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Resumo  

O comportamento higiénico consiste na capacidade de algumas obreiras de detetar, 

desopercular os alvéolos e remover a criação morta/doente presente nos mesmos.  

Enquanto ferramenta essencial no melhoramento genético de abelhas, o comportamento 

higiénico é também um modo de defesa natural da colónia contra diversas ameaças, neste 

caso, relacionadas com a criação. Existem diferentes formas de avaliar este comportamento, 

entre elas, as convencionais são a técnica de congelação e a técnica de punção da criação, 

sendo esta última a mais utilizada na Europa para programas de seleção. No entanto, estas 

técnicas têm limitações a nível prático, pois exigem bastante tempo da parte do apicultor, 

material e precisão na aplicação das técnicas. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi a 

comparação dos métodos convencionais e o desenvolvimento de um novo método de 

avaliação mais prático, económico e fidedigno, de modo a tornar acessível e inequívoca a 

avaliação das colónias.  

Para o efeito realizaram-se dois ensaios. No primeiro (18 a 20 de junho de 2019) começou-se 

por realizar os 4 métodos simultaneamente em 14 colónias (técnica de congelação, técnica de 

punção, papel impregnado com macerado de zângãos, papel de controlo) para observação 

após 17 h, e no segundo (20 e 21 de agosto de 2019), aplicou-se novamente os métodos 

utilizando 13 colónias, com observação após 8 h. A evolução dos valores médios de 

comportamento higiénico da 1ª para a 2ª repetição na técnica de congelação (82,5% e 39,3%, 

respetivamente) e da técnica de punção (79,7% e 47%, respetivamente) demonstram que a 

redução do número de horas de observação pode comprometer os resultados. Observou-se um 

coeficiente de correlação significativo (P<0,05), entre a estimativa do comportamento 

higiénico por estas duas técnicas, tanto no primeiro (r= 0,875) como no segundo ensaio (r= 

0,75). 

Relativamente ao método proposto baseado em papel impregnado, observou-se uma 

diminuição do valor médio de comportamento higiénico da 1ª (100%) para a 2ª repetição 

(32%). A técnica de congelação usada normalmente como referência quando comparada com 

o papel impregnado apresentou uma correlação estatisticamente não significativa (P>0,05) 

tanto na 1ª como na 2ª repetição.  
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Quando os dados das duas repetições foram analisados conjuntamente, obteve-se um 

comportamento higiénico de 61,7% para a técnica de congelação e de 64% para a técnica de 

punção, com uma correlação estatisticamente significativa (r= 0,72 e P<0,05), tal como para o 

papel impregnado (67,6%). 

Uma vez que se observou uma rápida retirada do papel impregnado com macerado de zângãos 

tal como uma correlação significativa deste método com os convencionais, há a evidência de 

estímulo do comportamento higiénico, esperando-se a existência de um período de tempo 

adequado após o qual a percentagem de papel removido se correlacione com os valores 

obtidos com a técnica de congelação, que não tem que ser obrigatoriamente relativo ao 

mesmo período de tempo de avaliação. Assim será necessário realizar mais ensaios para 

estimar esses períodos de tempo de avaliação para os dois métodos. 

 

 

Palavras-chave: Apis mellifera, avaliação, comportamento higiénico, Varroa destructor.  
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Abstract  

The hygienic behaviour consists in the ability of some bees to detect, uncap the cells and 

remove the deceased/ill brood present in them. 

As a tool essential in the bees’ genetic breeding, the hygienic behaviour is also a system of 

natural defence for the colony against several threats, in this case related with the brood. 

There are several methods to evaluate this behaviour, among them, the conventional ones are 

the freezing technique and the brood puncture technique. This last one is the procedure mostly 

used in Europe for selection programs. However, these techniques have practical limitations, 

as they require a lot of time from the beekeeper, material and precision in applying 

techniques. This way, this study’s target was the comparison of the conventional methods and 

the development of a new evaluation method more practical, economic and trustworthy, in 

order to turn the colonies’ evaluation accessible and unambiguous.  

To pursue the goal, two trials were completed. In the first one (July 18th to 20th, 2019) the four 

methods were simultaneously performed in 14 colonies (freezing technique, puncture 

technique, paper impregnated with mashed drones, control paper) for observation after 17 

hours, and in the second, (August 20th and 21st, 2019) the methods were reapplied using 13 

colonies with observation after 8 hours. The evolution of the average hygienic behavior 

values from the 1st to the 2nd repetition in the freezing technique (82.5% and 39.3%, 

respectively) and the puncture technique (79.7% and 47%, respectively) shows that the 

reduction in the number of hours of observation may compromise the results. A significant 

correlation coefficient (P<0.05) was observed between the estimation of hygienic behaviour 

by these two techniques, both in the first (r= 0.875) and the second test (r= 0.75). 

Regarding the proposed method based on impregnated paper, there was a decrease in the 

average value of hygienic behaviour from the 1st (100%) to the 2nd repetition (32%). The 

freezing technique, normally used as a reference when compared to the impregnated paper 

presented a statistically non-significant correlation (P>0.05) in both the 1st and the 2nd 

repetitions. 

When the data from the two replicates were analyzed together, a hygienic behavior of 61.7% 

for the freezing technique and 64% for the puncture technique was obtained, with a 
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statistically significant correlation (r= 0.72 and P<0.05), as for the impregnated paper 

(67.6%). 

Since it was observed a rapid withdrawal of drone-macerated impregnated paper as well as a 

significant correlation of this method with the conventional ones, there is an evidence of 

hygienic behavior stimulus, it is expected that there is an adequate period of time can be 

expected after which the percentage of paper removed correlates with the values obtained 

with the freezing technique, which don’t necessarily have to be for the same evaluation 

period. This will require further testing to estimate this evaluation time periods for both 

methods. 

 

 

 

Key words: Apis mellifera, brood, comparison of evaluation methods, hygienic behaviour, 

Varroa destructor. 
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1.Introdução 

1.1. Contextualização 

A polinização é um fenómeno importante para a manutenção da biodiversidade, sendo 

necessária para a propagação de muitas espécies vegetais, dando destaque às abelhas como 

um dos principais polinizadores (Favato & Andrien, 2009).  

Segundo a National Geographic (2018), cerca de 2% das abelhas selvagens são responsáveis 

pela polinização de 80% das culturas mundiais, sendo essenciais para a alimentação de várias 

espécies, como por exemplo os animais de produção (herbívoros). Na Europa temos cerca de 

10 subespécies da abelha melífera (Uzunov et al., 2015) sendo estas importantes na 

polinização e na conservação de flora silvestre para aumentar a produção agrícola (Kence et 

al., 2013).  

A abelha melífera tem passado por muitas adversidades, tal como uma grande erosão da 

diversidade natural na Europa (Meixner et al., 2013) e uma elevada taxa de mortalidade de 

colónias ao longo da última década devido a doenças e pragas (Al Toufailia, 2016), ou até 

outros acontecimentos ainda sem uma causa definida, como a Síndrome de Colapso das 

Colónias (CCD), verificando-se um rápido desaparecimento das obreiras numa colónia com 

rainha, criação e reservas (Johnson et al., 2009), afetando consideravelmente a atividade 

apícola e todos os seus envolventes.  

Entre estas ameaças, o ácaro Varroa destructor, é considerado um dos principais responsáveis 

pelas perdas de colónias por todo o mundo (Dietemann et al., 2013), sendo mesmo 

considerado como o maior impulsionador individual do declínio a nível global da abelha 

melífera (Serrano et al., 2001). 

O comportamento higiénico que é definido como a capacidade de deteção por parte das 

obreiras dos alvéolos com criação infetada, de desoperculação e de remoção (Pires et al., 

2006). Enquanto ferramenta essencial no melhoramento genético de enxames (Pinheiro et al., 

2015), é uma defesa natural da abelha contra algumas ameaças para a colónia, podendo até ser 

um aliado para a redução de tratamentos químicos. Este é um comportamento transmitido 

geneticamente e é essencial para a sobrevivência de uma colónia com eficiência de combate 

aos agentes ameaçadores do equilíbrio da apicultura (Bigio et al., 2014a). 
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Este comportamento na abelha melífera é conhecido há muitos anos, havendo recentemente 

estudos desenvolvidos de modo a obter metodologias de avaliação do mesmo, que sejam 

práticas, de fácil aplicação científica e em campo e que sejam de confiança (Nazzi et al., 

2004). De modo geral, destacam-se duas metodologias: método de congelação de recorte em 

losango de alvéolos com criação; método de punção da criação no favo, também em formato 

de losango (Pinheiro et al., 2015). Ambas são comparadas relativamente ao tempo de deteção, 

desoperculação e remoção da criação por parte das obreiras (Büchler et al., 2015), tendo em 

conta o trabalho do apicultor na aplicação dos métodos, a facilidade com que o faz 

relativamente aos seus recursos (tempo despendido, material utilizado, precisão na aplicação 

dos métodos) e o resultados e análise das metodologias.  

 

1.2. Objetivos  

Dada a importância da A. mellifera em termos de diversidade genética tal como para a 

biodiversidade dos organismos (Pinto et al., 2010), são conhecidas as ameaças para a abelha 

melífera e o impacto negativo do seu desaparecimento na agricultura e na segurança alimentar 

(Lopes et al., 2018).  

Assim, há uma maior consciencialização e valorização da apicultura em si, levando-nos a 

questionar os métodos utilizados, relativamente à necessidade de simplificação dos mesmos 

para uma melhor avaliação das colónias e consequentemente, simplificar a metodologia e 

promover o melhoramento animal. Este estudo tem como objetivos:  

(i) Comparação dos métodos convencionais para a avaliação do comportamento 

higiénico, ou seja, realização da técnica de punção a par com a técnica de 

congelação, 

(ii) Desenvolvimento de um novo método de avaliação do comportamento 

higiénico que seja prático, simples, económico e fidedigno, de modo a tornar 

mais acessível e inequívoca a avaliação das colónias, considerando toda a base 

do comportamento higiénico que é essencial para a revelação dos estímulos 

para o mesmo. 
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2. A Apicultura 

2.1. A Apis mellifera 

É cada vez mais relevante compreender os mecanismos genéticos da divergência populacional 

adaptativa, permitindo fazer previsões das respostas dos diversos organismos à crise 

ambiental a nível global. A perceção destes mecanismos é um bem essencial para as abelhas 

enquanto espécie, uma vez que representam uma enorme importância a nível ecológico e 

económico, expondo-as a crescentes pressões de seleção (Chávez-Galarza et al., 2013).  

Têm-se realizado diversos estudos a nível da genética populacional da abelha ibérica (A. m. 

iberiensis), tornando-a numa das subespécies mais estudadas e ao mesmo tempo a mais 

suscetível a controvérsia, devido por exemplo aos seus padrões de variação complexos 

(Chávez-Galarza et al., 2013).  

No entanto, para a A. m. iberiensis, os processos mediados pelo Homem têm menor papel na 

alteração da estrutura genética da mesma, destacando-se assim a complexidade desta abelha 

tal como a sua importância enquanto reservatório de diversidade da Apis mellifera (Chávez-

Galarza et al., 2015). Na Europa, é na Península Ibérica que se encontra a maior diversidade a 

nível genético da abelha melífera (Neto et al., 2010) sendo que com as profundas alterações 

ambientais, a preservação deste património genético é fundamental, pois a longo prazo, a 

sobrevivência de todo e qualquer organismo depende da sua diversidade genética (Pinto et al., 

2010). 

Assim tendo em conta a abundância de biodiversidade de subespécies da A. mellifera 

(Büchler et al., 2013) fazendo referência à Península Ibérica, mais especificamente às regiões 

a norte de Portugal, verificam-se diferenças biomorfométricas entre populações de abelhas 

melíferas, tal como variações de peso, largura e comprimento das obreiras com as estações do 

ano, de verão para outono (Casais et al., 2016).  

Relativamente à longevidade sazonal desta espécie, sendo menor nos meses em que se 

verifica maior produção, nomeadamente na primavera/verão a rondar os 25 a 35 dias (Amdam 

& Omholt, 2002), temos de considerar as diversas ameaças na apicultura para além destes 

fatores, tais como doenças e parasitas, que afetam consideravelmente a produção e provoca 

grande mortalidade nas abelhas que levam à redução da população de animais com 

longevidade tão reduzida. 
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2.2. Doenças na apicultura e o seu impacto na atividade  

Existem várias pragas e doenças que afetam a Apis mellifera, podendo passar por doenças de 

origem parasitária, fúngica, bacteriana, viral e até intoxicações pelo uso de pesticidas (Silva, 

2010). Mais especificamente, poderá haver doenças na criação presente nos alvéolos, 

incluindo as loques (europeia e americana), nosemose, varroose entre outras (Al Toufailia, 

2016). Estas doenças e o uso de pesticidas podem estar na origem do CCD, identificada pela 

diminuição de obreiras na colmeia, ausência de obreiras mortas (dentro e fora da colmeia), 

presença de reservas e criação (Johnson et al., 2009), sendo este um exemplo de ameaça à 

apicultura. 

Considerando a curta longevidade da A. mellifera e ameaças a nível sanitário, a apicultura 

depende muito do maneio do apicultor, conhecimento das doenças tal como profilaxia e 

formas de controlo das mesmas (Gramacho, 2004). Sem estes cuidados e conhecimentos, 

poderá ser originado um maior declínio da população apícola a nível mundial e 

consequentemente, grandes perdas a nível económico. 

Segundo o Centro de Competências da Apicultura e da Biodiversidade (2018), com o 

aparecimento da Varroa os apicultores são os únicos responsáveis pelo facto da A. mellifera 

não se extinguir, sendo o fim da apicultura uma ameaça à sobrevivência da espécie pelo facto 

da mesma estar dependente do apicultor (motivos sanitários).  

Em Portugal no ano de 2016, estimou-se um valor bruto de produção de 76,2 milhões de 

euros no setor apícola, para um número total de 626.399 colmeias (GPP, 2016) sendo que 

atualmente esta atividade apresenta um crescimento, registando cerca de 770.000 colmeias na 

declaração anual de existências de apiários de 2018 (DGAV, 2019), sendo necessário olhar 

para estes valores de forma crítica no que diz respeito às ameaças do setor e no que estas 

doenças podem representar na atividade apícola. 

A apicultura também depende da investigação, para um desenvolvimento a nível de seleção e 

melhoramento genético para uma maior valorização das colónias. O CCAB (2018) refere que 

a diversidade genética das populações de A. mellifera depende da apicultura. O 

desenvolvimento de genótipos aptos a manter baixo o nível de infestação por ácaros permite 

aos apicultores a obtenção de colónias mais saudáveis e produtivas tal como diminui os riscos 

e custos de utilização de acaricidas químicos (Arechavaleta-Velasco & Guzmán-Novoa, 

2001). 
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2.2.1. Loque, nosemose e varroose 

As doenças são um desafio para todos os organismos, sendo que na Apis mellifera não é 

exceção, considerando as doenças mais comuns nesta espécie, como a loque (Americana), a 

nosemose e a varroose, estando todas presentes na Península Ibérica como doenças de 

declaração obrigatória em Portugal (DGAV, 2019). 

 2.2.1.1. Loque 

A loque americana, causada pela bactéria Paenibacillus larvae, afeta as fases imaturas da 

abelha (Silva, 2010). É considerada como a doença bacteriana mais severa na abelha melífera 

(vanEngelsdorp & Meixner, 2010), sendo muito contagiosa, quer dentro da colónia, dentro do 

apiário ou até de apiário em apiário, provocando alta mortalidade nas colónias, o que leva ao 

declínio das mesmas (CAP, 2007). A Paenibacillus larvae é extremamente resistente ao calor, 

desinfetantes químicos entre outros, podendo os seus esporos permanecerem ativos mais de 

40 anos (Silva, 2010). Esta doença é de declaração obrigatória e não tem tratamento, devendo-

se proceder à queima das colónias quando infetadas (CAP, 2007). VanEngelsdorp & Meixner 

(2010), referem que alguns países Europeus estão a mudar o foco do controlo da loque, na 

medida em que através do reconhecimento de colónias infetadas (sem sintomas clínicos) 

recorre-se a medidas profiláticas de modo a evitar a evolução da doença. 

A loque europeia, causada pela bactéria Mellisococcus plutonius (vanEngelsdorp & Meixner, 

2010), afeta também a criação atingindo maioritariamente as larvas desoperculadas, sendo 

menos perigosa que a loque americana (Silva, 2010), devido ao facto de não formar esporos. 

Esta loque provoca grandes perdas na criação, menores produções de mel e até a morte de 

algumas colónias, surgindo a partir da Primavera até ao Outono, sendo de declaração 

obrigatória. As ações a tomar neste caso, são as mesmas que na loque americana (CAP, 2007). 

Ambas as loques são altamente infeciosas, sendo que os esporos da loque americana podem 

contaminar as colónias vizinhas através da deriva e da pilhagem (CAP, 2007), entre outras 

formas relacionadas com o maneio na apicultura, como utilização de quadros contaminados 

ou até a introdução de rainhas contaminadas sem conhecimento de tal, possibilita a 

contaminação (Silva, 2010). 

 2.2.1.2. Nosemose 

A doença nosemose causada por um fungo parasita unicelular, microsporidia Nosema apis, 

Nosema ceranae e Nosema neumanni (Urbieta-Magro et al., 2019), está disseminada por todo 
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o mundo, provocando problemas mais graves nos países de climas temperados (Silva, 2010). 

A nosemose é de transmissão horizontal, ou seja, de indivíduo para indivíduo pela ingestão de 

esporos (vanEngelsdorp & Meixner, 2010).  

Inicia-se com a entrada no aparelho digestivo das obreiras alterando a função do mesmo, 

provoca a morte prematura das obreiras e consequentemente debilita ainda mais a colónia, 

levando a uma maior mortalidade no Inverno (vanEngelsdorp & Meixner, 2010). Assim as 

colónias devem entrar no Inverno mais fortes, sendo essencial terem uma boa quantidade de 

reservas. Nas colónias afetadas, verifica-se uma elevada tendência de enxameação (CAP, 

2007). Segundo Fontbonne et al. (2013), a nosema é um dos responsáveis pela CCD, na 

Europa e na América do Norte, estando também associado a esta síndrome o vírus das asas 

deformadas e pesticidas (Johnson et al., 2009).  

2.2.1.3. Varroose 

A varroose (causada pelo ácaro Varroa destructor) encontra-se distribuída por todo o mundo, 

sendo um grande estrangulamento à atividade apícola, considera-se uma doença impossível de 

erradicar e a que traz mais e maiores prejuízos aos apicultores (CAP, 2007). A fêmea pode ser 

encontrada nos alvéolos de criação operculadas, onde coloca os seus ovos, ou fixa no corpo 

das abelhas adultas, alimentando-se prioritariamente do seu tecido adiposo e depois, da 

hemolinfa (Ramsey et al., 2018). A varroa afeta a A. mellifera de duas formas: direta, 

provocando danos nas pupas de obreiras, resultando assim em vida útil e peso corporal 

reduzidos; indireta, pela transmissão de vírus como o vírus das asas deformadas, destruindo 

colónias com a morte das abelhas (Al Toufailia, 2016). O efeito do parasita varroa em 

combinação com o vírus das asas deformadas (DWV) é considerado como a causa das 

elevadas perdas de colónias na Europa, tendo em conta que uma pequena parte de criação 

operculada (500 a 600 alvéolos de obreiras) pode conter 10% a 14% da varroa presente na 

colónia (Al Toufailia, 2016). 

Os apicultores utilizam três métodos para o controlo da varroa: controlo químico; controlo 

mecânico e biotécnico; resistência natural, estando esta última relacionada com o 

comportamento higiénico (CH) (Al Toufailia, 2016). 

As épocas de tratamento recomendadas são o início da Primavera e o final do Verão (CAP, 

2007).  
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2.2.2. Mecanismos de defesa da abelha  

A adaptação através da seleção natural é por si só uma resposta da população de abelhas às 

mudanças ambientais tal como às doenças e pragas (Büchler et al., 2013). 

Existem custos para a imunidade das abelhas pelo facto destas serem animais sociais, sendo 

estes compensados por sua vez, por defesas sociais tais como: a estratégia de acasalamento de 

uma rainha, que acasala com diversos zângãos; a limpeza mútua/grooming e a manutenção de 

um ambiente protegido para todos os membros da colónia (Evans et al., 2006). 

Os mecanismos de defesa de uma colónia estão sobre o controlo de alguns determinantes 

genéticos que afetam o limiar de resposta de um indivíduo. Em termos do processo auto-

organizado, poderão estar associadas algumas respostas coletivas, aparentemente 

independentes, como a intensidade do ataque (Millor et al., 1999). 

Segundo Gonçalves (2008), existem mecanismos fisiológicos, comportamentais e anatómicos 

que conferem resistência das abelhas às doenças e pragas: 

Nos mecanismos fisiológicos, temos: 1. O ambiente bioquímico do intestino (primeira 

barreira de defesa contra a infeção encontra-se no intestino); 2. A taxa de desenvolvimento 

larvar e idade (sendo que quanto mais avançadas, menor a suscetibilidade); 3. Secreções da 

abelha e alimentação (sendo que a larva e a abelha adulta têm a capacidade de produção de 

substâncias fisiológicas que impedem o desenvolvimento ou até a reprodução dos agentes 

patogénicos/ parasitas, tal como o facto da alimentação das larvas pelas amas terem a 

presença de substâncias antimicrobianas e secreções das glândulas hipofaríngeas e 

mandibulares); 4. Sistema imunitário (baseando-se em reações celulares e humorais) 

(Gonçalves, 2008). 

 

Nos mecanismos comportamentais, temos o comportamento higiénico, sendo este 

comportamento bastante complexo pela base genética que envolve. Os insetos sociais têm 

defesas contra doenças a nível de todo o grupo ou individual. O CH é uma defesa contra 

doenças que afetam a criação (Al Toufailia, 2016).  

Também se observam dois comportamentos higiénicos específicos: limpeza mútua das 

abelhas (grooming) para remoção de ácaros (mitegrooming) (Andino & Hunt, 2011) e a 

higiene sensitiva à varroa (VSH), que é a capacidade de deteção e remoção da criação 
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infetada com varroa (Villa et al., 2009). Assim, o mitegrooming é alvo de estudo como 

indicador da defesa da colónia contra o ácaro, que se observa pela presença de deformações 

causadas por parte das abelhas nas varroas (Gonçalves, 2008), posteriormente presentes nos 

estrados das colmeias, podendo ser intensificado com a ajuda da seleção por parte dos 

apicultores (Villa et al., 2009). 

Millor et al. (1999) referem a existência de um modelo de comportamento defensivo que se 

baseia num mecanismo auto-organizado. Este modelo ajuda na compreensão das caraterísticas 

de resposta defensiva de uma colónia, começando pela capacidade da mesma na localização e 

foco do seu ataque, a variabilidade entre diferentes colmeias na intensidade do ataque, a 

variabilidade observada dentro de uma mesma colmeia e a capacidade da colónia na 

amplificação de pequenas diferenças entre os alvos. 

 

Nos mecanismos anatómicos, observa-se a ação do proventrículo das obreiras na filtração 

de fungos, bactérias e protozoários, prevenindo assim a contaminação do alimento fornecido 

às larvas (Gonçalves, 2008). 

 

2.3. A seleção e melhoramento em apicultura 

O sucesso da apicultura está relacionado com o desenvolvimento e produtividade das 

colónias, sendo estas caraterísticas que dependem da idade e desempenho da rainha, sendo as 

rainhas jovens mais prolíferas e menos enxameadoras (Gramacho, 2004). As obreiras sabem 

quando a rainha está a falhar, agindo assim de forma a substituí-la, sendo este um processo 

lento e até sem sucesso em alguns casos (Moore et al., 2015), recomendando-se para este 

efeito, a substituição anual das rainhas, de modo a aumentar a variabilidade genética e a 

qualidade das abelhas (Gramacho, 2004). 

A interação entre os fatores genéticos e ambientais tem influência em todo o desempenho das 

colónias.  

Segundo Gramacho (2004) e Uzunov et al. (2015) o melhoramento genético em abelhas tem 

como principal objetivo obter através da seleção, linhagens com caraterísticas desejáveis 

(segundo a escolha dos apicultores). Assim as de maior interesse são: produtividade de mel, 

própolis, pólen, cera, geleia real, redução da atividade de enxameação, boa postura das 
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rainhas, baixa agressividade e o CH (que leva ao aumento de resistência a doenças e defesa 

contra parasitas).  

Uma boa forma de evitar a contaminação dos produtos de uma colónia por resíduos, 

substâncias ou elementos químicos será a substituição de tratamentos (acaricidas, antibióticos 

entre outros) recorrendo à seleção de abelhas resistentes a determinadas doenças e com 

melhor CH (Gonçalves & Gramacho, 1999). O CH nas abelhas melíferas é visto como uma 

das melhores alternativas no controlo das doenças e pragas que afetam a criação (Ascosphaera 

apis, Varroa destructor, entre outras), devido ao desenvolvimento de resistências a 

tratamentos químicos (Gramacho, 2004), tal como é um bom mecanismo de defesa bastante 

estudado na Apis mellifera (Al Toufailia, 2016). 

O CH é um comportamento instintivo e hereditário, sendo que nem todas as abelhas são 

higiénicas (Spivak & Downey, 1998). No entanto, é possível fazer o melhoramento das 

colónias selecionando rainhas e zângãos de colónias higiénicas, utilizando alguns métodos de 

avaliação do CH (Al Toufailia, 2016). 

Serrano et al. (2001) no âmbito de investigação da resposta em colónias com alvéolos de 

obreiras artificialmente infestadas com o parasita observaram dois comportamentos 

diferentes: limpeza completa dos alvéolos, retirando tanto os ácaros como a criação; 

desoperculação e reoperculação dos alvéolos, retirando os ácaros (ou estes abandonam os 

alvéolos quando desoperculados), deixando as ninfas. Isto acontece quando não temos ambos 

os progenitores (zângão e rainha) higiénicos, havendo só um com esta caraterística. Para 

serem higiénicas, as obreiras deverão ser provenientes de zângão e rainha higiénicos (Russo, 

2019, comunicação pessoal).   

Segundo Bigio et al. (2014b) verifica-se maior CH nas colónias com rainhas inseminadas 

artificialmente do que nas colónias com rainhas com acasalamento sem intervenção. No 

entanto, os níveis de CH nas colónias sem intervenção são altos, podendo este ser um bom 

indicador dos níveis de CH que se obtêm de colónias sem intervenção nas rainhas de um 

modo geral, podendo haver assim colónias higiénicas ao alcance de todos os interessados.  
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2.4. Comportamento higiénico  

O CH define-se essencialmente pela capacidade de algumas abelhas de detetar, desopercular 

os alvéolos e remover a criação morta e/ou doente presente nos mesmos, sendo avaliado tendo 

em conta a rapidez de cada colónia na remoção de uma amostra de criação neste mesmo 

estado (Pires et al., 2006) e é uma forma de controlo alternativa ao uso de tratamentos 

químicos, constituindo uma ferramenta essencial na seleção e melhoramento de enxames 

(Pinheiro et al., 2015).  

Swanson et al. (2009) referem que o CH começa pela ação de genes relacionados com a 

sensibilidade das obreiras ao odor libertado por criação infetada ou morta. 

Segundo Nazzi et al. (2002), o estímulo para o CH poderá ser através do olfato (compostos 

polares presentes nas células de criação infetada e nas varroas ou até mesmo através dos 

fluídos corporais da criação). Este comportamento é na verdade algo raro, tendo em conta que 

só 10% das colónias não são selecionadas é que demonstram altos valores de higiene (Spivak 

& Downey, 1998; Bigio et al., 2014a). Pode ser raro devido ao facto de levar à remoção de 

criação saudável, levando ao custo contínuo mesmo quando não há doenças na criação (Bigio 

et al., 2014a), no entanto, segundo Al Toufailia (2016), o CH não resulta no excesso de 

remoção de criação saudável nem na redução de produção de mel. 

O CH enquanto comportamento hereditário e forma natural de resistência a doenças é 

eficiente na redução do crescimento populacional de varroa numa colónia num espaço de um 

ano, tal como na redução de ocorrência de DWV (vírus das asas deformadas) (Al Toufailia, 

2016). 

Sendo uma ferramenta essencial no melhoramento em enxames, os testes mais utilizados para 

avaliação do mesmo são o teste de congelação e o teste de punção, sendo este último o mais 

utilizado por técnicos de campo (Pinheiro et al., 2015).  

No entanto, para além do CH, que é um comportamento algo mais abrangente tendo em conta 

os tipos de infeção que podem afetar a criação, a A. mellifera desenvolveu um comportamento 

específico relativamente à presença de varroa – Varroa Sensitive Hygiene (VSH), que à 

semelhança do CH, é a capacidade das abelhas detetarem e removerem as pupas infetadas 

pelo ácaro Varroa destructor (Villa et al., 2009). Este comportamento tornou-se mais presente 

e com uma grande expressão nas colónias devido à seleção da A. mellifera para a resistência à 
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varroa, sendo atualmente um comportamento que permite reduzir os níveis de infestação de 

varroa tal como a sua fertilidade (Villa et al., 2009). 

Também se verifica como CH o comportamento de limpeza da abelha designado de 

mitegrooming, em que a abelha deteta a presença do ácaro no seu corpo ou no corpo de outra 

abelha, ferindo e removendo a varroa do corpo (Arechavaleta-Velasco & Guzmán-Novoa, 

2001). Kence et al. (2013) referem que o mitegrooming tem dois comportamentos associados, 

o comportamento de sacudir o ácaro e o comportamento de mordida, sendo que relativamente 

a este último verifica-se uma correlação negativa com o grau de infestação de varroa nas 

colónias.  

 

2.4.1. Métodos de estimativa do comportamento higiénico  

Para estimativa do CH, deparamo-nos com vários métodos. Na escolha dos métodos 

utilizados, tem-se em conta os propósitos científicos e da prática apícola em si. Como tal, o 

melhoramento de um enxame vai depender da fiabilidade dos testes usados (Büchler et al., 

2013). 

A velocidade de deteção, desoperculação e remoção da criação dos alvéolos é importante, 

tendo em conta o controlo e registo de proporção de criação desoperculada e extraída de 

ambos os lados de cada quadro em cada colmeia, às 24, 48 e 120 horas (Pires et al., 2006).  

Existem diversos métodos para avaliação do CH, incidindo estes na técnica de morte das 

larvas (como o método por congelação, punção, gás cianídrico ou inoculação de determinadas 

doenças), área de amostra, tempo de congelação, entre outros (Pires et al., 2006).  

Serrano et al. (2001) sugerem a utilização de criação de obreiras de 7 dias após a operculação, 

sendo o CH destas abelhas medido num período de 24 horas para a técnica de congelação. 

O princípio geral utilizado nas técnicas de avaliação do CH é o de considerar uma colónia 

como sendo higiénica se esta limpar determinada amostra (4x5 cm) em menos de 48 horas, e 

não higiénica se demorar mais (Pires et al., 2006). Já Gramacho (2004), considera uma 

colónia higiénica aquela em que as abelhas removem pelo menos 80% da criação morta num 

período de tempo de até 24 horas após a Técnica de Punção (TP).  

Büchler et al. (2013) e Gramacho (2004) sugerem como testes de avaliação do CH a remoção 

da criação morta pela Técnica de Congelação (TC) e a Técnica de Punção (TP).  



 ________________________________ A Apicultura ________________________________  

  

 
12 

 

2.4.1.1. Técnica de congelação versus técnica de punção 

A avaliação do CH utilizando a TC, segundo Spivak & Downey (1998), demonstra-se a mais 

conservativa e a mais fiável, pelo facto de manter os alvéolos intactos e assim não facilitar a 

deteção da criação morta, para além de que se verifica uma correlação negativa bastante 

significativa entre a presença de varroa e a remoção de criação pela TC (Al Toufailia et al., 

2014). 

No entanto, a nível de custos, Espinosa-Montaño et al. (2008) concluíram que a TP tem um 

custo inferior para além de ser a mais prática, por ter uma duração média de 17 minutos na 

sua aplicação e exigir somente duas idas ao apiário, contrastando com a TC, com custo 

superior à anterior, a sua aplicação tem uma duração média de 18 minutos por colmeia 

exigindo três idas ao apiário, tornando-a menos prática. A TP é a mais usada por técnicos de 

campo, segundo Pinheiro et al. (2015), por ser uma alternativa mais prática e rápida no que 

diz respeito à seleção de colmeias. 

Büchler et al. (2013) referem que a TP é recomendada na Europa como técnica utilizada em 

campo para programas de seleção, pelo facto de mostrar uma correlação significativa com a 

remoção da criação infestada com varroa. Os resultados obtidos por Pires et al. (2006) e por 

Newton & Ostasiewski (1986) demonstram maior eficiência de remoção de criação morta por 

punção. 

Apesar da sua comodidade e reduzido custo, a TP tem a desvantagem de não ser tão 

conservativa e fiável como a TC, pois a perfuração dos alvéolos provoca a libertação de 

odores e hemolinfa, estimulando assim a limpeza dos mesmos e consequentemente, leva a 

uma maior e mais rápida resposta higiénica (Newton & Ostasiewski, 1986; Pires et al., 2006; 

Espinosa-Montaño et al., 2008). 

Assim sendo, tendo em conta as vantagens e desvantagens de cada técnica, Espinosa-Montaño 

et al. (2008) referem a realidade da apicultura, em que cada investigador/apicultor escolhe a 

técnica que lhes for mais conveniente e que lhes permita atingir os objetivos de estudo.   

Para o cálculo da percentagem de CH, Pires et al., (2006) têm em conta os alvéolos limpos 

comparativamente aos inicialmente operculados, permitindo assim a utilização da seguinte 

fórmula nas duas técnicas referidas anteriormente: 
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𝐶𝐻(%) =
𝐴𝐿

𝐴𝑂
 × 100, sendo: 

AL – Alvéolos limpos; AO – Alvéolos inicialmente operculados. 

 

No entanto, neste estudo em particular, visando o objetivo de criar um novo método, o registo 

de proporção de criação desoperculada e extraída (total e parcialmente) dos métodos 

convencionais é feito de modo a ser comparável com o método experimental. 

Neste caso, o registo é feito de modo a obter simultaneamente uma percentagem de CH do 

novo método que seja comparável com a percentagem de CH dos métodos convencionais. 

Pires et al. (2006) recomenda que se considere a técnica de morte, tamanho da amostra, 

condições ambientais, tipo de maneio, raça e especificidades da colónia como fatores de 

estudo. Para as técnicas convencionais, os testes devem ser repetidos na mesma colónia num 

mínimo de 2 vezes (Büchler et al., 2013). 

2.4.1.2. Higiene sensitiva à varroa e o mitegrooming 

Segundo Villa et al. (2009), a higiene sensitiva à varroa (VSH) é avaliada em testes de campo 

com colónias infetadas com varroa. A quantidade inicial de varroa determina-se através da 

lavagem com etanol a 70% de amostras de 50 g de obreiras, calculando a população de varroa 

em cada colónia como: peso das abelhas na embalagem inicial (as que vão ser colocadas na 

colónia de estudo) x (quantidade de varroa na amostra / 50 g de abelhas). Após 10 semanas, as 

colónias são avaliadas consoante os parâmetros a serem quantificados. O crescimento da 

população de varroa e de obreiras é calculado como a razão das populações final e inicial 

(Villa et al., 2009).  

Já Panziera et al. (2017) descrevem a estimativa da VSH através do cálculo das taxas de 

remoção de criação parasitada, que poderá correlacionar-se com a remoção de criação morta 

(TC ou TP). Os métodos com a criação morta têm a vantagem de exigir menos tempo e de não 

necessitar da recolha e introdução de varroas vivas, no entanto, Panziera et al. (2017) 

defendem a probabilidade da deteção de criação morta e da criação parasitada serem 

desencadeadas por diferentes mecanismos. Assim, com recolha e posterior introdução de 

varroa nos alvéolos de criação recentemente operculada, é avaliada ao final de 9 a 10 dias 

após a introdução das fêmeas de varroa, realizando um registo das pupas removidas (ou não) 
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tal como a abertura dos restantes alvéolos para verificar se houve reprodução da varroa 

(Panziera et al., 2017).  

Relativamente ao mitegrooming, também enquanto comportamento específico de higiene, 

Kence et al. (2013) descrevem a avaliação do mesmo tendo como base colónias tratadas com 

acaricidas (verificando sempre a existência de varroa) e 8 meses após o tratamento (e após o 

inverno) estimando o nível de infestação de varroa nas colónias por observação de 150 a 300 

alvéolos de criação (operculados). Faz-se a avaliação do CH pelos métodos convencionais 

(TC e TP) e posteriormente, faz-se o registo do comportamento de sacudir e o comportamento 

de mordida da obreira com a varroa, em placas de Petri (Kence et al., 2013).  

Ambos os métodos são trabalhosos e mais exigentes a nível de recursos. Para além disso, 

tanto para a VSH como para o mitegrooming, a avaliação é específica, sendo dirigida à defesa 

das abelhas contra o ácaro Varroa destructor. 

 

2.4.2. Método – papel impregnado  

Devido às limitações referidas para os métodos convencionais, a criação de um novo método 

surge como resposta à necessidade de um método que seja prático, económico, fácil e fiável. 

Assim, na tentativa de simplificar a avaliação do CH, teve-se em conta o fato de ser através do 

olfato que as obreiras identificam a criação morta presente nos alvéolos, desoperculando e 

removendo as mesmas (Nazzi et al., 2002; Wagoner et al., 2018). 

O papel impregnado de certa substância química (à semelhança do tratamento Apivar, feito 

em pequenas tiras colocadas entre quadros) torna-se uma forte possibilidade, pelo facto de ser 

algo que não exige muito trabalho, sendo prático pela simples colocação de tiras entre quadros 

ou afixando-os no cimo dos quadros, possibilitando a remoção deste papel por parte das 

obreiras, pelo facto de ser um material mais maleável. 

Wagoner et al. (2018) referem a importância da realização de ensaios de campo com os 

compostos originados dentro dos alvéolos de criação, tendo em conta que são estes compostos 

que levam à remoção da criação infetada por parte das obreiras.  

Segundo o estudo de Nazzi et al. (2002), o composto a utilizar como desencadeador do CH é 

um pentadeceno ((Z)-6-petadeceno). No entanto, a nível comercial este composto não está 

disponível e não temos conhecimentos a nível químico para descobrir um método de síntese 
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do mesmo. Assim a simplificação e procura de uma alternativa básica leva ao recurso de 

utilizar larvas de zângão (algumas, com varroa) maceradas, de modo a que possam constituir 

uma solução detetável a nível olfativo pelas obreiras, visto que o (Z)-6-pentadeceno é um 

composto formado nas larvas infetadas, desencadeando através do olfato o CH (Nazzi et al., 

2002). 
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Figura 1 - Esquematização da realização dos métodos por horas e dias, na 1ª repetição 

3. Material e Métodos 

3.1. Local de estudo 

Este estudo foi desenvolvido entre fevereiro e agosto de 2019 no apiário experimental, 

constituído por colónias de A. m. iberiensis, e também no Laboratório Apícola, LabApisutad, 

ambos unidades funcionais do Departamento de Zootecnia da Escola de Ciências Agrárias e 

Veterinárias da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real. No 

total foram utilizadas 14 colónias, o recomendado por Büchler et al. (2013), que afirma que 

para o teste de performance às colónias, devem ser usadas entre 10 a 30 colónias. Todas as 

colónias foram tratadas anteriormente com Apivar (tratamento em tiras para o combate da 

infestação de varroa), seguindo as recomendações de fabricante. 

Em estudos desenvolvidos no âmbito da apicultura, deve sempre medir-se a força de uma 

colónia, tanto no início, como parte da experimentação para produzir colónias uniformes e 

reduzir assim os erros experimentais, como durante ou mesmo no final do estudo como 

resposta final. Esta medição pode ser feita de duas formas: de modo objetivo com medidas 

empíricas (como o peso da colónia) ou modo subjetivo que depende de estimativas visuais de 

um ou mais observadores (Delaplane et al., 2013). A medição das colónias foi feita por 

estimativa visual, todas no mesmo dia com as mesmas condições ambientais, conforme 

sugerido por Büchler et al. (2013). Neste caso, realizou-se a medição de força das colónias 

para seleção das mesmas para o estudo, antes de cada repetição, considerando após nova 

avaliação para a 2ª repetição, 13 colónias utilizadas na 1ª repetição.  

 

3.2. Primeira repetição 

É possível observar na Figura 1 o esquema dos métodos realizados. 
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Figura 2 - Recolha de larvas de zângão Figura 3 - Resultado final do macerado Figura 4 - Papel com 0,5 mL (cima) e 
com 1 mL (baixo) 

3.2.1. Pré-teste do papel impregnado 

Por cada colónia, foram colocados dois papéis - um de controlo (sem qualquer substância) e 

outro impregnado com macerado de larvas de zângão (recolhidas no dia anterior ou 

congeladas) após estarem completamente secos.  

Antes da realização dos métodos em simultâneo, testou-se o novo método, de papel 

impregnado (neste caso, com papel de filtro com medidas de 4x5 cm), começando por 

recolher larvas de zângãos (Figura 2) e macerar as mesmas de modo a obter um macerado 

líquido (Figura 3) para impregnar o papel de filtro. A seguir, já com alguns recortes de papel 

de filtro, testou-se com corante lilás a quantidade de líquido a colocar no papel com o auxílio 

de uma pipeta de Pasteur graduada descartável de 3 mL, com o objetivo de conseguir 

impregnar a totalidade do mesmo sem o deixar demasiado embebido, definindo-se assim uma 

quantidade de 1 mL por cada papel (Figura 4).  

Após a quantidade definida para impregnar os papéis, testou-se os mesmos nas colmeias, 

fazendo a colocação no dia 18 de junho para verificação de limpeza dos mesmos ao final de 

24 h. No dia 19 de junho, fez-se observação concluindo então que teria de se reduzir o tempo 

de avaliação dos métodos tal como modificar o papel utilizado, pois ao final de 24 h, já não 

havia qualquer remanescente de papel de filtro impregnado (tendo em conta que é necessário 

haver sempre algum papel para ser quantificável e comparável com os restantes métodos). 
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Figura 5 - Papel de controlo à esquerda e papel impregnado à direita 

3.2.2. Método - papel impregnado 

Procedeu-se então à nova preparação de papel impregnado (desta vez, com papel cartão, na 

mesma com as medidas de 4x5 cm), com o macerado de larvas, para colocação nas colónias 

no dia 19 de junho, juntamente com papel de controlo (sem qualquer impregnado). Estes 

papéis foram colocados no centro de um quadro de criação, lado a lado, fixando com um 

palito, como se observa na Figura 5. 

 

 

 

 

 

Procedeu-se à observação dos métodos 17 h após a colocação dos papéis nos quadros de 

criação, no dia 20 de junho. 

 

3.2.3. Método - técnica de congelação 

Para avaliação do CH de uma colónia pelo processo de congelação da secção de favo, a 

secção foi cortada, congelada a -20ºC durante 24 horas antes de ser novamente colocada na 

respetiva colónia (Pires et al., 2003). Procedeu-se em conformidade com o referido por 

Büchler et al. (2013) seguindo as etapas: 

1. Cortou-se uma secção de criação operculada na fase de pupas de olhos roxos com 

cerca de 100 alvéolos de cada lado de um quadro e congelou-se durante 24 h a -

20ºC; 

2. Inseriu-se novamente a secção congelada num quadro de criação da colónia 

testada; 

3. Observa-se os quadros após mais ou menos 24 h. No entanto, a observação 

realizou-se após 17 h da inserção das secções; 

4. Registou-se os alvéolos operculados, alvéolos parcialmente ou completamente 

limpos e as pupas congeladas que ainda não tinham sido totalmente removidas, 

analisando as fotografias captadas no momento de observação; 
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Figura 6 - Secção recortada, 24 h após a congelação, no momento da sua colocação no quadro de criação 

5. A primeira repetição para esta técnica foi realizada entre os dias 18 e 20 de junho, 

procedendo-se aos cortes das secções dos favos no dia 18 de junho sendo logo 

congeladas até à sua colocação nas respetivas colónias no dia 19, como se pode 

observar na Figura 6. Foram observadas no dia 20 de junho, para possibilitar a 

avaliação juntamente com o novo método.  

 

 

 

  

 

 

 

3.2.4. Método - técnica de punção 

Procedemos de acordo com Büchler et al. (2013) realizando as seguintes etapas: 

1. Um molde em forma de losango foi colocado sobre os alvéolos de pupas jovens de 

forma a cobrir uma área de 10 x 10 de largura; 

2. O alvéolo superior esquerdo e o inferior direito foram marcados com uma caneta 

colorida; 

3. Perfuraram-se 50 alvéolos de criação (Figura 7), linha por linha da esquerda para 

a direita com um alfinete entomológico (Figura 8); 

4. Marcou-se o alvéolo 51, de modo a identificar a área onde termina a punção; 

5. O quadro foi novamente colocado no ninho na posição em que se encontrava; 

6. Após 7 a 15 h, verificam-se os progressos do teste. No entanto, fizemos a 

observação dos progressos após 17 h. Os alvéolos operculados ou com restos das 

pupas foram contados e subtraídos dos 50, através das fotografias captadas no 

momento da observação da técnica; 

7. A primeira repetição para a técnica foi realizada a 19 de junho, com a observação 

no dia 20, simultaneamente com a técnica de congelação e com o novo método. 
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Figura 7 - Área definida de 50 alvéolos para punção 
das larvas Figura 8 - Alfinetes entomológicos 

Figura 9 - Esquematização da realização dos métodos por horas e dias, na 2ª repetição 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Segunda repetição 

Nesta repetição, uma vez que uma das colónias não apresentava um nível de vitalidade 

desejado, optou-se por reduzir o número de amostras/colónias avaliadas de 14 para 13. Na 

Figura 9 podemos observar o esquema de horas dos métodos. 

 

 

3.3.1. Pré-teste do papel impregnado 

Nesta segunda repetição testou-se o novo método, mas de forma melhorada, alterando a forma 

original deste de um retângulo com medidas de 4x5 cm para um círculo com 7 cm de 

diâmetro (Figura 10), que também passou a ser colocado no cimo dos quadros de criação 

(nos mesmos onde são feitos os outros métodos), preso com pionés, impregnado com 1 mL de 

macerado. 
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Figura 10 - Papel circular com 7 cm de diâmetro 
Figura 11 - Papel impregnado e de controlo no cimo 
dos quadros de criação 

Começou-se por fazer o teste com colocação dos papéis (controlo e impregnado, como se 

observa na figura 11) no dia 22 de julho observando ao final de 24 h, no dia 23. 

Posteriormente, testou-se na tarde do dia 23 de julho fazendo a observação 14 h depois, na 

manhã de dia 24 de julho. 

 

 

 

 

 

3.3.2. Método - papel impregnado 

Após o pré-teste do novo método, preparou-se então os 26 papéis circulares para colocação 

nas 13 colónias. No entanto considerou-se a redução do tempo de observação para 8 h e assim 

sendo, a colocação e a observação final do método foram realizadas no mesmo dia, 21 de 

agosto.  

 

3.3.3. Método - técnica de congelação 

Assim, na segunda repetição do estudo deste método, realizou-se o recorte das secções a 20 de 

agosto, colocando a congelar durante 24 h, conforme recomendado para este método e no dia 

21 fez-se a colocação das secções nas respetivas colónias. Como se reduziu o tempo de 

observação do novo método, também tivemos de reduzir o tempo de observação da TC, 

fazendo a avaliação às 8 h, também no dia 21 de agosto, de modo a haver forma de quantificar 

e comparar o novo método com os convencionais.   

 

3.3.4. Método - técnica de punção 

A realização desta técnica para a segunda repetição aconteceu no dia 21 de agosto, 

observando-se 8 h depois o resultado da mesma, para poder fazer a avaliação deste método 

com os restantes. 



 _____________________________ Material e Métodos _____________________________  

  

 
23 

 

Figura 12 – Ordem de processos para definir a escala 
de imagem no ImageJ 

Figura 13 – Quadro onde se define a escala (neste 
caso, 7 cm) 

3.4. Avaliação dos desempenhos de comportamento higiénico 

A avaliação do CH nas diferentes técnicas foi realizada de igual forma nas duas repetições, no 

momento da observação, fotografou-se todos os métodos por cada colónia, de modo a 

possibilitar a contagem e quantificação dos resultados.  

No caso da TC e da TP a contagem foi feita de forma direta, isto é, através de fotografias com 

diferentes ângulos ao mesmo quadro fez-se a contagem dos alvéolos total e parcialmente 

limpos (quantificados separadamente), seguindo os cálculos referidos anteriormente para o 

cálculo de percentagem de alvéolos limpos como estimativa de CH, também referido por 

Pires et al, (2006). Já no caso do papel impregnado (PI), através das fotografias deste método, 

recorreu-se ao programa ImageJ para fazer a quantificação da área removida do mesmo, tendo 

o conhecimento das medidas dos papéis para poder fazer a escala (Figura 12 e Figura 13), 

conhecendo a área inicial (Figura 14) e traçando a área final (a que restava no momento de 

fotografar, nas Figuras 15 e 16) e por diferença (área inicial - área final) obter a área limpa de 

PI pela colónia.  

Devido à redução do tempo para avaliação dos métodos (de modo a possibilitar a comparação 

do novo método com os métodos convencionais), fez-se a avaliação do CH tendo em conta a 

percentagem dos alvéolos limpos relativamente aos iniciais, através da contagem dos alvéolos 

completamente limpos, mas também dos parcialmente limpos, contando estes últimos como 

metade do valor total de comportamento higiénico de cada técnica (exemplo: 10 alvéolos 

meio-limpos serão equivalentes a 5 totalmente limpos). 
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Figura 14 - Seleção a vermelho da área de papel que corresponderia à inicial 

 

Figura 15 - Definição da opção para seleção da área final 

Figura 16 – Área final selecionada e medida 
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4. Resultados e discussão 

Com a contagem dos alvéolos parcial ou totalmente limpos, foram registados os valores de 

CH das respetivas colónias em folhas de Excel (Microsoft Office 2013), neste caso, tendo 

especial atenção aos valores de limpeza, ou seja, TC total + ½ TC parcial = TC para a 

contagem dos alvéolos limpos na Técnica de Congelação, e TP total + ½ TP parcial = TP para 

a contagem dos alvéolos limpos na Técnica de Punção.  

Para interpretação dos resultados, os mesmos foram separados consoante as repetições do 

estudo. 

 

4.1. Primeira repetição 

Na Tabela 1 estão as estimativas de comportamento higiénico da 1ª repetição, que foi 

realizada entre os dias 18 a 20 de junho. 

 

Tabela 1 - Valores de comportamento higiénico estimados em percentagem de limpeza após 17 h 

Colónia TC (%) TP (%) PI (%) C (%) 
1 53.5 46.0 100.0 14.9 
2 92.5 30.0 100.0 100.0 
3 73.0 98.0 100.0 100.0 
4 87.5 90.0 100.0 100.0 
5 76.5 97.0 100.0 100.0 
6 100.0 90.0 100.0 100.0 
7 85.0 74.0 100.0 100.0 
8 82.0 100.0 100.0 100.0 
9 83.0 89.0 100.0 100.0 

10 100.0 95.0 100.0 100.0 
11 76.5 59.0 100.0 100.0 
12 71.0 66.0 100.0 100.0 
13 85.5 89.0 100.0 100.0 
14 88.5 93.0 100.0 100.0 

Legenda: TC - Técnica de Congelação; TP - Técnica de Punção; PI - Papel Impregnado; C - Controlo. 

As percentagens obtidas para o Papel Impregnado e Controlo não foram as esperadas, pois 

com a redução do tempo de observação para o novo método, havia a expectativa de que ao 

realizar a observação 17 h após os métodos ainda possibilitaria a comparação com o Papel 

Impregnado (que foi totalmente removido pelas obreiras), e como podemos observar na 

Tabela 1, só na colónia 1 é que se observou o controlo com cerca de 14,9% de limpeza.  



 ____________________________ Resultados e Discussão____________________________  

  

 
26 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

%
 C

H
 n

a 
TP

% CH na TC

TP

Linear (TP)

Figura 17 - Relação das percentagens de CH entre a TC e a TP na 1ª repetição. 

Na tabela 1, consta as percentagens de todos os métodos, observando que na colónia 1, onde 

temos o controlo que foi contabilizado é também onde temos o 2º valor mais baixo para a TP 

e o valor mais baixo para a TC. Com esta observação, podemos então olhar para estes 

resultados de CH no PI como algo positivo, tendo em conta que demonstra uma resposta de 

limpeza do novo método. 

Como critério de medição da associação entre os métodos testados, calculou-se o coeficiente 

de determinação cujos valores e respetiva representação se podem observar na Figura 17, 

tendo como referência os valores de CH da TC. 

 

 

 

 

 

 

Na 1ª repetição, a representação dos dois conjuntos de dados da TC e a TP demonstra uma 

linha de tendência positiva, um coeficiente de determinação (R2) de 0.0979 e um coeficiente 

de correlação de Pearson (raiz quadrada de R2 = r) de 0,313, sendo estatisticamente não 

significativo (P>0,05). No entanto, retirando o outlier (30% de CH na TP), o coeficiente de 

determinação passa a 0,415, obtendo um valor para o coeficiente de correlação de 0,644, 

sendo neste caso, um valor estatisticamente significativo (P<0,05). 

Porém, com o PI não se verifica o mesmo, uma vez que em praticamente todas as colónias o 

papel foi 100% retirado. 

 

4.2. Segunda repetição 

A 2ª repetição foi realizada entre os dias 20 e 21 de agosto, e os resultados obtidos constam na 

Tabela 2. 
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Figura 18 - Relação do Comportamento Higiénico entre a TC e a TP na 2ª repetição. 

Tabela 2 - Valores de comportamento higiénico estimados em percentagem de limpeza após 8 h 

Colónia TC (%) TP (%) PI (%) C (%) 

1 33.5 47.0 8.3 0.0 
2 21.5 38.0 0.4 0.0 

3 62.0 56.0 100.0 12.9 

4 67.0 51.0 4.1 3.7 

5 33.0 39.0 100.0 0.0 

6 58.0 68.0 26.0 0.6 

7 23.0 50.0 2.6 0.0 

8 28.0 40.0 100.0 4.2 

9 44.5 45.0 5.5 0.0 

10 30.0 33.0 64.8 6.0 

11 17.0 52.0 8.4 0.0 

12 36.5 42.0 0.0 0.0 

14 56.0 51.0 4.6 0.0 

Legenda: TC - Técnica de Congelação; TP - Técnica de Punção; PI - Papel Impregnado; C-Controlo. 

Na Tabela 2, podemos numa primeira observação concluir uma fraca relação das TC e de 

Punção com o PI, como se verifica na colónia 4, com o valor na TC mais alto, segundo maior 

valor na TP, tem um valor no PI substancialmente inferior. Na colónia 8, observamos valores 

discrepantes de CH entre os três métodos, sendo o da TC o mais baixo dos três e o do PI o 

mais alto.   

No entanto, as Figuras 18 e 19 permitem observar a representação dos valores dos métodos 

testados, mantendo a TC como referência nos valores de CH. 
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Figura 21 – Relação dos valores de CH entre a TC e o PI nas colónias com resultados comparáveis 

Figura 19 - Relação dos valores de CH entre TC e o PI na 2ª repetição. 

Figura 20 – Relação dos valores de CH entre a TC e a TP nas colónias com resultados comparáveis 

 

 

 

 

 

 

Na 2ª repetição observa-se um coeficiente de correlação estatisticamente significativo 

(r=0,568; P<0,05) entre a técnica de congelação e a técnica de punção, e entre a técnica de 

congelação e o papel impregnado, (r=0,042) um coeficiente de correlação que é 

estatisticamente não significativo (P>0,05). Tendo de ter em conta a diminuição das horas de 

observação após a realização dos métodos, considerando que nesta 2ª repetição foi feita a 

observação às 8 h.   

As Figuras 20 e 21 são a representação dos conjuntos de dados das colónias 1, 4, 6, 9, 10 e 

11, para a correlação entre a TC e a TP e a correlação entre a TC e o PI, respetivamente, 

sendo consideradas como as colónias ideais devido à sua possibilidade de comparação no 

momento da observação. 
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Figura 22 –Relação global entre os valores de CH da TC e da TP 

Figura 23 - Relação global dos valores de CH da TC e do PI 

Nestes casos particulares em que obtivemos numa primeira impressão às 8 h de observação, 

resultados ideais para comparação entre estes métodos, vemos que a correlação entre a TC e a 

TP (r= 0,45) não é significativa apesar da linha de tendência ser positiva, e que no caso da 

correlação entre a TC e o PI, a linha de tendência demonstra uma correlação negativa, e que 

com o valor de -0,22, podemos concluir igualmente uma correlação não significativa 

(P>0,05). Estes resultados podem justificar-se pelo facto da 2ª repetição ter menor tempo de 

observação e assim, as obreiras terem menos tempo para responder de igual forma aos 

estímulos para o comportamento higiénico.   

 

4.3. Análise global 

Na Figura 22 e 23 mostra-se o resultado da análise conjunta dos dados obtidos nas duas 

repetições descritas anteriormente.  
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Figura 24 - Relação global de CH entre TC e o C 

 

Em ambos os casos, podemos reparar que a linha de tendência da Figura 22 demonstra uma 

correlação positiva, sendo o R2 de 0,53 (r=0,72) e assim temos um coeficiente de correlação 

estatisticamente significativo (P<0,05). Relativamente à Figura 23, com R2 de 0,4322 

(r=0,657), observa-se igualmente um coeficiente de correlação estatisticamente significativo. 

Este coeficiente de correlação para os valores de CH da TC com a TP poderá dever-se ao 

facto de tanto na 1ª (observação após 17 h) como na 2ª repetição (observação após 8 h), haver 

sempre um coeficiente de correlação estatisticamente significativo (P<0,05) (retirando o valor 

do outlier na 1ª repetição).  

Para o coeficiente de correlação dos valores de CH da TC com o PI na 2ª repetição 

(observação após 8 h) este é estatisticamente não significativo. No entanto, a nível global, 

verificando-se a presença de correlação entre a TC e o PI, esta poderá justificar-se pelo facto 

dos valores que não se correlacionam nas duas repetições, ficarem diluídos nos valores que no 

total das duas repetições se correlacionam. 

A correlação entre a TC e o C (Figura 24), tal como a evolução e comparação do PI com o C 

(Figura 25), permite avaliar a necessidade de impregnar o papel-cartão, face à resposta 

higiénica das obreiras, podendo esta dever-se ao “corpo estranho” que neste caso é o 

Controlo, ou dever-se ao estímulo que é o impregnado com larvas de zângão.   
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Figura 26 - Resumo dos valores globais do CH com os diferentes testes e diferentes amostras 

 

 

 

 

 

 

 

É possível verificar nas Figuras 24 e 25, que não existe correlação entre estes métodos (TC e 

C; PI e C). 

A Figura 26 representa um balanço dos valores de Comportamento Higiénico com os 

diferentes testes/métodos ao longo das 27 amostras (14 na 1ª repetição + 13 na 2ª repetição). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do estudo, podemos verificar que os valores de CH do C e do PI mantiveram-se 

maioritariamente pelos 100% na 1ª repetição (da 1ª à 14ª contagem), sendo que na 2ª 

repetição (da 15ª à 27ª contagem), o C diminuiu significativamente. No entanto, nesta 2ª 

repetição, os valores de PI, apesar de descerem, tiveram também pelo menos 3 picos de 100% 

(nas contagens 17, 19 e 22) e um pico de cerca de 65% (na contagem 24), tendo em conta que 

nos picos da contagem 19, da 22 e da 24, os valores de CH para a Técnica de Congelação e 

para a Técnica de Punção foram dos valores mais baixos nesta repetição. 
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No geral, observa-se uma redução dos valores de CH tanto para a TC como para a TP da 1ª 

para a 2ª repetição, dada a redução de horas para observação dos resultados de limpeza das 

colónias, tendo em conta que no novo método, o tempo de limpeza é consideravelmente 

menor que o recomendado para os métodos convencionais. 

A observação da Figura 26 deixa bem evidente a importância do período de tempo de 

avaliação, mais visível quando se comparam os valores do controlo de papel nas duas 

repetições. Se se deixar o tempo suficiente, todas as colónias são higiénicas e, por 

conseguinte, é importante otimizar o tempo que melhor permita diferenciar entre colónias. 

Por outro lado, a variação entre colónias que se observou no método PI, pode significar uma 

elevada capacidade deste método de discriminar entre colónias o que a confirmar-se seria uma 

mais valia. 

A redução das horas de observação foi feita com base na necessidade de observação do novo 

método, daí a redução de tempo da 1ª para a 2ª repetição. Apesar da vantagem de redução do 

número de horas para a avaliação do novo método, esta terá uma clara desvantagem, pois 

compromete a comparação com os métodos convencionais, visto que por exemplo, a TC só 

deve ser observada ao fim de 24 h (Pires et al., 2003; Büchler et al., 2013).  

A Tabela 3 mostra as classificações das colónias consoante o teste, sendo estas os valores 

globais, inclui, portanto, os valores obtidos das 14 colónias avaliadas na 1ª repetição 

juntamente com as 13 colónias avaliadas na 2ª repetição e ainda a percentagem de colónias 

pertencente a cada classificação. 

Tabela 3 - Classificação das colónias consoante os valores globais de CH nos diferentes testes no total das contagens 

Legenda: TC - Técnica de Congelação; TP - Técnica de Punção; PI - Papel Impregnado; C - Controlo; n - 

contagens totais das 2 repetições. 

Tanto a TC como a TP demonstram um valor intermédio de CH em mais de 50% das 

contagens totais, sendo no entanto a percentagem de 33.3% em ambos, correspondente à 

classificação de baixo CH. Espinosa-Montaño et al. (2008) explicam no seu estudo o facto de 

obter na TC e na TP uma maioria de colónias classificadas como intermédias (71,7 e 58,3%, 

Teste (17 h + 8 h) Baixo (< 50%) Intermédio (50 ≤95%) Alto (> 95%) 

TC (n=27) 9 (33.3%) 16 (59.3%) 2 (7.4%) 

TP (n=27) 9 (33.3%) 14 (51.9%) 4 (14.8%) 

PI (n=27) 9 (33.3%) 1 (3.7%) 17 (63%) 

C (n=27) 14 (51.9%) 0 (0%) 13 (48.1%) 
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respetivamente), que até aqui, corresponde com os dados da Tabela 3, no entanto, para a TP 

no estudo de Espinosa, a segunda maior percentagem de colónias encontram-se numa 

classificação de alto CH, com o valor de 41,7%.  

Por sua vez, o PI demonstra um valor alto de CH para 63% das contagens e 33,3% de baixo 

valor, enquanto o C tem maior percentagem de contagens em baixo valor de CH (51,9%), 

sendo de 48,1% as contagens com valor alto de CH. 

A Tabela 4 tem as percentagens médias de CH de cada uma das repetições e as globais. 

Tabela 4 - Valores médios da % de comportamento higiénico de cada um dos testes em cada repetição e no global 

Legenda: TC - Técnica de Congelação; TP - Técnica de Punção; PI - Papel Impregnado; C - Controlo. 

Tendo em conta os valores obtidos por Espinosa-Montaño et al. (2008), com avaliações às 24 

h e às 8 h em 60 colónias, para os métodos convencionais, pode-se concluir que não existem 

grandes diferenças no CH tanto na TC (24 h = 69,1%; 8 h = 68,7%) como na TP (24 h = 

89,9%; 8 h = 86%). Estes resultados não estão em conformidade com os obtidos neste estudo, 

dado os valores médios de CH na TC (17 h = 82,5%; 8 h = 39,3%) e na TP (17 h = 79,7%; 8 h 

= 47%), verificando-se que pelo menos, nos resultados da 2ª repetição, os valores obtidos são 

bem inferiores aos de Espinosa-Montaño, podendo esta discrepância dever-se à possibilidade 

do uso de colónias com maior desenvolvimento ou época do ano diferente. 

 

 

 

Teste  1ª Repetição (17 h) 2ª Repetição (8 h) Global 

TC  82.5% 39.3% 61.7% 

TP  79.7% 47% 64% 

PI  100% 32.7% 67.6% 

C  93.9% 2.1% 49.7% 
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5. Considerações Finais 

Como defesa natural das colónias, o comportamento higiénico tem grande interesse no sentido 

de redução da utilização de tratamentos químicos, também devido ao facto de haver 

desenvolvimento de resistências aos mesmos, sendo então o comportamento higiénico a 

melhor alternativa para doenças que afetem a criação. Para além disso, este comportamento 

enquanto mecanismo de defesa, tem sido bastante estudado na A. mellifera, avaliando-se de 

várias formas, sendo as convencionais a técnica de congelação e a técnica de punção da 

criação. 

Este estudo procurou aplicar os métodos convencionais de avaliação do comportamento 

higiénico, tendo sempre em consideração estudos anteriores e para além disso, procurou 

também desenvolver um novo método de avaliação, tendo em vista melhorar os aspetos 

negativos dos convencionais.   

Começando por referir as 2 repetições do estudo, na primeira, com 14 colónias e com 

observação 17 h após a realização dos métodos, os valores médios de CH da técnica de 

congelação (82,5%) e da técnica de punção (79,7%) não são valores elevados. Na segunda 

repetição, podemos observar então que com a diminuição do tempo de observação de 17 h 

para 8 h, há mais uma redução dos valores de comportamento higiénico na técnica de 

congelação (39,7%) e na técnica de punção (47%), confirmado que os valores dos métodos 

convencionais são comprometidos com a redução do tempo para observação (sendo 

recomendado 24h). 

Apesar do número de horas ser um fator condicionante para a fiabilidade da estimativa de 

comportamento higiénico, a TC e a TP, tanto na 1ª repetição (r=0,644) com exclusão do valor 

outlier, como na 2ª repetição (r=0,568), demonstram correlações estatisticamente 

significativas (P<0,05), indicando uma constante correlação entre os métodos convencionais. 

Considerando os pré-testes para o papel impregnado, as horas de observação teriam de ser 

reduzidas, devido ao objetivo de desenvolvimento do novo método por comparação com os 

convencionais. Os valores médios de CH do papel impregnado da 1ª repetição (100%) para a 

2ª repetição (32%), justificam essa redução. Devemos olhar para estes valores de forma 

crítica, pois da 1ª para a 2ª repetição não houve um aumento significativo de correlação entre 

os métodos, apesar da redução do número de horas para observação. 
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Destacaram-se algumas colónias na 2ª repetição, cujos resultados no momento da observação 

foram positivos pelo facto de possibilitarem uma comparação entre métodos. Neste caso 

particular, verificou-se entre a técnica de congelação e a técnica de punção, tal como para o 

papel impregnado, uma correlação estatisticamente não significativa (r= 0,45 e r= 0,22, 

respetivamente). 

Quando os dois ensaios foram analisados conjuntamente, obteve-se um comportamento 

higiénico de 61,7% para a técnica de congelação e 64% para a técnica de punção com uma 

correlação estatisticamente significativa (r= 0,72 e P<0,05), obtendo igualmente para o papel 

impregnado (67,6%) uma correlação estatisticamente significativa (r= 0,657 e P<0,05). 

Assim, uma vez que se observou uma rápida retirada do papel impregnado com macerado de 

zângão com uma correlação significativa entre este método e os convencionais, esta indica 

uma evidência de estímulo do comportamento higiénico e será de esperar que haja um período 

de tempo adequado após o qual a percentagem de papel removido se correlacione com os 

valores obtidos com a técnica de congelação, que não tem de ser obrigatoriamente relativo ao 

período de tempo de avaliação. Logo, será necessário realizar mais ensaios para esses 

períodos de tempo de avaliação para os dois métodos.   
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