = 7,4), os cérebros foram retirados por dissecção 

(fig. 4) e armazenados, por cerca de uma semana, em solução tamponada, a 4 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Cápsula cefálica de M. quadrifasciata parcialmente dissecada, mostrando a posição 
ocupada pelo cérebro (Ce) e pelos lobos ópticos (LoOpt). Barra de escala = 1mm. 

 

O material foi então imerso em solução de bloqueio (soro de cabra 5 % com 

Triton X-100 0,5 %), sob agitação constante por 3 horas. Após três lavagens em 

solução tamponada, foram adicionados os anticorpos primários: anti-fasciclina II 
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(gentilmente cedido pelo Prof Corey S. Goodman, Howard Hughes Medical 

Institute, University of Califórnia, EUA), gerado contra a molécula de adesão de D. 

melanogaster), diluição 1:100 (Grenningloh & Goodman, 1992), produzido em 

camundongo; anti-‘pigment dispersing factor’ (PDF) (gentilmente cedido pelo Profº 

Ralf Stanewsky, Queen Mary University of London; gerado contra o neuropeptídeo 

de D. melanogaster), diluição 1:100 (Veleri et al., 2003), produzido em 

camundongo, ou anti-corazonina (gentilmente cedido pelo Dr Peter Verleyen, 

Laboratory of Developmental Physiology, Leuwen, Bélgica; gerado contra o 

neuropeptídeo de A. mellifera), diluição 1:1000 (Verleyen et al., 2006), produzido 

em coelho. A incubação ocorreu por 24 horas, sob agitação constante, a 4 ºC. 

Após três lavagens de 20 minutos cada, em solução tamponada com Triton X-100 

0,5 %, os cérebros foram incubados com os anticorpos secundários: Alexa 647 

anti-mouse (Molecular Probes) ou Alexa 488 anti-rabbit (Molecular Probes), por 2 

horas, a 4 ºC, em diluições 1:200. Por fim, as peças foram lavadas por 20 minutos, 

três vezes, em solução tamponada com Triton X-100 0,5 % e montadas em 

lâminas histológicas com glicerol 70 % em solução tamponada com Triton X-100 

0,5 % acrescido de 3 µl de n-propil-galacto. 

Como grupo controle, cérebros processados assim como os grupos 

experimentais, sem a adição dos anticorpos primários e secundários foram 

analizados. Cérebros incubados somente com os anticorpos secundários, Alexa 

647 anti-mouse ou Alexa 488 anti-rabbit, foram analizados.  

As preparações foram examinadas em Microscopia Confocal, LSM 510 

META (Zeiss), na Unidade Multifotônica da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. A análise e a digitalização das imagens foi realizada através do programa 

Zeiss LSM Image Browser, versão 3.5.0.223. 

 



 27 

V. Resultados 

 

O conjunto de dados obtidos permitiu realizar o mapeamento do plano geral 

do sistema nervoso central e do complexo retrocerebral de M. quadrifasciata.  

A apresentação dos resultados está dividida em duas partes. No primeiro 

item, encontram-se a descrição e a organização espacial detalhada dos 

componentes estruturais. O segundo, contém os dados referentes à aplicação de 

técnicas de imunofluorescência, que permitiram identificar a expressão de 

fasciclina II, PDF e corazonina em áreas específicas do sistema nervoso da 

abelha. 

 

 

1. Estrutura 

 

1.1. Cavidade cefálica 

 Para realizar o mapeamento histológico dos componentes estruturais da 

cabeça de Melipona, duas séries completas de cortes foram analisadas. A cabeça 

da abelha, assim como aquela dos demais artrópodos, é uma cápsula de quitina 

rígida e esclerosada. A coloração pelo azul de toluidina mostrou que a cutícula é 

estratificada (fig. 5 e 6; C), sendo as lamelas externas sutilmente mais coradas. 

Componentes do endoesqueleto cefálico, os braços dorsais do tentório (fig. 5 e 7; 

te) estão localizados na região médio lateral da cavidade da cabeça, em posição 

ventral em relação ao cérebro.  

 Histologicamente, na cavidade cefálica identificam-se tecidos diferentes, 

pertencentes a órgãos de natureza bastante diversa. Ao se dissecar a cabeça de 

Melipona, a estrutura que mais se destaca é o cérebro (fig. 4, 5; Ce) uma vez que 

este ocupa, quase por completo, a região dorsal da cavidade da cápsula cefálica. 

A presença de diversas glândulas é bem evidente, localizadas principalmente nas 

porções periféricas da cavidade da cabeça entre o exoesqueleto e o cérebro.
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5) 

6) 7) 

Figura 5 – Foto-montagem realizada a partir de quatro imagens. Corte frontal da cápsula 
cefálica, a aproximadamente 232 µm da região mais anterior do cérebro. A resina de inclusão 
ficou dobrada na periferia do corte e provocou distorções de algumas regiões cuticulares. 
Barra de escala = 250 µm. 

Figura 6 – Corte transversal à cutícula, evidenciando as lamelas da procutícula. Barra de 
escala = 50 µm. 

Figura 7 – Braço dorsal do tentório em corte frontal. Barra de escala = 50 µm. 
 
β = lobo beta dos corpora pedunculata; C = cutícula; CaL = cálice lateral dos corpora 
pedunculata; CaM = cálice mediano dos corpora pedunculata; Ce = cérebro; cgl = célula 
glandular; Fa = faringe; glhp = glândula hipofaringeal; La = lâmina; Lb = lóbula; LoOp = lobo 
óptico; M = músculo; Me = medula; MeE = medula externa; MeI = medula interna; OC = olhos 
compostos; Pe = pedúnculo; te = tentório. 
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Agrupadas na porção anterior da cápsula cefálica, numa disposição 

bilateral, ventrais aos lobos ópticos, estão localizadas duas glândulas 

hipofaringeais (fig. 5; glhp). Cada uma delas consiste de células glandulares 

ligados a um duto. As células glandulares (fig. 8, 9; cgl) possuem formato esférico, 

com citoplasma denso preenchido por grãos de secreção e núcleo preenchido por 

material granuloso bem distinto. Os dutos (fig. 8, 10; dgl) apresentam um epitélio 

achatado, com citoplasma e núcleos densos e preenchidos por pequenos 

grânulos. A luz é preenchida por secreções de natureza distinta, fortemente 

coradas com azul de toluidina (fig. 8; S). 

Ocupando as regiões laterais da cavidade cefálica, adjacente às glândulas 

hipofaringeais, reconhece-se o corpo gorduroso (fig. 11). Histologicamente, esta 

estrutura é composta por células de formas irregulares com membrana fina e 

delicada, citoplasma denso e preenchido por grânulos de secreção (fig. 11) e 

vacúolos, núcleo central preenchido por material de aparência granulosa.  

 Na região antero-ventral da cabeça de Melipona, na cavidade oral se inicia 

o canal alimentar. Esta é uma estrutura em forma de tubo que se estende por todo 

o corpo do inseto até terminar no ânus, na região terminal do abdômen. Na 

cavidade pós-oral da cabeça, o diâmetro do tubo expande-se, formando a faringe 

(fig. 12, 13) localizada ventralmente ao cérebro, entre os lobos da antena e o 

tritocérebro. Em cortes transversais, pode-se notar que a parede da faringe é 

constituída, na sua porção mais externa por musculatura longitudinal (fig. 12, 13, 

14; Ml) e por feixes de musculatura circular (fig. 12, 13, 14; Mc), mais internos. A 

luz (fig. 12, 13, 14; LFa) é limitada por um epitélio delgado e monoestratificado. 

Uma intima cuticular, de origem ectodérmica, reveste internamente todo o tubo 

(fig. 14; ic). A faringe atravessa toda a cabeça, no sentido antero-posterior. 

Próximo à região da cérvix e posterior ao glânglio sub-esofágico, o diâmetro do 

tubo reduz-se fortemente e se inicia o esôfago (fig. 15). O esôfago estende-se até 

o papo na região torácica.  

 Sobre porção cefálica do canal alimentar e ao longo de sua extensão é 

possível notar a presença do nervo recurrente (fig. 12, 13, 67, 69; NR). Este nervo 

projeta-se a partir do gânglio frontal (fig. 19, 20; GF), localizado à frente do cérebro 
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Figura 8 – Células e dutos glandulares em cortes transversais. Um dos dutos (seta) encontra-se 
preenchido com secreção. Barra de escala = 50 µm. 

Figura 9 – Células glandulares, mostrando grãos de secreção no citoplasma. Barra de escala = 
50 µm. 

Figura 10 – Dutos glandulares. O núcleo (seta) é periférico, apresentando grãos finos. Barra de 
escala = 50 µm. 

Figura 11 – Células do corpo gorduroso. Células com núcleo central (seta) e muitos grãos de 
secreção. Espaços claros (cabeça de seta) são figuras de extração. Barra de escala = 25 µm. 

 
C = cutícula; cgl = célula glandular; dgl = duto glandular; gs = grão de secreção, s = secreção. 

8) 

9) 11) 

10) 
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Figura 12 – Faringe. Corte transversal a aproximadamente 9 µm da porção mais anterior do cérebro. 

Os riscos visíveis no corte são artefatos de técnica provocados por dentes da navalha. Barra de 
escala = 50 µm.  

Figura 13 – Faringe. Corte transversal a aproximadamente 195 µm da porção mais anterior do cérebro. 
Barra de escala = 100 µm. 

Figura 14 – Faringe. Compõem a parede da estrutura: musculatura longitudinal, musculatura circular, 
epitélio delgado e intima cuticular. Barra de escala = 50 µm. 

Figura 15 – Esôfago. Corte transversal a aproximadamente 400 µm da porção mais anterior do cérebro. 
Os riscos visíveis no corte são artefatos de técnica provocados por dentes da navalha. Barra de 
escala = 50 µm. 

 
ep= epitélio; ic = intima cuticular; LEs = luz do esôfago; LFa = luz da faringe; Mc = musculatura circular; 
Ml = musculatura longitudinal; NR = nervo recurrente.  

12) 13) 

14) 15) 
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e encostado na parede dorsal da faringe, de onde também partem os conectivos 

frontais (fig. 16; cf). Na região posterior do cérebro, o nervo recurrente ramifica-se 

(fig. 18, 67, 68, 69; NR) e projeta-se em direção ao tórax. 

 

1.2. Ocelos 

 Na região dorsal da cabeça encontram-se três ocelos, sendo dois laterais 

(fig. 21; OcL) e um mediano (fig. 21; OcM). Em relação aos ocelos laterais, o ocelo 

mediano está levemente deslocado para a região anterior da cabeça. O 

exoesqueleto que recobre cada ocelo é convexo, com cutícula transparente e não 

pigmentada, formando as lentes ocelares. Em cortes histológicos é possível 

identificar sob as lentes, as células retinulares, preenchidas com pigmentos 

visuais. Ventral ao ocelo mediano é possível notar o nervo ocelar (fig. 22; NOc) 

que se projeta em direção à região protocerebral. Anterior à região da base do 

nervo ocelar, observa-se a presença de células neurossecretoras (fig. 23; cn), que 

possuem formato irregular, citoplasma com grãos de secreção, núcleo alongado e 

preenchido por grânulos.  

 

1.3. Olhos compostos 

 Os olhos compostos são responsáveis pela visão de formas e cores nos 

insetos, sem participação dos ocelos. Cada um dos dois olhos compostos é 

constituído por omatídeos, estruturas em forma de cone, altamente compactados 

que se encontram distribuídos homogeneamente pelas duas laterais da cabeça. 

Nesta região, o exoesqueleto é transparente não pigmentado, tal como ocorre na 

região ocelar.  

Externamente os olhos compostos são recobertos pela cutícula que forma 

uma lente biconvexa sobre cada um dos omatídeos. Em consequência da 

compactação, cada omatídeo se apresenta num arranjo hexagonal, visível em 

cortes transversais (fig. 24; LeOm). Logo abaixo das lentes corneanas, é possível 

identificar para cada omatídeo, um cone cristalino (fig. 25; cnc). Ele é formado por  
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Figura 16 – Entre os feixes musculares da cápsula cefálica pode-se observar o nervo recurrente e conectivos frontais. Foto-
montagem realizada a partir de duas imagens. Barra de escala = 25 µm 
Figura 17 – Nervo recurrente. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 18 – Ramificação do nervo recurrente. Barra de escala = 25 µm. 
Figura 19 – Gânglio frontal em corte transversal. Barra de escala = 25 µm. 
Figura 20 – Gânglio frontal em corte transversal. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 21 – Ocelo mediano e dois ocelos laterais em corte tranversal. Barra de escala = 100 µm 
Figura 22 – Ocelos. Notar a presença do nervo ocelar projetando-se para o protocérebro. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 23 – Ocelo mediano. Notar a presença de células neurossecretoras. Barra de escala = 50 µm. 
 
C = cutícula; cf= conectivo frontal; cn = célula neurossecretora; GF = gânglio frontal; Les = luz esôfago; LeOc = lente ocelar; 
M = músculo; NOc = nervo ocelar; NR = nervo recurrente; OcL = ocelo lateral; OcM = ocelo mediano. 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 
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células pigmentares primárias (de membrana não definida e citoplasma contendo 

grãos de pigmentos), que circundam quatro células alongadas, as células de 

Semper (fig. 26, 27; cs). Histologicamente, cada uma dessas células possui 

formato triangular em corte transversal, citoplasma homogêneo e núcleo apical. 

Elas estão intimamente associadas em disposição radial, sendo que seu diâmetro 

diminui à medida que se aproximam da base do olho.  

Abaixo do cone cristalino identificam-se as células nervosas sensoriais, as 

células retinulares. Em cortes transversais na região mediana dos omatídeos, 

nota-se que cada um deles apresenta possui oito destas células em disposição 

radial (fig. 27; cr). Ao longo de toda a margem apical de cada célula retinular 

observa-se uma coloração intensa pelo azul de toluidina. Esta região compreende 

as microvilosidades das células retinulares preenchidas por pigmentos visuais. O 

conjunto das microvilosidades de cada célula retinular forma o rabdômero. Devido 

à distribuição radial das células retinulares de cada omatídeo, os rabdômeros de 

todas elas ficam associados, formando um cilindro contínuo, o rabdoma, que 

percorre longitudinalmente o omatídeo e é facilmente identificável em cortes 

longitudinais (fig. 25; Rba) ou transversais (fig. 27). Adjacente aos omatídeos 

encontra-se a lâmina basal (fig. 28; LaB). Nesta estrutura pode ser observada a 

presença concentrada de pigmentos visuais. 

 

1.4. Lobos ópticos 

 As informações sensoriais captadas pelos olhos compostos são passadas 

ao cérebro através dos lobos ópticos. Os lobos ópticos são bilaterais encontram-

se entre a retina e o cérebro (fig. 4, 36; LoOpt). Os lobos ópticos de M. 

quadrifasciata possuem formato de funil e histologicamente mostram zoneamento 

nítido determinado pela presença de estruturas diferenciadas. Cada lobo possui 

três massas neuropilares rodeadas por agrupamentos celulares (fig. 29).  

Os corpos celulares das células do lobo óptico estão concentrados 

principalmente nas porções periféricas (fig. 30), com exceção da região da retina. 

Histologicamente os corpos celulares estão altamente compactados, sendo que 
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Figura 24 – Corte transversal às lentes corneanas. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 25 – Corte longitudinal de omatídeos. Notar o cone cristalino e o rabdoma 

em corte longitudinal. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 26 – Corte transversal dos omatídeos. Notar que cada omatídeo é 

composto por quatro células de Semper e envolto por grãos de pigmentos das 
células pigmentares primárias. Barra de escala = 50 µm. 

Figura 27 – Corte transversal da região mediana dos omatídeos. Notar a presença 
das células retinulares. Pontas da seta indicam rabdomas em corte transversal. 
Barra de escala = 25 µm. 

Figura 28 – Corte transversal da lâmina basal. Asterisco indica a presença de 
pigmentos visuais. Barra de escala = 25 µm. 

 
cnc = cone cristalino; cr = célula retinular; cs = célula de Semper; LaB = lâmina 
basal; LeOm = lente do omatídeo; pg = grãos de pigmento; Rba = rabdoma.  

24) 

28) 

27) 26) 

25) 
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em cada um o citoplasma cora-se densamente e apresenta granulações. O núcleo 

é central e esférico, que ocupa quase que totalmente a área do corpo celular nos 

cortes histológicos.  

As neurópilas: lâmina, medula e lóbula, são estruturas bem evidentes em 

Melipona. Em todos os insetos, existem dois quiasmas em cada lobo óptico 

localizados entre as áreas neuropilares: quiasma externo - entre lâmina e medula 

e quiasma interno - entre medula e lóbula. Provavelmente devido ao fato de as 

neurópilas em M. quadrifasciata estarem muito próximas entre si, não foi possível 

localizar os quiasmas nas preparações histológicas obtidas.  

 A lâmina (fig. 29, 32, 36; La) é a neurópila mais distal do lobo óptico, em 

relação ao cérebro e fica disposta paralelamente aos olhos compostos. Localizada 

imediatamente abaixo da retina, de onde recebe os axônios do nervo óptico (fig. 

31), ela possui aproximadamente 215 µm de comprimento em seu maior eixo. 

Mostra-se em forma biconvexa em cortes transversais e suas conexões a ligam 

diretamente com a retina e a medula.  

A medula (fig. 29, 33, 36, 37, 38; Me) de M. quadrifasciata é a estrutura 

mais desenvolvida do lobo óptico e possui cerca de 310 µm de comprimento no 

eixo antero-posterior. É constituída por duas placas neuropilares (fig. 29). A placa 

externa está mais próxima da lâmina e a interna está localizada ao lado da lóbula. 

Ambas placas, na forma biconvexa em cortes transversais, dispõem-se 

paralelamente uma à outra e, em conseqüência, são também paralelas ao cérebro 

e à lâmina. As fibras oriundas da lâmina dirigem-se até a medula, de onde partem 

projeções em direção à lóbula.  

A lóbula (fig. 29, 34, 37, 38; Lo), de cerca de 200 µm de diâmetro, tem 

forma diferente das outras duas neurópilas do lobo óptico, sendo circular nos 

cortes transversais. A lóbula é a neurópila mais próxima ao cérebro ao qual se liga 

através de diversas projeções. Duas delas dirigem-se ao protocérebro e são muito 

evidentes nos cortes histológicos; uma projeta-se para a área dorsal (fig. 34) e a 

outra, para a região mediana (fig. 34). 
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29) 

30) 

31) 

32) 33) 34) 

Figura 29 – Lobo óptico em corte longitudinal, mostrando as três neurópilas, lamina, medula e lóbula. 
Fixação em formaldeído 4 %; pré-tratamento Cerumin 30 minutos, clorofórmio 5 minutos, hipoclorito de 
sódio 5 % e hidróxido de sódio 7,5 % 90 minutos; inclusão em historesina; coloração azul de toluidina 1 % 
e fucsina 0,1 %. Barra de escala = 200 µm. 

Figura 30 – Células do lobo óptico. Seta indica o núcleo esférico de uma das células. Barra de escala = 25 
µm. 

Figura 31 – Seta indica o nervo óptico entre a retina e a lâmina. Barra de escala = 25 µm. 
Figura 32 – Lâmina e medula. Barra de escala = 100 µm. 
Figura 33 – Medula. Notar que esta estrutura é composta por duas placas neuropilares, medula externa e 

medula interna. Barra de escala = 100 µm. 
Figura 34 – Lóbula. Seta indica projeção que se dirige para a área dorsal do protocérebro. Uma projeção 

(asterisco) dirige-se à região mediana do protocébro. Barra de escala = 100 µm. 
 
CaL = cálice lateral; Ce = cérebro; cg = corpo gorduroso; cLa = células da lâmina; La = lâmina; LaB = 
lâmina basal; Lb = lóbula; M = músculo; Me = medula; MeE = medula externa; MeI = medula interna; Prot = 
protocérebro; te = tentório. 
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1.5. Cérebro 

 O cérebro, principal centro de integração sensorial, é facilmente identificado 

no interior da cápsula cefálica (fig. 4). Esta estrutura apresenta contornos bem 

delimitados, característica esta que facilitou sua dissecção. Situado acima do 

canal alimentar, o cérebro mostra áreas perfeitamente delimitadas: o protocérebro, 

o deutocérebro e o tritocérebro (fig. 35, 36, 37, 38). Histologicamente, tal como 

acontece no sistema nervoso central de outros grupos de insetos, distinguem-se 

grupamentos neuronais e arranjos neuropilares, que definem regiões 

características. 

 

1.5.1. Protocérebro 

Em M. quadrifasciata, o protocérebro é a região cerebral que ocupa o maior 

volume. Nesta região é onde se encontra a maior quantidade e diversidade de 

estruturas. Como é no protocérebro que se encontram os centros controladores do 

comportamento, a complexidade estrutural presente nesta espécie está de acordo 

com o grande repertório comportamental que exibe.  

O protocérebro (fig. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) ocupa a região dorsal na 

porção mais anterior da cabeça da abelha e possui cerca de 1,2 mm de 

comprimento na sua maior extensão. É uma área facilmente identificável, seja pela 

conexão de cada um dos lobos protocerebrais aos lobos ópticos, ou pela presença 

de estruturas características, como os cálices dos corpora pedunculata. 

Em Melipona, são os corpora pedunculata as estruturas que mais se 

destacam no protocérebro. Em cada lobo protocerebral encontra-se um par de 

cálices, um mediano (fig. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42; CaM) e outro lateral (fig. 35, 

36, 37, 39, 40, 41, 42; CaL). Os pedúnculos (fig. 37, 42; Pe) que partem dos 

cálices, juntam-se aos pares, bilateralmente, constituindo as regiões neuropilares: 

lobos alfa (α) e beta (β). O lobo α projeta-se para a região anterior do cérebro, e 

possui formato circular em cortes transversais (fig. 35, 36, 39, 41, 45; α); já o lobo 

β estende-se posteriormente para a linha média do cérebro, em direção ao 

deutocérebro (fig. 37, 42, 46; β).  
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35) 36) 

38) 37) 

Figura 35 – Esquema de corte frontal, a aproximadamente 10 µm da região mais anterior do cérebro. Protocérebro e 
deutocérebro são evidentes. Barra de escala = 200 µm. 

Figura 36 – Esquema de corte frontal a aproximadamente 90 µm da região mais anterior do cérebro, mostrando 
protocérebro, deutocérebro e lobos ópticos. Barra de escala = 200 µm. 

Figura 37 – Esquema de corte frontal, a aproximadamente 110 µm da região mais anterior do cérebro. Protocérebro, 
deutocérebro e lobos ópticos, agora mostrando a terceira neurópila. Barra de escala = 200 µm. 

Figura 38 – Esquema de corte frontal, a aproximadamente 230 µm de profundidade. Representação do protocérebro, 
deutocérebro e lobos ópticos, com projeções (setas) da lóbula em direção ao protocérebro. Barra de escala = 200 
µm. 

 
Corpora pedunculata: α = lobo alfa; β = lobo beta; abCa = anel basal do cálice; bCa = borda do cálice; cCa = colar 
do cálice; CaL = cálice lateral; CaM = cálice mediano; Pe = pedúnculo.  Cérebro: Ce = cérebro; CoCI = corpo central 
inferior do complexo central; CoCS = corpo central superior do complexo central; ComProtA = comissura 
protocerebral anterior; Deu = deutocérebro; ec = enovelamento central; glo = glomérulo; PI = pars intercerebralis; PL = 
pars lateralis; Prot = protocérebro; Tri = tritocérebro.  Lobos ópticos: La = lâmina; Lb = lóbula; LoOpt = lobo óptico; 
Me = medula; MeE = medula externa; MeI = medula interna. Antena: LoAnt = lobo da antena. 
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39) 40) 

42) 41) 

44) 43) 

Figura 39 – Corte frontal do cérebro a aproximadamente 50 µm de profundidade em relação à sua porção 
mais anterior. Foto-montagem a partir de duas imagens. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 40 – Cérebro a aproximadamente 235 µm de profundidade em relação a sua porção mais anterior. 
Barra de escala = 200 µm. 

Figura 41 – Região protocerebral. Barra de escala = 100 µm. 
Figura 42 – Corpora pedunculata. Cálices, pedúnculos e lobo β. Barra de escala = 200 µm 
Figura 43 – Células de Kenyon. Barra de escala = 25 µm. 
Figura 44 – Três regiões do cálice dos corpora pedunculata: borda, colar e anel basal. Barra de escala = 50 
µm. 

 
α = lobo alfa dos corpora pedunculata; β = lobo beta dos corpora pedunculata; abCa = anel basal do cálice 
dos corpora pedunculata; bCa = borda do cálice do corpora pedunculata; cCa = colar do cálice dos corpora 
pedunculata; Ca = cálice dos corpora pedunculata; CaL = cálice lateral dos corpora pedunculata; CaM = 
cálice mediano dos corpora pedunculata; ck = células de Kenyon; ec = enovelamento central; Fa = faringe; 
glo = glomérulo; Lb = lóbula; LoAnt = lobo da antena; M = músculo; Pe = pedúnculo; te = braço dorsal do 
tentório; Tri = tritocérebro.  
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Ao redor dos cálices encontram-se as células de Kenyon (fig. 42, 43; ck). 

Histologicamente, é um grupamento celular homogêneo e cada célula apresenta 

membrana delimitada, citoplasma denso e com muitos grânulos, núcleo esférico e 

evidente que preenche quase que por completo a célula. As arborizações 

dendríticas de cada umas das células de Kenyon projetam-se no cálice e seu 

axônio, nos pedúnculos, que se apresentam espacialmente bem organizados. O 

grande número de ramificações das células de Kenyon e sua organização 

sugerem rotas eferentes distintas e, portanto, diversas implicações fisiológicas. Os 

arranjos dendríticos são claros e permitem distinguir três regiões do cálice: a 

borda, o colar e o anel basal (fig. 37, 44; bCa, cCa, AbCa).  

Ao longo dos pedúnculos e dos lobos α e β é possível notar diferentes 

intensidades de coloração decorrentes da disposição em feixes das fibras. A 

presença de comissuras associadas aos corpora pedunculata, como a neurópila 

em anel que circunda o lobo α (fig. 45) e a comissura protocerebral anterior (fig. 

46) promovem a comunicação entre estes componentes bilaterais.  

Na linha média do cérebro, junto aos pedúnculos e ao lobo β dos corpora 

pedunculata, aparece o complexo central. Seus componentes: o corpo central 

superior, o corpo central inferior, os nódulos, a pons cerebralis e os lobos 

acessórios laterais, são neurópilas intimamente associadas.  

Tanto o corpo central superior quanto o inferior são morfologicamente 

semelhantes, já que ambos possuem formato de arco nos cortes transversais (fig. 

37, 47). O corpo central superior está localizado logo abaixo da comissura 

protocerebral (fig. 37, 47, 49; CoCS). Já o corpo central inferior está situado na 

porção ventral do corpo central superior (37, 47; CoCI). De cada região látero-

ventral dos corpos centrais saem fibras compostas pelos tratos superior e inferior 

do istmo (fig. 48; ti). Nas preparações obtidas não foi possível individualizar os 

tratos, porque se coram com a mesma intensidade pelo azul de toluidina. Eles 

projetam-se ipsi-lateralmente em direção aos lobos acessórios laterais. Essas 

neurópilas, uma para cada lobo protocerebral, possuem formato circular em cortes 

transversais, não são estruturas evidentes e estão presentes em apenas um 

pequeno número de cortes sequenciais (fig. 48; LoAl). Posterior ao corpo central 
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inferior e anterior à pons cerebralis, nota-se a presença dos nódulos, um para 

cada lobo cerebral, estruturas de formato esférico (fig. 49; No). A pons cerebralis 

ou ponte protocerebral é uma massa neuropilar em formato de barra alongada, 

localizada entre as bases dos cálices medianos dos corpora pedunculata (fig. 50; 

PCe).  

As diversas áreas ocupadas por arranjos neuropilares ficam entremeadas 

com numerosos grupamentos celulares que desempenham papel neuroendócrino. 

No protocérebro de M. quadrifasciata, duas dessas áreas se destacam: pars 

intercerebralis e pars lateralis. 

A pars intercerebralis está localizada entre os cálices medianos dos corpora 

pedunculata, na porção média-anterior do cérebro (fig. 35, 36, 51, 52, 53; PI). 

Bilateralmente, na base de cada um dos cálices laterais, e seguindo 

horizontalmente a mesma linha de orientação, estão localizadas as pares laterales 

(fig. 36, 51, 55, 56, 57; PL). A constituição celular destas duas áreas é bastante 

semelhante, porém na pars intercerebralis a compactação das células é maior. A 

partir da observação dos cortes histológicos é possível reconhecer, tanto na pars 

intercerebralis, como na pars lateralis, pelo menos três tipos morfológicos, todos 

eles contendo grãos de secreção característicos de células neurossecretoras. 

Algumas destas células – tipo I – possuem soma bem diminuto, intensamente 

corado, onde dificilmente pode-se delimitar e individualizar componentes (fig. 52, 

53, 54, 55, 56, 57). Um segundo tipo celular – tipo II – apresenta membrana bem 

definida, citoplasma denso e com grãos de secreção, núcleo evidente que 

preenche quase por completo a célula (fig. 52, 53). As células do tipo III são as 

menos numerosas, histologicamente semelhantes às do tipo II e caracterizadas 

por apresentarem o maior diâmetro (fig. 52, 54, 55, 56, 57). Algumas projeções 

axonais foram observadas, principalmente nas células do tipo III. Elas se 

estendem para a região ventral do protocérebro até o complexo central (fig. 54, 55, 

56). 
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Figura 45 – Lobo α dos corpora pedunculata. Seta indica a neurópila em anel. Barra de escala = 100 µm. 
Figura 46 – Região protocerebral. Seta indica a comissura protocerebral anterior entre os lobos β dos corpora 

pedunculata. Barra de escala = 100 µm. 
Figura 47 – Corpos centrais do complexo central entre os lobos β dos corpora pedunculata. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 48 – Trato do istmo e lobo acessório lateral. Barra de escala = 25 µm 
Figura 49 – Corpo central superior e nódulos. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 50 – Região protocerebral, mostrando a pons cerebralis. Barra de escala = 50 µm. 
 
α = lobo alfa dos corpora pedunculata; β = lobo beta dos corpora pedunculata; CaM = cálice mediano dos corpora 
pedunculata; CoCI = corpo central inferior; CoCS = corpo central superior; LoA = lobo da antena; No = nódulo; Pce = 
pons cerebralis; Pe = pedúnculo; ti = trato do istmo. 

45) 

49) 

47) 48) 

46) 

50) 
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52) 51) 

53) 

54) 55) 

56) 57) 

Figura 51 – Região protocerebral. Notar a posição da pars intercerebralis e a da pars lateralis no cérebro. Os 
riscos visíveis no corte são artefatos de técnica provocados por dentes da navalha. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 52 – Pars intercerebralis. Asterisco indica células do tipo I. Seta indica grão de secreção no corpo celular 
de uma célula do tipo II. Ponta de seta indica célula do tipo III. Barra de escala = 25 µm. 

Figura 53 – Pars intercerebralis. Asterisco indica células do tipo I. Seta indica núcleo de uma célula do tipo II. 
Fixação do material em formaldeído 4 %; inclusão em historesina; coloração azul de toluidina 1 % e fucsina 
0,1 %. Barra de escala = 25 µm. 

Figura 54 – Pars intercerebralis. Asterisco indica células do tipo I. Seta indica ramo axonal de uma célula do 
tipo III. Os riscos visíveis no corte são artefatos de técnica provocados por dentes da navalha. Barra de 
escala = 25 µm. 

Figura 55 – Pars lateralis. Asterisco indica células do tipo I. Seta indica ramo axonal de uma célula do tipo III. 
Barra de escala = 50 µm. 

Figura 56 – Pars lateralis. Asterisco indica células do tipo I. Seta indica ramo axonal de uma célula do tipo III. 
Barra de escala = 25 µm. 

Figura 57 – Pars lateralis. Asterisco indica células do tipo I. Seta indica célula cheia de grãos de secreção. 
Ponta de seta indica núcleo de uma célula do tipo III. Fixação do material em formaldeído 4 %; inclusão em 
historesina; coloração azul de toluidina 1 %. Barra de escala = 25 µm. 

 
Ca = cálice dos corpora pedunculata; CaL = cálice lateral dos corpora pedunculata; CaM = cálice mediano dos 
corpora pedunculata; No = nódulo; PI = Pars intercerebralis; PL = Pars lateralis. 
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1.5.2. Deutocérebro 

 O deutocérebro (fig. 35, 36, 37, 58) está localizado na porção antero-medial 

da cavidade da cabeça, ventral ao protocérebro. Os lobos da antena, um 

correspondente a cada antena do inseto, são estruturas evidentes nas 

preparações histológicas obtidas. O nervo oriundo de cada antena, constituído por 

fibras mecano-sensíveis, estende-se desde a linha média da região anterior da 

cápsula cefálica até a região antero-ventral do lobo da antena (fig. 60, 61; NAnt). 

O nervo da antena projeta suas fibras em direção ao centro do lobo da antena, 

região esta denominada “enovelamento central” (fig. 58, 59; ec). Em maiores 

aumentos, é possível verificar que as fibras distribuem-se em diferentes 

orientações (fig. 59). Ao redor desta região, encontram-se as estruturas 

características do deutocérebro: os glomérulos (fig. 58, 59, 60; glo). Essas 

estruturas são neurópilas que se coram mais fortemente com azul de toluidina do 

que o enovelamento central. Em cada um dos glomérulos encontram-se as fibras 

sensitivas dos nervos da antena (os tratos aferentes sensoriais) e as projeções 

dendríticas dos interneurônios locais. Os corpos celulares destes últimos dispõem-

se na região periférica dos glomérulos, principalmente concentrados na região 

lateral oposta ao canal alimentar (fig. 58, 59; I). Histologicamente estas células são 

esféricas, com grânulos no citoplasma. Cada núcleo tem posição central, é bem 

evidente e delimitado, de formato esférico e cromatina densa.  

 

1.5.3. Tritocérebro 

 Assim como ocorre nos demais insetos, esta região é a menor porção 

cerebral. Dada esta proporção e a ausência de estruturas neuropilares evidentes, 

os lobos tritocerebrais (fig. 38, 62, 63; Tri) são de difícil identificação e não foi 

possível delimitá-los com precisão nas preparações obtidas. Em M. quadrifasciata, 

aparentemente o gânglio sub-esofágico estabelece um contínuo com o 

tritocérebro, o que dificulta a identificação de ambas as regiões. Contudo, foi 

possível identificar a porção anterior do tritocérebro, graças ao limite evidente 

estabelecido pela porção terminal dos lobos da antena do deutocérebro. Também 
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58) 59) 

60) 61) 

Figura 58 – Lobos da antena no deutocérebro, ladeando a faringe. Barra de escala = 100 µm. 
Figura 59 – Lobo da antena. Esta estrutura é constituída por interneurônios locais, os glomérulos e o enovelamento 

central. Seta indica projeções dendríticas dos interneurônios locais, dirigindo-se para os glomérulos. Barra de escala = 
50 µm. 

Figura 60 – Lobo da antena e nervo da antena. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 61 – Nervo da antena projetando-se no lobo da antena. Barra de escala = 50 µm 
 
cg = corpo gorduroso; ec = enovelamento central; Fa = faringe; glo = glomérulo; I = interneurônios locais; LoAnt = lobo 
da antena; NAnt = nervo da antena; NR = nervo recurrente. 
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62) 

63) 64) 

Figura 62 – Lobos tritocerebrais e região protocerebral. Os riscos visíveis no corte são artefatos 
de técnica provocados por dentes da navalha. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 63 – Lobo tritocerebral, mostrando a inserção de um nervo composto pela junção do 
conectivo frontal e o nervo labial. Os riscos visíveis no corte são artefatos de técnica 
provocados por dentes da navalha. Barra de escala = 50 µm. 

Figura 64 – Células do tritocérebro. Setas indicam grãos de secreção em células 
neurossecretoras. Barra de escala = 25 µm. 

 
Fa = faringe; N = conectivo frontal + nervo labial; No = nódulos; NR = nervo recurrente; Tri = 
tritocérebro. 
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não foi possível localizar nas preparações obtidas, os conectivos periesofágicos, 

que contornam a porção ventral do canal alimentar, ligando os lobos da antena. 

Na porção antero-ventral de cada lobo tritocerebral, pode-se notar a inserção de 

um nervo composto pela junção do conectivo frontal e o nervo labial (63; N). Estas 

projeções estendem-se desde a região anterior da cabeça, paralelamente ao canal 

alimentar e juntam-se imediatamente antes dos lobos tritocerebrais.  

 Apesar de não terem sido observadas estruturas neuropilares, é muito 

nítida a presença de diversas projeções em diferentes orientações. Também 

podem ser vistos agregados celulares, provavelmente de células 

neurossecretoras, na região ventro-lateral dos lobos tritocerebrais (fig. 64). 

Histologicamente as células são esféricas, bem delimitadas, de citoplasma denso, 

com grãos de secreção. O núcleo esférico ocupa posição central nas células. 

 

1.6. Complexo retrocerebral 

 O complexo retrocerebral foi observado em dissecções da cabeça das 

abelhas numa região muito próxima à base da cérvix e ao canal alimentar, com o 

qual liga-se através de filamentos de tecido conjuntivo. O complexo é constituído 

por duas estruturas pares, corpora cardiaca e corpora allata, e estruturas 

associadas. A organização espacial do complexo pode ser melhor entendida 

através das imagens de reconstrução tridimensional (fig. 65, 67, 68, 69, 70). 

 Os corpora cardiaca são estruturas alongadas, com cerca de 76 µm de 

comprimento no eixo antero-posterior (fig. 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74; CpC). 

Ficam localizados na região imediatamente posterior ao cérebro, apoiados sobre o 

nervo recurrente e a parede dorsal do canal alimentar. Como foi observado um 

pequeno nervo entre um corpus cardiacum e o nervo recurrente (fig. 74), pode-se 

supor que a proximidade física implica uma associação entre as duas estruturas. 

Na porção anterior de cada um dos corpora cardiaca insere-se um único nervo 

paracárdico (fig. 65, 67, 68, 69, 70, 72, NCC). O par de nervi corporis cardiaci, 

constitui-se na comunicação dos corpora cardiaca com o cérebro, mais 

precisamente com a região tritocerebral (fig. 71). Entre os corpora cardiaca, 
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dorsalmente ao canal alimentar, observa-se claramente uma comissura, a ponte 

cárdica (fig. 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74; PC), que em alguns cortes 

apresenta-se preenchida por grãos de secreção. Não foram observadas outras 

comissuras entre os corpora cardiaca, porém com o auxílio das imagens da 

reconstrução em 3D (fig. 65, 67, 68, 69) sugere-se que a comissura paracárdica 

dorsal e a comissura paracárdica ventral também estejam presentes na abelha 

sem ferrão como já observado em Apis.  

Cada corpus cardiacum apresenta dois agregados celulares 

morfologicamente distintos. Estas observações corroboram a natureza neuro-

glandular desta estrutura, já demonstrada em outros grupos de insetos, inclusive 

himenópteros. Histologicamente, a região ventral é predominantemente composta 

por células altamente compactadas, que se coraram fortemente com azul de 

toluidina. Nesta área é muito difícil individualizar cada célula. Estas células coram-

se densamente e apresentam grãos de secreção no citoplasma. O núcleo é 

esférico e visto em poucos cortes sequenciais. Na região dorso-lateral existe a 

predominância de células de formato irregular, compactadas, citoplasma denso 

com grãos de secreção e núcleo central e esférico, ou seja, apresentam 

características de células neurossecretoras.  

 Os corpora allata (fig. 65, 67, 68, 69, 70, 75, 76; CpA) são estruturas ovais, 

de aproximadamente 37 µm de comprimento em sua maior dimensão, dispostas 

abaixo da linha média do esôfago e posteriores aos corpora cardiaca. 

Histologicamente foi observado que os corpos celulares encontram-se dispostos 

perifericamente em cada corpus, sem qualquer indício de células nervosas. As 

células são densas, sem limites definidos, com grânulos no citoplasma. O núcleo é 

alongado, bem delimitado, apresentando material de aspecto granuloso. 

Nas preparações obtidas não foram observadas comissuras ou outro tipo 

ligação entre os corpora allata. Igualmente, nem os cortes histológicos e nem a 

reconstrução tridimensional permitiram visualizar as conexões entre os corpora 

cardiaca e os corpora allata, os nervi corporis allatis. 
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65) 

66) 

Figura 65 – Reconstrução 
tridimensional do complexo 
retrocerebral e estruturas associadas. 
Vista frontal.  
Figura 66 – Oito dos 52 cortes 
histológicos utilizados na reconstrução 
tridimensional do complexo 
retrocerebral. Barra de escala = 50 µm. 
 
Nota: Alguns cortes mostram dobras 

da resina de inclusão. 
 
ca = canal alimentar; CpA = corpora 
allata; CpC = corpora cardiaca; Csp = 
comissura paracárdica; CsPD = 
comissura paracárdica dorsal; PC = 
ponte cardíaca; NCC = nervi corporis 
cardiaci; NR = nervo recurrente.  
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70) 69) 

67) 68) 

Figura 67 – Reconstrução tridimensional do complexo retrocerebral e estruturas associadas. Vista posterior.  
Figura 68 – Reconstrução tridimensional do complexo retrocerebral e estruturas associadas. Vista lateral. 
Figura 69 – Reconstrução tridimensional do complexo retrocerebral e estruturas associadas. Vista dorsal. 
Figura 70 –. Reconstrução tridimensional do complexo retrocerebral. Vista anterior. 
 
ca = canal alimentar; CpA = corpora allata; CpC = corpora cardiaca; Csp = comissura paracárdica; CsPD = comissura 
paracárdica dorsal; CsPV = comissura paracárdica ventral; PC = ponte cardíaca; NCC = nervi corporis cardiaci; NR = nervo 
recurrente.  
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72) 

73) 74) 

71) 

75) 76) 

Figura 71 – Região tritocerebral. Setas indicam os nervi corporis cardiaci. Entre os lobos tritocerebrais é 
possível notar a ponte paracárdica. Os riscos visíveis no corte são artefatos de técnica provocados por 
dentes da navalha. Barra de escala = 50 µm. 

Figura 72 – Corpora cardiaca e nervi corporis cardiaci. Barra de escala = 50 µm. 
Figura 73 – Corpora cardiaca. Asterisco indica ponte cárdica entre os corpora cardiaca. Barra de escala = 

50 µm. 
Figura 74 – Corpora cardiaca. Seta mostra nervo entre um corpus cardiacum e o nervo recurrente.. Barra 

de escala = 20 µm. 
Figura 75 – Corpora allata. Lado esquerdo apresenta um artefato decorrente da técnica. Barra de escala = 

50 µm. 
Figura 76 – Corpora allata. Seta indica grão de secreção. Barra de escala = 20 µm.  
 
CpA = corpora allata; CpC = corpora cardiaca; Es = esôfago; Fa = faringe; PC = ponte cardíaca; NCC = 
nervi corporis cardiaci; NR = nervo recurrente; Tri = tritocérebro.  
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2. Função 

 A utilização de anticorpos específicos anti fasciclina II, anti-PDF e anti-

corazonina permitiram associar às estruturas cerebrais, ainda que tentativamente, 

algumas de suas possíveis funções. Cérebros de abelha inteiros foram dissecados 

e submetidos a ensaios de imunocitoquímica. Os dados são preliminares e o 

prosseguimento do estudo depende da realização de cortes histológicos 

associados a esta marcação, propiciando assim uma maior precisão e clareza dos 

dados. Contudo, os resultados obtidos permitiram completar o mapeamento 

proposto do sistema nervoso central de M. quadrifasciata. 

 

 

2.1. Fasciclina II 

 Conforme já descrito em Material e Métodos, o anticorpo anti-fasciclina II foi 

gerado contra a molécula de adesão de D. melanogaster. Mesmo sendo 

proveniente de um díptero, o anticorpo mostrou ser específico para determinadas 

regiões do lobo óptico, cérebro e gânglio sub-esofágico de Melipona, em 

comparação aos grupos controles. 

 No lobo óptico, fasciclina II é expressa em projeções da medula, que podem 

ser vistas dirigindo-se ao protocérebro lateral (fig. 77, 78). Na porção lateral da 

medula externa, próxima à retina, existe marcação evidente do que se sugere que 

sejam corpos celulares (fig. 78). Na região dorsal da medula, pode ser observada 

marcação de um pequeno número de corpos celulares, cujas fibras se projetam 

em diferentes orientações (fig. 77). Na região central da medula, onde 

supostamente encontra-se a medula externa, também existe a expressão de 

fasciclina II em corpos celulares, cujas projeções não foram marcadas. A região 

ventral da lóbula, muito próxima ao protocérebro lateral, apresenta uma pequena 

quantidade de corpos celulares com marcação (fig. 77). 

 No cérebro, a única região que expressa fasciclina II é o protocérebro (fig. 

79). A marcação está em projeções localizadas ao redor dos cálices dos corpora 

pedunculata, nos corpos celulares das células de Kenyon, no anel da neurópila e 

no protocérebro lateral (fig. 77, 79, 80). Alguns corpos celulares que parecem 
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pertencer à região da pars intercerebralis, também foram marcados (fig. 79). Foi 

observada marcação em corpos celulares e em projeções da região periférica do 

gânglio sub-esofágico (fig. 80).  

 

2.2. PDF 

 Assim como o anticorpo anti-fasciclina II, o anticorpo anti-PDF foi gerado 

contra o neuropeptídeo de D. melanogaster. Este mesmo anticorpo já foi utilizado 

para outros insetos que não drosófila, como Aedes aegypti, com excelentes 

resultados. Em M. quadrifasciata, a marcação observada foi específica, 

demonstrando a expressão localizada do neuropeptídeo. Os grupos controle não 

apresentaram qualquer tipo de marcação. 

Foi vista marcação na retina dos olhos compostos e dos três ocelos (fig. 

82). A expressão foi observada nas três neurópilas do lobo óptico. Na lâmina, a 

marcação se concentrou em projeções localizadas no primeiro terço da sua região 

mais dorsal (fig. 81). Na medula, foram observados corpos celulares e projeções 

em direção à lâmina. Em toda a extensão da lóbula existe a expressão deste 

neuropeptídeo. Nesta área, a marcação foi vista em alguns grupos celulares e em 

muitas projeções que se estendem até o protocérebro (fig. 82). 

No cérebro, é possível verificar marcação em projeções que circundam os 

cálices e em duas vias que aparentemente estendem-se paralelamente nos lobos, 

uma delas localizada ventralmente aos cálices dos corpora pedunculata e uma 

outra localizada mais abaixo, próxima aos lobos da antena. Esses dados sugerem 

que as vias descritas possam ser tratos que ligam as medulas e as lóbulas dos 

lobos ópticos opostos; ou ainda, tratos que conectam os lobos ópticos, medula e 

lóbula, com os cálices dos corpora pedunculata.  

Dois grupos celulares também apresentam marcação. Eles estão 

localizados na região lateral do protocérebro. Dada a localização de um dos 

grupamentos, sugere-se que estas células marcadas pertençam à pars lateralis 

(fig. 83).  

No gânglio sub-esofágico foi detectada expressão evidente de PDF. Muitas 

projeções desta região foram marcadas de maneira simétrica (fig. 84). 
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Figura 77 – Lobo óptico e protocérebro lateral. Vista frontal. Marcação do anticorpo contra fasciclina II em 
vermelho. Seta indica marcação em uma projeção entre no que se acredita que sejam a medula e o 
protocérebro lateral. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 78 – Lobo óptico e protocérebro lateral. Vista posterior. Marcação do anticorpo contra fasciclina II em 
vermelho. Seta indica corpos celulares marcados na região do que supostamente seja a medula externa. Ponta 
de seta indica marcação em corpos celulares da região da lóbula. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 79 – Cérebro. Vista frontal. Marcação do anticorpo contra fasciclina II em vermelho. Marcação presente ao 
redor do cálice mediano do lado esquerdo da imagem. Seta indica expressão de fasciclina II no anel da 
neurópila. Ponta de seta indica marcação em corpos celulares que parecem pertencer à pars intercerebralis.  
Barra de escala = 100 µm 

Figura 80 – Cérebro e gânglio sub-esofágico. Marcação do anticorpo contra fasciclina II em vermelho. Seta indica 
expressão de fasciclina II nas células de Kenyon. A marcação também é visível na região periférica do gânglio 
sub-esofágico e na lóbula. Barra de escala = 100 µm. 

77) 78) 

79) 80) 
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Figura 81 – Lobo óptico. Vista frontal. Marcação do anticorpo contra PDF em vermelho. Seta indica marcação 
na retina do olho composto. Asterisco indica região da lâmina, expressando PDF. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 82 – Lobo óptico e lobo protocerebral. Vista posterior. Marcação do anticorpo contra PDF em 
vermelho.Pontas de seta indicam corpos celulares marcados contra PDF na região da lóbula. Seta indica 
corpos celulares que parecem pertencer à pars lateralis. Barra de escala = 100 µm. 

Figura 83 – Cérebro. Vista frontal. Marcação do anticorpo contra PDF em vermelho. Seta indica corpos 
celulares que parecem pertencer à pars lateralis. É possível notar a marcação na retina do ocelo mediano. 
Barra de escala = 100 µm 

Figura 84 – Cérebro e gânglio sub-esofágico. Marcação do anticorpo contra  PDF em vermelho. Barra de 
escala = 100 µm. 

81) 82) 

83) 84) 
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2.3. Corazonina 

 O anticorpo anti-corazonina foi gerado contra o neuropeptídeo de Apis 

mellifera. Os resultados encontrados em Melipona foram semelhantes aos já 

observados em outros insetos, com expressão específica em duas áreas: a pars 

lateralis no protocérebro e o complexo retro-cerebral, demonstrando a 

especificidade do anticorpo utilizado neste trabalho. Os dois grupos controle 

mostraram resultados negativos. 

Na região da pars lateralis é possível reconhecer pelo menos dois 

pequenos agregados de células, de aproximadamente quatro células cada um (fig. 

85 a-c). Corazonina também foi observada em algumas projeções protocerebrais 

que se dirigem ao lobo óptico e à linha mediana do cérebro (fig. 85 a, b). 

No complexo retrocerebral, tanto os corpora cardiaca como os corpora 

allata expressam corazonina (fig. 86). Foi observada marcação em vias adjacentes 

a estas duas estruturas. Essas projeções parecem ser a comissura paracárdica 

dorsal e a comissura paracárdica ventral (fig. 86), estruturas estas que não foram 

observadas nas preparações histológicas de microscopia de luz. 
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Figura 85 – Cérebro. Vista frontal. Marcação do anticorpo contra corazonina em verde. Setas indicam 
expressão de corazonina em corpos celulares de células que supostamente pertencem à pars 
lateralis. a) Barra de escala = 100 µm. b) Barra de escala = 20 µm. c) Barra de escala = 20 µm. 

Figura 86 – Seqüência de seis imagens do complexo retrocerebral. Marcação do anticorpo contra 
corazonina em verde. Seta indica a comissura paracárdica dorsal. Ponta de seta indica a comissura 
paracárdica ventral. Barra de escala = 20 µm. 

 
CpA = corpora allata; CpC = corpora cardiaca.  

85a) 

86) 

85b) 

85c) 
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VI. Discussão 

 

 Tendo em vista o interesse que o esclarecimento da estrutura dos lobos 

ópticos, das áreas protocerebrais e do complexo retrocerebral tem para o estudo 

dos componentes do sistema circadiano de um inseto, os resultados obtidos neste 

trabalho serão discutidos, tendo como foco estas estruturas. Desta forma, as 

outras regiões da cápsula cefálica não serão analisadas aqui.  

 A discussão, assim como resultados, será dividida em estrutura e função. 

Pretende-se neste último item, considerar os aspectos estruturais e funcionais 

conjuntamente, procurando dessa forma, compreender de forma mais abrangente 

a organização neuroanatômica e fisiológica do sistema circadiano de uma 

forrageira de abelha sem ferrão. 

 

 

 

Estrutura 

 

Das técnicas empregadas 

 Comparando o mapeamento realizado neste trabalho com os dados obtidos 

por Mobbs (1985) e Brandt et al. (2005) em A. mellifera, verifica-se que o sistema 

nervoso central de ambas abelhas é muito semelhante. Nas duas, a organização 

estrutural, a localização e a morfologia das estruturas são praticamente as 

mesmas. Não foram encontrados trabalhos de mapeamento do sistema nervoso 

central de outras espécies de abelhas sem ferrão. Mas dada a semelhança 

estrutural encontrada entre M. quadrifasciata e A. mellifera, abelhas de tribos 

distintas, sugere-se que os dados apresentados neste trabalho possam ser válidos 

para outros meliponíneos e mesmo complementar os dados já existentes sobre o 

sistema nervoso central de A. mellifera.  

Brandt et al. (2005) publicaram um atlas do cérebro e lobos ópticos de A. 

mellifera, utilizando técnicas de imunohistoquímica e análise em microscopia 

confocal. Seus resultados proporcionam um panorama geral sobre a composição, 

63) 
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principalmente neuropilar, das estruturas e sua organização espacial. Esta técnica 

ter a vantagem de utilizar dados de muitos exemplares, levando em conta 

possíveis diferenças inter-individuais e diminuindo as possíveis interferências do 

experimentador, porque não há necessidade de processamento de imagens para 

a reconstrução tridimensional das estruturas. Ainda assim, alguns pontos devem 

ser levantados. O mapeamento histológico permite a obtenção de detalhes sobre 

os diferentes tipos celulares presentes e sua distribuição na estrutura, detalhes 

estes que não são evidentes nas preparações totais do cérebro, como pode ser 

visto algumas das figuras deste trabalho (fig. 39, 40, 41, 43, 51, 54, 56). Também 

deve ser lembrado que este tipo de técnica é diretamente afetado pelas 

marcações imunológicas, que não são homogêneas nas preparações com 

cérebros inteiros. Percebe-se, então, que para o estudo e compreensão das 

estruturas de um organismo é necessário empregar técnicas de mapeamento 

histológico aliadas a outros tipos de teste. E foi esta a razão da diversidade de 

técnicas empregadas neste trabalho. 

 

 

Lobo óptico 

As três neurópilas de cada um dos lobos ópticos, lâmina, medula e lóbula, 

estão organizadas de forma análoga àquelas descritas para outros grupos de 

insetos por Snodgrass (1935) e Mobbs (1985). Essas regiões mostram, no 

entanto, proporções e formas características em Melipona. 

Nas preparações obtidas não foi possível visualizar os quiasmas ópticos, 

presentes entre a lâmina e a medula e entre a medula e a lóbula. Não se coloca a 

possibilidade de que eles estejam ausentes, porque constam nos lobos ópticos de 

todas as ordens de insetos. Além do mais, em sequências de cortes foi possível 

visualizar, na região entre as neurópilas, projeções nervosas seccionadas em 

diferentes orientações (por exemplo, de formato circular e de elipse). Esses dados 

indicam que fibras em decussação e outras que acompanham, mas não 

participam dos quiasmas, estão presentes em M. quadrifasciata. A organização 

dessas fibras e a dos quiasmas provavelmente ficaria mais evidente se métodos 



 61 

de reconstrução tridimensional, tal como aconteceu para o complexo retrocerebral, 

tivessem sido empregados. 

A descrição da anatomia das neurópilas do lobo óptico de M. quadrifasciata 

não foi tão detalhada como Mobbs (1985) fez para Apis. Nesta abelha foi visto que 

os neurônios constituintes estão arranjados em uma série de colunas 

retinotrópicas. Nestas colunas, um pequeno campo de interneurônios e células 

intrínsecas estão presentes como uma réplica da organização espacial encontrada 

entre a retina e as três neurópilas.  

A medula é a maior neurópila do lobo óptico. Esta situação é comum nos 

insetos (Snodgrass, 1935; Chapman, 1998). Em D. melanogaster e no lepidóptero, 

Manduca sexta, foi mostrada uma subdivisão desta neurópila, que foi denominada 

medula acessória ou medula lateral. Apesar da medula acessória ser bastante 

evidente em D. melanogaster (Helfrich-Förster et al., 1998), o mesmo não 

acontece em A. mellifera (Bloch et al., 2003) ou em M. quadrifasciata (este 

trabalho). Não é possível, com os dados disponíveis no momento, afirmar se esta 

estrutura está ou não presente em Melipona. Provavelmente, seguindo os 

resultados de Hagberg (1986), que propõe que a medula acessória seja um 

resquício dos estemata, (estruturas fotorreceptoras das larvas), será necessário 

um estudo do desenvolvimento ontogenético do sistema nervoso para verificar, em 

abelhas, qual o destino final destas estruturas, histolisadas durante a 

metamorfose. Esta proposta é bastante razoável, porque toda a área onde a 

estrutura se encontra tem relação com a percepção visual. De qualquer forma, 

esclarecer este ponto, se a medula acessória está ou não presente em abelhas, é 

muito importante, porque diversos trabalhos (Helfrich-Förster et al., 1998; 

Saunders, 2002) consideram esta estrutura como importante componente do 

oscilador central do sistema circadiano nos insetos. 

Ao contrário do que ocorre nos Diptera e nos Lepidoptera (Bullock & 

Horridge, 1965), a lóbula de Melipona e de Apis (Mobbs, 1985) não apresenta a 

placa da lóbula, uma sub-divisão dessa neurópila. As duas projeções encontradas 

em Melipona da região da lóbula para o protocérebro também foram descritas por 

Mobbs (1985) para Apis e são projeções importantes que promovem a integração 

de parte das informações sensoriais dos lobos ópticos com o cérebro.  
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Protocérebro 

Como mostrado nos resultados, os corpora pedunculata de M. 

quadrifasciata possuem o maior volume relativo das estruturas sistema nervoso 

central. Esse dado está de acordo com o que foi observado em Apis (Mobbs, 

1985) e demais himenópteros (Bullock & Horridge, 1965; Howse, 1975). Levando 

em conta que parece existir uma correlação entre nível de socialidade e tamanho 

dos corpora pedunculata, estes dados encontrados para Melipona já eram 

esperados. Jonescu (1905, citado em Howse, 1975) descreve que abelhas que 

formam colônias eussociais ou subsociais apresentam desenvolvimento maior dos 

corpora pedunculata do que espécies solitárias ou com níveis inferiores de 

socialidade.  

Como este trabalho foi realizado com abelhas forrageiras que foram 

capturadas na entrada do tubo da colônia assim que retornavam do campo, a 

idade precisa de cada indivíduo não foi determinada, apesar do cuidado que se 

teve em coletar apenas abelhas com pólen na corbícula. Isto deve ser levado em 

conta uma vez que parece existir uma relação entre o tamanho dos corpora 

pedunculata e a idade das abelhas. Withers et al. (1993; citado em Fahrbach et 

al., 2003) mostrou que os maiores volumes dessas estruturas são encontrados em 

forrageiras, bem maiores do que aqueles das abelhas jovens. Neste estudo, em 

preparações obtidas durante os ensaios pilotos para ajuste da técnica histológica, 

nos quais operárias mais jovens foram também usadas, foi observado que 

situação semelhante deve acontecer com M. quadrifasciata, apesar de ainda 

serem necessárias medidas precisas. Seria muito importante explorar mais este 

assunto, já que trabalhos interessantes com Apis mostram que o aumento do 

tamanho dos corpora pedunculata não está diretamente relacionado com a síntese 

do hormônio juvenil, hormônio considerado fundamental para o a maturação do 

adulto, e que o tamanho não diminui caso o forrageamento seja interrompido 

(Fahrbach et al., 2003). Apesar disto, há indicações de os corpora pedunculata 

são maiores em abelhas operárias do que em rainhas e em machos (Jonescu, 

1909; citado em Howse 1975). 
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As células de Kenyon dos corpora pedunculata de M. quadrifasciata 

possuem a mesma morfologia básica daquelas encontradas em Apis (Mobbs, 

1985) e outros hexápodos (Kenyon, 1896). Em Apis são descritos cinco tipos de 

células de Kenyon (Mobbs, 1985). Neste estudo, as técnicas de preparação 

empregadas não permitiram distinguir tipos celulares e não foi possível dizer se 

existem ou não formas diferentes.  

Os cálices dos corpora pedunculata são duplos, em forma de copo e 

rodeados pelas células de Kenyon, uma disposição típica dos himenópteros 

eussociais. Diversos autores (Kenyon, 1896; Mobbs, 1985; Howse, 1975; 

Strausfeld et al., 2002; Fahrbach, 2006), analisando as sub-divisões dos cálices 

em A. mellifera: disposição em borda, colar, e em anel basal, consideram estas 

características como reflexo da organização espacial das projeções dendríticas 

das células de Kenyon. Ao que tudo indica as diferentes intensidades de coloração 

observadas ao longo dos pedúnculos e lobos α e β de M. quadrifasciata, também 

são conseqüências da organização das células de Kenyon. Strausfeld et al. (2002) 

descrevem um terceiro lobo para Apis, o lobo gama (γ). Os autores indicam uma 

estreita associação deste lobo com o lobo α, sendo áreas tão ligadas que somente 

podem ser identificadas quando se realiza um acompanhamento específico das 

projeções desde o cálice até os lobos. Acredita-se que o lobo γ corresponda a um 

terço do que Mobbs (1985) considerou sendo apenas o lobo α (Strausfeld et al., 

2002). O lobo γ também foi descrito em drosófila em resultados de ensaios de 

imunohistoquímica (Crittenden et al., 1998). Os dados encontrados para Melipona 

não permitem afirmar a presença do lobo γ, porém as diferentes intensidades de 

coloração nos lobos contribuem para indicar uma divisão anatômico-funcional nos 

corpora pedunculata, sendo que estudos mais detalhados poderão contribuir para 

o conhecimento fisiológico desta estrutura e suas múltiplas funções.  

Junto aos pedúnculos e ao lobo β dos corpora pedunculata de M. 

quadrifasciata encontra-se o complexo central. A localização desta estrutura é a 

mesma observada em outros insetos. Esta posição dorsal do complexo central dos 

insetos contrasta com aquela observada nos Crustacea, onde o complexo central 

está situado no centro da porção ventral do protocérebro. Também na maioria dos 
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Chelicerata localiza-se na porção posterior do cérebro e nos Myriapoda, na porção 

central, mas são bastante reduzidos (Bullock & Horridge, 1965).  

A área ocupada pelo complexo central de M. quadrifasciata é bem menor 

que aquela dos corpora pedunculata. Estes dados estão de acordo com as 

proporções encontradas em outros himenópteros eussociais (Bullock & Horridge, 

1965), diferentemente do que ocorre nos insetos Apterygota, em que o complexo 

central é bem desenvolvido e os corpora pedunculata são muito reduzidos. 

Também nos Hemiptera, Diptera e Odonata, o complexo central é bem mais 

desenvolvido que os corpora pedunculata. Nos Coleoptera, observa-se um 

desenvolvimento parcial dos corpora pedunculata. Em Blattodea, Orthoptera, 

Lepidoptera e nos himenópteros solitários, tanto o complexo central quanto os 

corpora pedunculata são bem desenvolvidos (Bullock & Horridge, 1965). Estes 

dados permitem inferir uma relação inversamente proporcional entre os corpora 

pedunculata e o complexo central, que por sua vez está relacionada com a 

complexidade comportamental nas diversas ordens de inseto.  

As estruturas do complexo central aqui descritas são bastante semelhantes 

àquelas encontradas em Apis (Mobbs, 1985). Os corpos centrais são encontrados 

em todos os artrópodos. Em Melipona foram observados dois corpos centrais. Em 

algumas ordens de insetos, o corpo central superior é dividido em oito partes, 

enquanto que nos Crustacea esta estrutura é homogênea, estabelecendo uma 

ponte entre os lobos laterais do proto e deutocérebro (Bullock & Horridge, 1965). 

Corpos centrais superior e inferior também foram descritos para Apis, gafanhoto e 

mosca (Williams, 1975; Strausfeld 1976; citados em Mobbs, 1985). Dados os 

resultados obtidos com as preparações empregadas neste trabalho, não é 

possível adiantar se existem ou não subdivisões nos corpos centrais de M. 

quadrifasciata. 

Os nódulos do complexo central observados em Melipona também foram 

descritos em Apis (Bullock & Horridge, 1965; Mobbs, 1985) e em Calliphora 

(Bullock & Horridge, 1965). No entanto, estes nódulos estão ausentes no 

gafanhoto Locusta e na ninfa de Aeschna (Satiga, 1957-1958, citado em Bullock & 

Horridge, 1965). 
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A pons cerebralis foi uma neurópila muito difícil de ser detectada nos cortes 

histológicos analisados. Isto deve ser decorrente da espessura dos cortes 

realizados. Talvez empregando cortes mais espessos, a estrutura fique mais 

evidente. 

Os dois maiores grupamentos de células neurossecretoras no cérebro dos 

insetos, a pars intercerebralis e a pars lateralis em Melipona têm localização 

semelhante àquela encontrada nos demais insetos (Mobbs, 1985; Nijhout, 1994, 

Chapman, 1998).  

Os três tipos celulares descritos nas preparações obtidas encontravam-se 

tanto na pars intercerebralis quanto nas duas pares laterales. Estes dados podem 

indicar uma constituição celular semelhante à descrita para o ortóptero 

Schistocerca gregaria. Nesta espécie, a descrição da pars intercerebralis foi 

realizada através do acompanhamento do desenvolvimento do sistema nervoso do 

embrião e foi visto que esta estrutura é formada por três grupos celulares 

embriologicamente distintos (Ludwig et al., 2002). O primeiro grupo seria 

constituído por células neurossecretoras medianas que derivam de uma área de 

neuroblastos e projetam seus axônios para o complexo retrocerebral. O segundo 

grupo, denominado comissura inicial primária, deriva diretamente da 

mesectoderme do domínio mediano dorsal e seus axônios dirigem-se para o 

cordão nervoso central via trato mediano. E o terceiro grupo, formado por células 

do precursor mediano do domínio mediano dorsal, que divide a mesma projeção 

axonal do que a comissura pioneira primária. Comparando os dados obtidos em 

Melipona com esses de Ludwig et al. (2002) sugere-se que as células do tipo I de 

M. quadrifasciata seriam células neurossecretoras medianas; as células do tipo II, 

células do precursor mediano do domínio mediano dorsal, e as células do tipo III, 

células da comissura inicial primária. Outras preparações serão necessárias para 

identificar mais precisamente as projeções celulares da pars intercerebralis e da 

pars lateralis de M. quadrifasciata, porém considerando que sua constituição seja 

semelhante àquela descrita, especula-se que as células que constituem a pars 

intercerebralis devem enviar projeções para o complexo retrocerebral e para o 

cordão nervoso ventral.  
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A maioria dos trabalhos descrevem as pares laterales projetando seus 

axônios ipsilateralmente, através do nervi corporis cardiaci II, do cérebro até o 

complexo retrocerebral. Shiga et al. (2000) descrevem para Prothophormia 

terraenovae (Diptera) um outro padrão de projeção das pares laterales. Os 

neurônios localizados mais lateralmente no cérebro projetariam seus axônios 

contralateralmente através do trato lateral posterior e os axônios do grupo mais 

central de neurônios se projetariam ipsilateralmente, como já bem descrito nos 

insetos. 

Na mesma espécie de Diptera, foram descritos seis tipos de neurônios da 

pars lateralis, com base em dados anatômicos e funcionais, obtidos através de 

ensaios de imunocitoquímica (Hamanaka et al., 2007). Em drosófila, as células da 

pars lateralis projetam-se para duas regiões cerebrais: uma pela linha média até o 

gânglio sub-esofágico e a outra, ipsi-lateralmente, até o complexo central 

(Siegmund & Korge, 2001). Assim a constituição e as projeções dos grupamentos 

celulares neurossecretores variam conforme a espécie estudada e a técnica 

empregada. Com base nos trabalhos da literatura consultada, infere-se que a 

constituição destas áreas só será elucidada se forem realizados estudos 

embriológicos relacionados com os aspectos funcionais destas células. Isto 

porque grupos celulares morfologicamente semelhantes podem ter origens 

completamente distintas e, portanto, podem desempenhar diferentes funções. 

Uma vez realizado estes estudos, teremos um panorama de como está ocorrendo 

a coordenação entre o sistema nervoso central e o sistema endócrino em um 

organismo. Esclarecer este ponto é particularmente importante para estudos 

cronobiológicos, tendo em vista que tanto a pars intercerebralis quanto a pars 

lateralis parecem ser áreas relacionadas com as vias de eferência do sistema 

circadiano dos insetos.  

 

Complexo retrocerebral 

 A localização das estruturas pares, corpora cardiaca e corpora allata, 

próximas à base da cérvix, repete a situação encontrada em todos os insetos, com 

exceção dos Cyclorrhapha (Diptera), em que elas se fundem formando um anel 

glandular; o anel de Weisman (Nijhout, 1994, Chapman, 1998).  
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 A reconstituição tridimensional permitiu o melhor entendimento da 

organização espacial do complexo e da posição relativa das estruturas. A sua 

distribuição espacial é semelhante àquela encontrada em A. mellifera (Hanan, 

1955; Youssef, 1971). Entretanto, a reconstituição tridimensional do complexo 

retrocerebral, baseada em cortes histológicos é inédita em abelha. Em geral, na 

literatura as descrições baseiam-se em representações diagramáticas a partir do 

uso de corantes vitais (Hanan, 1955; Youssef, 1971). A reconstituição apresentada 

neste trabalho é fiel aos dados obtidos com M. quadrifasciata e podem ser 

utilizados como referência para o estudo de outros grupos de abelhas.  

A observação de um pequeno nervo entre um corpus cardiacum e o nervo 

recurrente já foi feita em outros insetos (Nijhout, 1994), porém não é descrita uma 

possível função desta associação. Talvez este nervo seja uma ligação entre o 

gânglio hipofaríngeo e os corpora cardiaca, porque se sabe que em alguns 

insetos, como Protophormia terraenovae (Diptera), estas duas estruturas estão 

fundidas. Porém, esta é só uma especulação, já que o gânglio hipofaríngeo de M. 

quadrifasciata não foi identificado. Sabe-se que nos insetos, em geral, o gânglio é 

uma expansão do nervo recurrente (Chapman, 1998). O nervo foi localizado e 

identificado, mas não foi possível detectar a presença de um gânglio ao longo de 

seu percurso.  

Em cada corpus cardiacum foram observados dois agregados celulares 

morfologicamente distintos. Esta estrutura tem natureza neuro-endócrina já 

descrita em outros insetos (Hignam, 1961; Scharrer, 1963; Riddiford & Williams, 

1971; Nijhout, 1994).  

Hanan (1955), estudando o complexo retrocerebral de A. mellifera foi o 

primeiro a citar a existência das comissuras paracárdicas em insetos, estrutura 

esta de constituição nervosa. Os dados de histologia e análise em microscopia 

óptica não permitiram detectar estas comissuras em Melipona. Porém, os dados 

da reconstituição tridimensional, aliados aos resultados de imunocitoquímica, 

permitem inferir estas comissuras também estão presentes nas abelhas sem 

ferrão.  

Nas preparações obtidas não foi possível distinguir qualquer tipo de 

comissura entre os corpora allata, nem os nervi corporis allatis. Mas sabe-se que 
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ambas estruturas estão presentes em Apis (Hanan, 1955; Youssef, 1971) e devem 

provavelmente estar também em Melipona, já que são estruturas necessárias para 

a comunicação e integração dos sinais no complexo central. 

Os corpora allata de M. quadrifasciata anthidioides já foram descritos 

histologicamente e biometricamente por Akahira & Beig (1967) e os dados obtidos 

neste trabalho foram semelhantes àqueles publicados. A partir das características 

celulares encontradas, infere-se que este seja um órgão endócrino, tal como 

acontece em todos os insetos.  

 

 

 

Função 

 

Das técnicas empregadas 

O mapeamento histológico foi realizado utilizando cortes corados pelo azul 

de toluidina. Estas preparações permitiram, além da localização espacial de cada 

estrutura, a obtenção de detalhes morfológicos. No entanto, para a detecção de 

centros e células neurossecretoras outros testes deveriam ser empregados, mas 

todas as tentativas foram infrutíferas porque os corantes eram incompatíveis com 

a resina Epon empregada para a inclusão das peças. Assim, para o estudo da 

histofisiologia de algumas regiões cerebrais e do complexo retrocerebral foram 

adotados métodos baseados em técnicas de imunocitoquímica. Esse tipo de 

preparação, apesar de não propiciar detalhes sobre as áreas que expressam 

neurossecreção e das associações entre elas, tem a vantagem de ser específico 

para determinadas substâncias.  

 

Fasciclina II 

 Foram observados corpos celulares da região da medula e da lóbula dos 

lobos ópticos de M. quadrifasciata marcados pela fasciclina II. Estes dados estão 

de acordo com o que foi visto em embrião de drosófila e nesta mosca, também a 

lâmina apresenta marcação (Crittenden et al., 1998).  
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 No cérebro, a marcação por fasciclina II também foi semelhante nas duas 

espécies e em ambas ocorreu nos corpora pedunculata, porém em locais 

diferentes. No embrião de drosófila, a expressão se restringiu aos pedúnculos e 

aos lobos α e β (Crittenden et al., 1998; Nassif et al., 1998). Em Melipona, a 

marcação ocorreu em corpos celulares das células de Kenyon, situadas ao redor 

dos cálices, no anel da neurópila. 

 A fasciclina II é uma molécula de adesão e sua expressão na pars 

intercerebralis não foi encontrada em nenhum outro organismo, apesar dela ser 

expressa nos corpora cardiaca do embrião de drosófila (Nassif et al., 1998), ou 

seja, em uma das áreas de projeção das células que compõem a pars 

intercerebralis. Comparando os dados obtidos com Melipona com os encontrados 

por Ludwig et al. (2002) no gafanhoto L. migratoria, sugere-se que as células da 

comissura primária marcadas com fasciclina II descritas nesse inseto possam ser 

as células do tipo III descritas neste trabalho. 

 Todos os dados sobre o uso de fasciclina II na literatura referiam-se ao 

desenvolvimento embrionário de drosófila. A função da molécula neste organismo 

está ligada ao desenvolvimento de tratos pioneiros, permitindo o crescimento 

axonal e interligação das diversas áreas cerebrais. Desta forma, sugere-se que o 

sistema nervoso central de M. quadrifasciata, principalmente os lobos ópticos e os 

corpora pedunculata do protocérebro sejam áreas plásticas. A expressão de 

fasciclina II em áreas relacionadas com o sistema sensorial, visual e olfativo, e 

com regiões cerebrais ligadas à memória e aprendizagem, indica sua participação 

funcional no diverso repertório comportamental de uma abelha sem ferrão. 

 

PDF 

 Foram detectadas células marcadas com PDF nas três neurópilas do lobo 

óptico de M. quadrifasciata. Na grande maioria dos insetos estudados, o PDF é 

expresso, principalmente, no lobo óptico, como visto em Melipona. Projeções 

marcadas com PDF na lâmina e na medula também foram descritas em Apis 

(Bloch et al., 2003), porém as marcações foram muito mais esparsas do que na 

abelha sem ferrão. A marcação pelo PDF é amplamente empregada em trabalhos 

cronobiológicos pois sua expressão auxilia na identificação de certas áreas 
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integrantes ou relacionadas com o sistema circadiano (Helfrich-Förster & 

Homberg, 1993; Petri et al., 1995; Helfrich-Förster et al., 1998; Blau & Young, 

1999; Nässel, 2000; Park et al., 2000; Bloch et al., 2003; Wen & Lee, 2008).  

 Corpos celulares na região da medula também foram marcados, mas 

ficavam localizados mais ventralmente do que aqueles descritos em A. mellifera 

(Bloch et al., 2003; Závodská et al., 2003). Os trabalhos com Apis indicam que 

esse grupo de células na medula encontra-se muito próximo à medula acessória, 

ou seja, daquele que é o provável oscilador central em diversos insetos. Em M. 

quadrifasciata, os dados de marcação pelo PDF sugerem que, se a medula 

acessória estiver presente, ela deve ocupar uma posição próxima da medula e é 

mais ventral do aquela de Apis. Porém, estes resultados são preliminares e outros 

ensaios de imunocitoquímica devem ser realizados. 

 Bloch et al. (2003) mostraram a existência de fibras marcadas na região da 

lóbula de A. mellifera. Em Melipona, além de fibras, corpos celulares ficaram 

marcados nessa região.  

 As fibras marcadas com PDF no protocérebro da abelha sem ferrão 

também foram observadas em Apis. A presença dessas projeções no protocérebro 

dorsal sugere que o neuropeptídeo esteja localizado em vias que conectam os 

lobos ópticos, ou entre os lobos ópticos e os cálices dos corpora pedunculata. 

 A marcação de corpos celulares da pars lateralis de M. quadrifasciata pelo 

PDF não foi observada em Apis. O único grupamento de células que expressam 

PDF no cérebro de Apis está localizado no lobo óptico entre a medula e o 

protocérebro lateral (Bloch et al., 2003). 

 Células do gânglio sub-esofágico mostraram marcação evidente pelo PDF e 

já foram descritas em outros insetos (Závodská et al., 2003). Sabe-se que o 

gânglio sub-esofágico não abriga componentes de sistema circadiano na maioria 

das espécies estudadas (Saunders, 2003), portanto as células marcadas nesta 

região não devem ter relação com aquelas descritas em regiões protocerebrais.  

Os resultados de imunocitoquímica com marcação para PDF foram, em 

parte, diferentes daqueles obtidos com Apis e outros insetos. Os dados aqui 

apresentados indicam que, apesar da estrutura do sistema nervoso central das 

duas abelhas ser muito semelhante, as vias fisiológicas utilizadas podem ser 
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diferentes. Desta forma, sugere-se, a princípio, uma organização diferente do 

sistema circadiano das duas espécies. 

 

Corazonina 

 A marcação obtida em Melipona revelou que o peptídeo se expressa em 

células que provavelmente pertencem à pars lateralis. Estes dados estão de 

acordo com o que já foi encontrado para todas as ordens de inseto, com exceção 

dos Coleoptera, onde não foi detectado (Predel et al., 2007). As projeções no 

protocérebro marcadas em direção a linha média do cérebro, poderiam 

corresponder ao nervi corporis cardiaci II, como visto em diversas espécies de 

inseto (Roller et al., 2003; Verleyen et al., 2006; Predel et al., 2007). 

 Não foram observadas células marcadas com corazonina no lobo óptico. 

Esta marcação foi descrita em drosófila (Choi et al., 2005). Os dados aqui 

apresentados não são, porém, suficientes para afirmar que estas células não 

estejam presentes em M. quadrifasciata. Estes dados são preliminares porque 

preparações do cérebro total talvez não forneçam resolução suficiente para 

detectar células e fibras do lobo óptico, portanto os ensaios deverão ser repetidos 

em cortes do cérebro da abelha.  

Expressão de corazonina foi observada tanto nos corpora cardiaci quanto 

nos corpora allata. Estes resultados, entretanto não permitem distinguir centros 

produtores deste neuropeptídeo dos centros receptores e armazenadores. Assim, 

a marcação obtida no complexo retrocerebral, tanto pode identificá-lo como local 

de síntese quanto de armazenamento de peptídeo que, na verdade, seria 

produzido na pars lateralis. Neste caso, os corpora cardiaca e os corpora allata 

seriam local de estocagem e liberação deste material para a hemolinfa. Os dados 

da literatura apontam para a segunda opção, porque esta foi a situação observada 

em Bombus mori (Hymenoptera), Locusta migratoria (Orthoptera), Athalia rosae 

(Hymenoptera) (Roller et al., 2003) e Manduca sexta (Lepidoptera) (Wise et al., 

2002).  

A expressão deste neuropeptídeo na pars lateralis e no complexo 

retrocerebral permite inferir que corazonina possa agir como um neurotransmissor 
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e/ou neurohormônio, podendo atuar em diversos processos fisiológicos, como a 

participação nos processos de ecdise e de reprodução. 

 Os trabalhos na literatura descrevem apenas uma isoforma de corazonina, 

com pouquíssimas modificações na sequência dos aminoácios (Predel et al., 

2007). Considerando a ordem Hymenoptera, as famílias Formicidae, Halictidae, 

Sphecidade, Eumenidae, Vespidae e mesmo uma espécie de Bombus (Apidae) 

não apresentam a mesma sequência que Apis. Os dados encontrados em M. 

quadrifasciata não permitem inferir a seqüência de aminoácidos de corazonina, 

apesar do anticorpo primário ter sido gerado contra o neuropeptídeo da abelha 

Apis.  

 

 Os padrões obtidos da expressão de PDF e de corazonina sugerem que 

estes neuropeptídeos não estão presentes na maioria das regiões do cérebro de 

M. quadrifasciata. A única região que apresentou expressões foi a pars lateralis. 

Porém, ensaios de co-localização deverão ser realizados a fim de confirmar estes 

resultados. Provavelmente os mesmos ensaios também auxiliarão na identificação 

da medula acessória da espécie. Petri et al. (1995) verificaram que a medula 

acessória da barata Leucophae maderae recebe projeções de neurônios que 

expressam tanto PDF quanto corazonina. 

 Mesmo sem os ensaios de co-localização, os resultados deste trabalho 

permitiram demonstrar a expressão de neuropeptídeos envolvidos com o sistema 

circadiano de insetos. Ainda mais importante é o fato de o mapeamento 

histológico realizado permitir a identificação precisa das relações espaciais entre 

diferentes áreas e estruturas do sistema nervoso central de Melipona 

quadrifasciata. Estes dados permitirão direcionar pesquisas posteriores sobre 

regiões cerebrais que são vias fisiológicas do sistema circadiano de insetos. Os 

lobos ópticos, principalmente medula e lóbula, a área protocerebral, pars 

intercerebralis e pars lateralis, e o complexo retrocerebral, atuam como vias 

aferentes, osciladores e vias eferentes, estabelecendo uma rede neuro-endócrina 

complexa. Os resultados deste trabalho representam o primeiro passo para a 

descrição desses componentes do sistema circadiano de M. quadrifasciata. 
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VII. Conclusões 

 

Neste trabalho foi realizado o mapeamento geral do sistema nervoso central 

e do complexo retrocerebral da abelha sem ferrão Melipona quadrifasciata 

anthidioides. As principais características observadas foram: 

1) As três neurópilas que constituem o lobo óptico: lâmina, medula e lóbula, 

são bem delimitadas. A lâmina e a medula (interna e externa) têm formato 

biconvexo enquanto a lóbula tem formato circular em cortes transversais. 

Não foi localizada a sub-divisão da medula denominada medula acessória.  

2) O protocérebro é o maior gânglio do cérebro de M. quadrifasciata. Os 

corpora pedunculata são bastante desenvolvidos e ocupam grande parte da 

área central do protocérebro. O complexo central fica localizado entre os 

pedúnculos dos corpora pedunculata, na linha média do cérebro. 

3) A pars intercerebralis está localizada entre os cálices medianos dos corpora 

pedunculata e seguindo horizontalmente a mesma linha de orientação 

estão as pares laterales. Histologicamente, podem ser identificados três 

tipos diferentes de células que constituem estas estruturas. 

4) As imagens de reconstrução tridimensional do complexo retrocerebral são 

inéditas para abelhas e permitem entender a organização espacial de seus 

componentes. 

5) Os corpora cardiaca estão mais próximos do cérebro do que os corpora 

allata. Aparentemente, não estão fundidas com qualquer outra estrutura. 

Recebem um único par de projeções do cérebro, os nervi corporis cardiaci. 

Sua estrutura compreende dois agregados celulares, morfologicamente 

distintos. 

6) Os corpora allata são um par de estruturas com formato oval, localizadas 

uma de cada lado do canal alimentar. Não foram observadas projeções que 

os ligassem aos corpora cardiaca. Também não existem comissuras entre 

eles. Sua estrutura é composta por um tipo celular que apresenta material 

granuloso no citoplasma. 



 74 

7) Os ensaios de imunocitoquímica complementaram o mapeamento 

histológico. Fasciclina II é expressa nos lobos ópticos e em algumas 

regiões protocerebrais. A marcação observada em células da pars 

intercerebralis pode indicar que sejam células da comissura primária. 

8) PDF se expressa com um padrão e em locais distintos daqueles descritos 

para Apis mellifera, principalmente no lobo óptico. Corpos celulares na 

lóbula e na região da pars lateralis foram marcados com este 

neuropeptídeo.  

9) Corazonina se expressa em células da pars lateralis e do complexo 

retrocerebral. 

10) Áreas do sistema nervoso, descritas em outros insetos, que são vias 

envolvidas com o sistema circadiano mostraram expressão de PDF e de 

corazonina em áreas específicas do sistema nervoso de M. quadrifasciata. 

Talvez, também nesta abelha, elas tenham função semelhante.  

 

A partir dos dados do mapeamento histológico geral realizado neste trabalho 

verifica-se que o sistema nervoso central e o complexo retrocerebral possuem 

organização estrutural semelhante ao encontrado nos demais himenópteros. 

Porém algumas características morfológicas aliadas à localização espacial de 

certas estruturas permitem distinguir particularidades no sistema de Melipona 

quadrifasciata. Isto pode ser notado pela posição e distribuição das pares lateralis 

no protocérebro, formando quase que um ‘contínuo’ com a pars intercerebralis. Os 

corpora cardiaca de forma alongada e os corpora allata de formato oval, que além 

de possuírem estas características morfológicas, possuem localização específica 

na cápsula cefálica. Os dados estruturais exclusivos de M. quadrifasciata são de 

suma importância para o conhecimento organizacional do sistema nervoso central 

e do complexo retrocerebral de uma abelha sem ferrão. Os resultados relatados 

neste trabalho são os primeiros passos para estudos posteriores que visam 

relacionar bases anatômicas com as vias de expressão do sistema circadiano em 

uma abelha sem ferrão. 
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