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RESUMO 

As abelhas Apis mellifera são importantes polinizadores de plantas nativas ou cultivadas, 

porém o contato com os agroecossistemas pode expor esses insetos à substâncias tóxicas, 

como o inseticida imidacloprido. A sistemicidade desse composto pode levar a contaminação 

não só das abelhas forrageiras, mas também dos outros indivíduos da colônia, inclusive, das 

larvas por meio do consumo de pólen e néctar contendo resíduos de imidacloprido. Assim, a 

primeira etapa desse trabalho determinou a toxicidade do imidacloprido para larvas e abelhas 

adultas do híbrido A. mellifera africanizada. Os resultados mostraram que as larvas são mais 

tolerantes ao imidacloprido do que as abelhas recém-emergidas e que alterações no 

desenvolvimento larval só foram observadas em concentração oito vezes maior do que a 

concentração letal média estabelecida para as abelhas adultas. Visto que não só os inseticidas, 

como também as parasitoses, como a nosemose, podem enfraquecer as colônias e 

comprometer a viabilidade destas, este trabalho visou avaliar, ainda, os efeitos da exposição 

de operárias de A. mellifera africanizada ao inseticida imidacloprido e/ou da infecção das 

abelhas por Nosema ceranae e compreender como esses fatores atuam isolados e em conjunto 

sobre o organismo desses insetos. A sobrevivência das abelhas diminuiu quando estas foram 

expostas ao inseticida e/ou infectadas pelo parasita, sendo que a combinação destes dois 

estressores comprometeu ainda mais a longevidade delas. Tanto a N. ceranae quanto o 

imidacloprido, isolados ou em combinação levaram às células do intestino médio das abelhas 

ao estresse, evidenciado pela imunomarcação da chaperona HSP 70 e a morte celular, 

provavelmente por macroautofagia, indicada pela intensa vacuolização e pela diminuição na 

expressão gênica da caspase-3. No intestino, a atividade tecidual da glutationa-S-transferase 

não foi afetada, provavelmente, devido aos danos encontrados no epitélio que afetaram as 

funções de metabolização e biotransformação. Uma vez com o intestino comprometido, uma 

maior quantidade do inseticida poderia ter atingido a hemolinfa, levando as células dos 

túbulos de Malpighi, órgão responsável pela excreção de substâncias tóxicas do organismo, à 

morte celular. No cérebro, o inseticida alterou a atividade sináptica dos corpos pedunculados, 

conforme demonstrado pela imunomarcação da sinapsina, causou estresse celular e aumento 

de células gliais, que podem indicar injúria do tecido nervoso. A ação neurotóxica do 

inseticida provocou, ainda, aumento da atividade tecidual das enzimas acetilcolinesterase e 

carboxilesterase na cabeça das abelhas. A atividade sináptica alterada e o aumento do estresse 

celular nos corpos pedunculados foram observados também nas abelhas infectadas apenas por 

N. ceranae, indicando resposta ao parasitismo. Adicionalmente, a combinação patógeno-



inseticida e os estressores, quando isolados, causaram imunossupressão, diminuindo o número 

de hemócitos circulantes na hemolinfa e transcrição de genes relacionados a resposta imune 

individual e social. A partir dos resultados deste trabalho, concluiu-se que a combinação entre 

N. ceranae e concentrações residuais do imidacloprido afetou a sobrevivência das abelhas não 

só pela ação do inseticida em seu órgão alvo, o cérebro, mas, também, pelo comprometimento 

das funções digestórias e excretoras e pela diminuição da imunidade das abelhas.  

 

Palavras-chave: concentração letal média, sinapsina, HSP 70, morte celular, sistema imune. 

  



COMBINED EFFECTS OF Nosema ceranae AND IMIDACLOPRID INSECTICIDE 

ON AFRICANIZED HONEYBEES Apis mellifera 

ABSTRACT 

The Apis mellifera honeybees are importants pollinators both for native and cultivated plants. 

However, the contact with the agroecosystems may expose these insects to toxic substances, 

such as imidacloprid insecticide. Compound systemicity may lead to the contamination not 

only of forager honeybees, but also of other colony individuals, including larvae, through both 

pollen and nectar consumption containing imidacloprid residues. Thus, the first stage of this 

work evaluated the imidacloprid toxicity to both larvae and adult honeybees of hybrid 

Africanized A. mellifera. Results showed that larvae are more tolerant to imidacloprid than 

newly emerged honeybees, and alterations in larvae development were only observed at 

concentrations eight times higher than the average lethal concentration established for adult 

honeybees. Since not only insecticides, but also diseases such as nosemosis may weaken 

colonies and compromise its viability, the second stage of this work was the evaluation of the 

exposure effects of Africanized A. mellifera workers to imidacloprid insecticide and/or to 

honeybees infection by Nosema ceranae in order to understand how these factors act both 

isolated and together on organism of these insects. Honeybees survival decreased when they 

were exposed to insecticide and/or infected by parasite, and the combinations of these two 

stressors further compromised their longevity. Both N. cenarae as imidacloprid, either alone 

or in combination, led midgut cells of honeybees to stress, evidenced by HSP 70 chaperone 

immunostaining, and to cell death, probably by macroautophagy, as indicated by genic 

expression decrease of caspase-3. In the midgut, glutathione-S-transferase tissue activity was 

not altered, probably due to damage found on the epithelium that may affect both 

metabolization and biotransformation function. Once midgut was compromised, probably 

more quantity of insecticide reached hemolymph, leading cells from Malpighian tubules, 

organ responsible for toxic substances excretion from organism, to cell death. In the brain, the 

insecticide altered mushroom body synaptic activity, as verified by synapsin immunostaining, 

and it also caused cellular stress and increased of glial cells, which may indicate nerve tissue 

injury. Insecticide neurotoxic action also caused an increase in the activity of 

acetylcholinesterase and carboxylesterase enzymes in the heads of the honeybees. Altered 

synaptic activity and increased cellular stress in mushroom bodies were also observed for 

honeybees infected only by N. ceranae, indicating response to parasitism. Additionally, 

pathogen-insecticide combination and the stressors, when isolated, caused 



immunosuppression, reducing both the hemocytes circulating number in hemolymph and 

transcription of genes related to individual and social immune response. Based on results from 

this work, we may conclude that combination between N. ceranae and residual concentrations 

of Imidacloprid affected honeybees survival, due to insecticide action on their target organ 

(brain), impairment on digestory and excretory functions and honeybees imunity decreased. 

 

Keywords: lethal median concentration, synapsin, HSP 70, cell death, immune system. 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

a.i. Active ingredient  

AChE Acetilcolinesterase 

AIF Fator indutor da apoptose 

AKH Hormônio adipocinético 

Apaf-1 Fator ativador da protease apoptótica 1 

Atg2 Gene relacionado à autogafia 2 

BOD Estufa de demanda química de oxigênio  

CaE-3 Carboxielesterase-3 

CCD Distúbio no colapso de colônias (colony colapse disorder) 

CCE Carboxil colinesterase 

CL100 Grupo experimental exposto ao imidacloprido na concentração de 0,075 
ng/µL 

CL1000 Grupo experimental exposto ao imidacloprido na concentração de 0,0075 
ng/µL 

CL50 Concentração letal média 

CL50/100 Valor da concentração letal média divido por cem 

CL50/1000 Valor da concentração letal média dividido por mil  



CT Threshold cycle 

GSH Glutationa reduzida 

GST Glutationa-S-transferase 

HSP Proteína de choque térmico 

i.a. Ingrediente ativo 

JNK Kinase c-Jun N-terminal 

LC50 Lethal median concentration 

N+CL100 Grupo experimental infectado com 60.000 esporos de Nosema ceranae e 
exposto ao imidacloprido na concentração de 0,075 ng/µL 

N+CL1000 Grupo experimental infectado com 60.000 esporos de Nosema ceranae e 
exposto ao imidacloprido na concentração de 0,0075 ng/µL  

nAChR Receptores nicotínicos de acetilcolina 

Nosema Grupo experimental infectado com 60.000 esporos de Nosema ceranae 

OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

P450 Citocromo P450 monooxigenase 

PBS Tampão fosfato de sódio  

TL50 Tempo letal médio 

TNF Fator de necrose tumoral  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

As abelhas A. mellifera Linnaeus, 1758 (Hymenoptera, Apidae), possuem capacidade 

de adaptação a diversos climas e por isso apresentam ampla distribuição geográfica. No 

Brasil, a maioria dos ninhos naturais encontrados correspondem às formas híbridas, 

denominadas A. mellifera africanizada, provenientes do cruzamento de diversas subespécies 

originárias da Europa e África (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 1993; FRANCOY et al., 

2012). 

Em uma colônia de A. mellifera existem diferenças anatômicas, fisiológicas e 

comportamentais entre os indivíduos que resultam numa divisão de trabalho. Enquanto a 

rainha e o zangão possuem função reprodutiva, as operárias são responsáveis pela realização 

de atividades para a manutenção do ninho. Elas exercem preferencialmente uma determinada 

tarefa, de acordo com a idade, desenvolvimento glandular e necessidade da colônia. A partir 

de 21 dias de idade, as operárias realizam atividades de forrageamento e coleta, podendo 

atuar, assim, como agentes polinizadores (FREE, 1980). 

Devido ao hábito generalista na utilização dos recursos florais, as abelhas melíferas 

são consideradas polinizadores em potencial de plantas nativas e cultivadas. A interação entre 

abelhas e plantas garante às primeiras o desenvolvimento da colônia, pois o pólen e o néctar 

são as principais fontes de proteínas e carboidratos destes insetos, e aos vegetais sucesso na 

reprodução cruzada, aumento na variabilidade genética e, consequentemente, a otimização na 

produção de frutos e sementes (KEARNS; INOUYE, 1997; BRITTAIN; POTTS, 2011). 

A agricultura é cada vez mais dependente do uso de produtos químicos para controlar 

pragas e assegurar a produtividade (DESNEUX et al., 2007). A aplicação dos agrotóxicos 

reduz a presença dos polinizadores, como as abelhas, nos agroecossistemas (ALLEN-

WARDELL et al., 1998), pois os produtos utilizados para combater as pragas são também 

potencialmente prejudiciais para a fauna benéfica. 

Ao forragearem em áreas agrícolas, as abelhas podem ser contaminadas pelo contato 

direto com os agrotóxicos, principalmente na época de florada das culturas, quando esses 

insetos intensificam suas visitas (FREITAS; PINHEIRO, 2010). Outro fato preocupante é a 

deriva, ocasionada pelas correntes de vento, que pode levar os agrotóxicos para apiários, 

meliponários ou colônias silvestres próximos aos locais de aplicação destes compostos 

(KERR et al., 2001).  

Agrotóxicos, como o inseticida neonicotinoide imidacloprido, que são utilizados no 

combate de afídeos e outros insetos sugadores de seiva, possuem característica sistêmica, ou 

seja, têm capacidade de translocação, pela seiva, de uma parte da planta para outra 
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(MARICONI, 1983; GALLO et al., 2002) sendo detectados em todos os tecidos vegetais 

(SCHMUCK et al., 2001; BONMATIN et al., 2003; SUR; STORK, 2003). Assim, não só as 

abelhas que realizam o forrageamento entram em contato com as substâncias tóxicas 

presentes no ambiente, como também aquelas que fazem atividades intracoloniais e as larvas 

que podem se alimentar de pólen e néctar contaminados com inseticidas. Cresswell (2011) 

estimou, a partir de dados disponíveis na literatura, que a concentração realística encontrada 

em campo do imidacloprido seria de 0,7 a 10 ppb para o néctar floral. 

Autores relataram a presença do imidacloprido, seus metabólitos (olefina e 5-

hidroxiimidacloprido) e outros neonicotinoides (tiametoxam, clotianidina, acetamiprido, 

tiacloprido e dinotefuram) no pólen e néctar de culturas tratadas com formulações comerciais 

destes inseticidas por diferentes métodos de aplicação (solo, semente ou foliar) (SCHMUCK 

et al., 2001; DIVELY; KAMEL, 2012; POHORECKA et al., 2012; STONER; EITZER, 2012; 

BYRNE et al., 2014). No quadro 1 estão descritas as quantidades de imidacloprido 

encontradas no pólen e néctar, as culturas nas quais o inseticida foi detectado e a localização 

dessas.  

Quadro 1 - Concentrações de imidacloprido encontradas no pólen e néctar. 
Imidacloprido (ng/g ou 

ppb) Culturas/ Região Fontes 
Pólen Néctar 

3,3 (± 1) 1,9 (± 1) Girassol (Helianthus annuus), Alemanha Schmuck et al. 
(2001) 

4,9 a 80,2 0,4 a 11,2 Abóbora (Curcubita pepo), Maryland –
EUA 

Dively e Kamel 
(2012) 

0 0,6 Canola (Brassica napus), Polônia Pohorecka et al. 
(2012) 

14 (± 8) 10 (± 3) Abóbora (Curcubita pepo), EUA Stoner e Eitzer 
(2012) 

5,15 2,9 a 39,4 Citrus, California –EUA Byrne et al. (2014) 

 

Desenvolvidos nos anos 90, os neonicotinoides são uma forma sintética derivada da 

estrutura da nicotina e atualmente estão registrados para a utilização em uma grande variedade 

de culturas (FAIRBROTHER et al., 2014). Esses inseticidas são neurotóxicos e atuam como 

agonistas da acetilcolina nos receptores nicotínicos de acetilcolina dos insetos (nAChRs), 

localizados nos neurônios pós-sinápticos (BUCKINGHAM et al., 1997; SUCHAIL et al., 

2004). Ao contrário da acetilcolina, que é hidrolisada pela acetilcolinesterase, esses 

compostos não são degradados imediatamente. Portanto, os impulsos nervosos são 
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transmitidos de forma contínua e levam à hiperexcitação do sistema nervoso do inseto 

(GALLO et al., 2002). 

As abelhas possuem um menor número de genes (11000) que codificam proteínas 

quando comparadas a outros insetos como, por exemplo, Drosophila melagogaster (13500) e 

Anopheles gambiae (14000). As diferenças mais marcantes ocorrem em genes que codificam 

três superfamílias de enzimas de detoxificação a xenobióticos. As abelhas possuem uma 

deficiência de genes da glutationa-S-transferases (GST), citocromo P450 monooxigenase 

(P450) e carboxil colinesterases (CCE), associados à aquisição de resistência à inseticidas. 

Assim sendo, a sensibilidade das abelhas aos inseticidas poderia estar diretamente ligada ao 

déficit de enzimas de detoxificação (CLAUDIANOS et al., 2006). Se as abelhas não podem 

adquirir resistência aos produtos aplicados nas áreas de cultivo como as pragas, o aumento no 

uso dos inseticidas ou a combinação entre produtos químicos com a finalidade de eliminar 

pragas mais resistentes poderia ter grande impacto para as populações de abelhas. 

O fenômeno do sumiço das abelhas A. mellifera, denominado de distúrbio no colapso 

de colônias (CCD), tem sido relatado na Europa (ELLIS et al., 2010) e nos Estados Unidos 

(STOKSTAD, 2007; NEUMANN; CARRECK, 2010) e caracteriza-se pela diminuição no 

número de indivíduos nas colônias, sem que sejam notadas abelhas mortas nas proximidades 

(VANENGELSDORP et al., 2009). Entre as possíveis causas da CCD estão o uso de 

inseticidas neonicotinoides, as doenças, como a nosemose, a redução das fontes de alimento, 

as mudanças climáticas, a urbanização, os desmatamentos e a ocupação intensiva das terras 

(CHAUZAT et al., 2006; HO; CUMMINS, 2007; OLDROYD, 2007; YANG et al., 2008; 

HIGES et al., 2008; HIGES et al., 2009; VANENGELSDORP et al., 2009; 

BROMENSHENK et al., 2010). Apesar de casos específicos de CCD serem raros no Brasil, o 

impacto dos agentes causadores são amplamente conhecidos sobre as populações de abelhas 

(PIRES et al., 2016). 

Duas espécies descritas do gênero Nosema, N. apis e N. ceranae, causam a nosemose 

em abelhas A. mellifera (CHEN et al., 2008; WATANABE, 2008). Os microsporídios N. apis 

e N. ceranae são endoparasitas de abelhas adultas, cuja principal via de transmissão é oral-

fecal. Milhões de esporos desses microsporídios são encontrados no epitélio do ventrículo das 

abelhas infectadas, podendo danificar o aparelho digestório e deixar as abelhas mais 

susceptíveis à infecção por bactérias e vírus (WATANABE, 2008).  

A nosemose leva o hospedeiro a um estresse energético ou nutricional, uma vez que os 

microsporídios não possuem mitocôndrias e são dependentes do ATP produzido pelo 
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hospedeiro, principalmente na fase de germinação dos esporos, que tem elevada demanda 

energética (CORNMAM et al., 2009). 

Devido a degeneração do epitélio ventricular e a diminuição da secreção de enzimas 

digestórias, a infecção por Nosema sp. resulta em hiperfagia, que pode ter implicações na 

epidemiologia da doença. O aumento da fome pode levar à uma maior incidência do 

comportamento de trofalaxis elevando, assim, a disseminação via oral-oral do patógeno 

dentro da colônia (MAYACK; NAUG, 2009; MARTÍN-HERNÁNDEZ et al., 2011). A 

transmissão horizontal da nosemose pelas flores também seria potencializada, pois a fome 

leva ao aumento do forrageamento (COLLA et al., 2006). 

Diferente do que foi relatado para a N. apis, abelhas infectadas por esporos de N. 

ceranae podem ser encontradas em qualquer época do ano (MARTÍN-HERNÁNDEZ et al., 

2007). Juntamente com a ausência de sazonalidade, a reprodução possível dentro de uma 

maior amplitude térmica faz com a N. ceranae seja um agente patogênico com uma maior 

capacidade de propagação do que a N. apis (MARTÍN-HERNÁNDEZ et al., 2009).  

O ciclo biológico dos microsporídios causadores da nosemose é dependente da 

temperatura. A temperatura ótima para a reprodução dos esporos tanto de N. apis quanto de N. 

ceranae é de 33 ºC, a qual representa também a temperatura interna das colônias de abelhas. 

Em 25 ºC e 37 ºC, a N. ceranae foi capaz de parasitar um maior número de células do que a 

N. apis, sendo a temperatura de 37 ºC a menos favorável para ambas (MARTÍN-

HERNÁNDEZ et al., 2009). 

 O processo de africanização das abelhas no Brasil fez com que a doença causada pela 

N. apis desaparecesse e, dessa forma, o microsporídio causador da nosemose há 34 anos no 

país tem sido N. ceranae (TEIXEIRA et al., 2013).  

Pettis et al. (2013) identificaram maior probabilidade de infecção por Nosema sp. em 

abelhas que consumiam pólen com resíduos de fungicidas e inseticidas. A interação entre a 

infecção por N. ceranae e a exposição a agrotóxicos, como imidacloprido, tiacloprido e 

fipronil, aumentaram a mortalidade, comprometeram a longevidade, enfraqueceram as 

colônias e alteraram a carga de esporos no intestino, quando comparada a exposição das 

abelhas a estes estressores de forma isolada (ALAUX et al., 2010; VIDAU et al., 2011; 

AUFAUVRE et al., 2012; PETTIS et al., 2012). 

Aufauvre et al. (2014) avaliaram as respostas moleculares da interação patógeno-

inseticida e mostraram que, em linhas gerais, os estressores acometeram o sistema 

imunológico e afetaram a expressão de proteínas que compõem a cutícula, barreira física de 

defesa do organismo. 
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Abelhas que tiveram o sistema imunológico comprometido mostraram diminuição de 

suas funções cognitivas, evidenciada pela redução na capacidade se associar um odor à 

recompensa alimentar (MALLON et al., 2003). Além disso, a expressão de genes no cérebro, 

principalmente daqueles relacionados com a resposta imune ou antioxidante, como defensina-

1, peroxidase, esterase e glucose-oxidase, foi alterada por parasitas, como Varroa destructor 

ou N. ceranae, como também por inseticidas (MCDONNELL et al., 2013; ROAT et al., 

2014). 

Uma vez que o inseticida imidacloprido é neurotóxico e que o parasitismo por N. 

ceranae pode alterar as funções do sistema nervoso, um dos órgãos utilizados neste trabalho 

para a avaliação dos efeitos isolados ou combinados desses estressores foi o cérebro, 

especialmente a região dos corpos pedunculados. 

A estrutura geral do sistema nervoso da abelha adulta é essencialmente a mesma do 

sistema nervoso larval, sendo que, algumas modificações ocorrem durante a pupação, como o 

cérebro que, devido ao desenvolvimento dos lobos antenais e ópticos, aumenta de tamanho 

(CRUZ-LANDIM, 2009). 

O cérebro das abelhas é dividido em protocérebro, deutocérebro e tritocérebro e 

constituído por regiões contendo os corpos celulares de neurônios, denominadas de somata, e 

as regiões que contêm os prolongamentos celulares, chamadas de neurólipas (CHAPMAN, 

1998; BRANDT et al., 2005). 

No protocérebro estão localizados os corpos pedunculados, que são centros de 

integração multimodal e recebem informações olfativas, visuais, gustatórias e 

mecanossensoriais e, por isso, estão relacionados com a plasticidade comportamental das 

abelhas (KOMISCHKE et al., 2005; KIYA et al., 2007).  

Os corpos pedunculados, também conhecidos como corpos de cogumelo, são 

estruturas pares constituídas de neurópilas em forma de cálice, dos quais partem pedúnculos 

em direção ao lobo alfa (região que processa toda a informação proveniente das outras regiões 

do cérebro) (RYBAK; MENZEL, 1993; FARRIS et al.,1999). Os cálices são preenchidos com 

os corpos celulares de neurônios, chamados de células de Kenyon. As células de Kenyon são 

diferenciadas em compactas internas, não compactas e compactas externas, de acordo com a 

sua localização e quantidade de citoplasma em relação ao núcleo (FARRIS; SINAKEVITCH, 

2003; FAHRBACH, 2006).  

O cálice dos corpos pedunculados pode ser subdividido em lábio, colar e anel basal. O 

lábio recebe aferências dos lobos antenais e o colar dos lobos ópticos, enquanto que o anel 

basal possui fibras de entrada de ambos e, assim, recebe os estímulos olfativos e visuais. Os 
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estímulos visuais são bilaterais no cérebro dos himenópteros, em contraste, os olfativos são 

sempre unilaterais (GRONENBERG, 2001).  

Em trabalho com os corpos pedunculados de abelhas sem ferrão da espécie 

Scaptotrigona postica expostas ao imidacloprido, Soares (2012) identificou compactação 

cromatínica, comprometimento da estrutura tecidual e da adesão célula-célula e perda de 

eletrondensidade e rompimento mitocondriais, mostrando que este inseticida causa alterações 

celulares que culminam na morte das células de Kenyon. A morte dos neurônios dos corpos 

pedunculados, estruturas relacionadas com a formação de memória e aprendizagem, 

compromete o comportamento das abelhas e, dependendo do número de indivíduos afetados, 

toda a colônia pode ser inviabilizada. 

Estudos toxicológicos têm analisado também a ação dos inseticidas no sistema 

digestório, principalmente na região do ventrículo, por ser importante rota de entrada destes 

compostos no organismo das abelhas (KAKAMAND et al., 2008; CRUZ et al., 2010; 

OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, esse órgão constitui modelo interessante para avaliações 

patógeno-hospedeiro, principalmente quando se trata de patógenos que utilizam as células 

intestinais para completar seu ciclo de vida, como Nosema sp. (DUSSAUBAT et al., 2012). 

Nas larvas, os órgãos envolvidos na ingestão, digestão e armazenamento de nutrientes 

estão entre os mais desenvolvidos, sendo que, durante a pupação, o trato digestório é 

reorganizado em função da conformação adquirida pelo corpo do inseto adulto e das 

atividades que as operárias terão que executar para manutenção da colônia, como a 

alimentação das crias e a trofalaxia (CRUZ-LANDIM, 2009).  

O sistema digestório dos insetos é dividido em três regiões: intestino anterior, intestino 

médio e intestino posterior. No intestino médio, também designado de mesentério ou 

ventrículo, ocorre a maior parte da digestão e absorção das substâncias ingeridas (ZERBO, 

2003). 

A parede do ventrículo é formada pelo epitélio e por fibras musculares viscerais. Dois 

tipos celulares constituem a parte básica e funcional do epitélio: as células principais, 

digestórias ou enterócitos, responsáveis pela secreção de enzimas digestórias e absorção de 

nutrientes, e as células regenerativas, destinadas a produzir novas células para substituir as 

células principais que são eliminadas por desgaste (CRUZ-LANDIM et al., 1996). Na porção 

apical das células principais, recobrindo as microvilosidades, encontra-se a membrana 

peritrófica que consiste em uma camada acelular que protege o epitélio contra o atrito com o 

alimento (SNODGRASS, 1935; TERRA; FERREIRA, 1981; CHAPMAN, 1998; TERRA, 
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2001). Segundo Jimenez e Gilliam (1990) são as células da região anterior do ventrículo que 

secretam a maior parte da membrana peritrófica. 

Estudos sobre os efeitos do ácido bórico e do fipronil no organismo de larvas de A. 

mellifera (CRUZ et al., 2010) e sobre os efeitos da deltametrina, malation e tiametoxam para 

operárias adultas desta mesma espécie (KAKAMAND et al., 2008), mostraram que os 

compostos avaliados provocaram alterações morfológicas no epitélio do ventrículo que 

poderiam comprometer a alimentação e hidratação das abelhas. 

Catae et al. (2014) avaliaram os efeitos do tiametoxam no intestino e nos túbulos de 

Malpighi de abelhas recém-emergidas expostas a uma concentração considerada subletal. No 

intestino, o inseticida levou a desorganização no retículo endoplasmático liso, alterações 

nucleares e mitocondriais e aumento de vacúolos citoplasmáticos, porém, após oito dias, 

houve uma recuperação do órgão. Os autores discutem que a recuperação do intestino pode ter 

relação direta com uma provável tentativa de desintoxicação e excreção do composto pelos 

túbulos de Malpighi, evidenciada pelo aumento do retículo endoplasmático liso e alterações 

no labirinto basal e nas microvilosidades. 

Na região de transição entre os intestinos médios e posterior, o piloro, desembocam os 

túbulos de Malpighi, estruturas que compõem o sistema excretor das abelhas e são os 

responsáveis pela manutenção da homeostase hídrica e eliminação de produtos 

potencialmente tóxicos do organismo (BERRIDGE, 1969; CHAPMAN, 1998; CRUZ- 

LANDIM, 2009). 

A passagem dos túbulos de Malpighi para o intestino encontra-se fechada nas larvas e, 

assim, os produtos de excreção acumulam-se na luz dos túbulos durante toda fase larval. 

Quando a passagem se abre, no final do 5º ínstar, os túbulos colapsam, após liberação de seu 

conteúdo, e são destruídos para que novos túbulos possam ser formados durante a 

metamorfose (CRUZ-LANDIM, 2009). 

Nas abelhas adultas, os túbulos são formados por uma camada de células epiteliais e 

ao longo de seu comprimento a forma das células e o conteúdo da luz mudam mas. de uma 

maneira geral, a região apical das células é constituída por microvilosidades, enquanto a 

região basal apresenta numerosas invaginações (BRADLEY, 1985; CRUZ-LANDIM, 1998). 

As substâncias a serem excretadas acumulam-se inicialmente na porção basal das 

células dos túbulos de Malpighi formando vesículas que, posteriormente, serão exocitadas na 

porção apical e eliminadas na luz do túbulo (SNODGRASS, 1935). O produto de excreção 

produzido pelo túbulo de Malpighi flui para o intestino e fica acumulado no reto. Esse 

produto de excreção é constituído de resíduos, como uratos, compostos orgânicos, água e 
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íons. Parte dessas substâncias, principalmente a água, é reabsorvida no percurso até o reto e 

nas papilas retais (DOW, 1981; CRUZ- LANDIM, 2009). 

Uma vez que tanto os neonicotinoides quanto a nosemose podem afetar a 

sobrevivência das abelhas e comprometer a viabilidade das colônias sendo, assim, apontados 

como possíveis causadores da CCD, este trabalho visou avaliar se a exposição de operárias de 

A. mellifera africanizada ao inseticida imidacloprido interfere na infecção das abelhas por N. 

ceranae e compreender como esses fatores atuam no organismo desses insetos. 
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9. CONCLUSÕES  

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que: 

• Larvas são mais tolerantes ao imidacloprido do que as abelhas recém-

emergidas da mesma espécie, provavelmente devido ao corpo gorduroso mais 

desenvolvido das larvas e/ou a presença de subtipos diferentes de receptores 

nicotínicos, alvos do inseticida, no cérebro das larvas e das abelhas adultas; 

• A exposição das abelhas recém-emergidas ao imidacloprido em concentrações 

residuais aumentou a infecção desses insetos pela N. ceranae e favoreceu a 

replicação do parasita nas suas células intestinais; 

• Em comparação com a infecção por N. ceranae ou com a exposição ao 

imidacloprido, isoladamente, a combinação inseticida-microsporídio agravou 

os efeitos provocados por esses estressores sobre o intestino, cérebro e túbulos 

de Malpighi das abelhas e, consequentemente, diminuiu ainda mais a 

sobrevivência das mesmas; 

• Ambos os estressores comprometeram a imunidade individual, diminuindo as 

respostas imune celular e humoral, e provavelmente a imunidade social das 

abelhas. 
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