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Introdução

Única abelha feminina com os órgãos de reprodução 
completamente desenvolvidos. Tem as asas do mesmo 
tamanho e do mesmo formato que as das operarias, mas 
apresenta o abdômen muito mais desenvolvido, o que 
da a impressão de que as asas da rainha são menores 
Fig. 1[1].

A rainha tem ferrão, porem é usado apenas na luta 
contra rivais; aquele apresenta fisgas pequenas e 
inefleazes, que associadas as placas permacem 
firmemente presas, de forma que o ferrão pode ser 
recolhido depois de usado [2].

A rainha também põe ovos, a depender das 
condições da flora; ovos para o nascimento de 
operarias, de zangões ou ainda de rainhas. Estes 
últimos são idênticos aos que originam operarias [1], 
porém a alimentação fornecida a estas larvas é que 
diferenciará sua função e tempo de vida [1, 3].

Discussão

Não existe diferença na origem orgânica entre um 
ovo de operária e um de rainha. Ficando órfã uma 
população, as nutrizes modificarão a forma de um 
alvéolo de operária que contenha ovo e alimentarão 
esta larva com geléia real até o início da metamorfose 
que a transformará em rainha. A geléia real constitui, 
portanto, o fator que diferencia morfológica, fisiológica 
e funcionalmente a abelha fêmea [1].

Vieira [3] diz que a rainha é uma operaria obtida por 
suplementação alimentar, pois enquanto as larvas de 
operarias e de zangões recebem geléia real racionada, 
durante três dias, as larvas para rainha a recebem a 
vontade e durante toda a vida larval (5,5 dias). Leva 16 
dias para nascer, enquanto a operaria leva 21 dias e o 
zangão 24 (Fig. 2). Vive de dois a quatro anos e até 
cinco, o que é raro no nosso país, já Melo [1] afirma 
que no Brasil, o tempo de vida estimado para as rainhas 
é de dois anos e que nos países onde o inverno é mais 
rigoroso, ela pode durar até seis anos, pois há 
oportunidade para um bom descanso, se esgotando 
menos. 

Na prática é observado que este descanso não se 
refere a questão física e sim a quantidade de 
ovoposição realizada. Podemos exemplificar da 
seguinte forma: vamos considerar a espermateca como 
uma poupança; se eu gasto mais, ficarei sem dinheiro 
mais cedo; dessa forma, uma rainha que coloca mais 
ovos, esgotará mais rápido a sua espermateca e 
consequentemente, encurtará o seu tempo de vida. Com 

um tempo de florada mais curto, a rainha colocará menos 
ovos e viverá mais.
Segundo Mello [1], quando nasce uma rainha, a primeira 
coisa a fazer é procurar outras realeiras ou celas reais (local 
onde se desenvolve a futura rainha), para destruir suas 
ocupantes, que seriam suas rivais. Uma delas poderia vir a 
matá-la se conseguisse nascer. Se nascer simultaneamente, 
várias rainhas, algumas brigam entre si caso se encontrem. 
Senão, toleram-se perfeitamente enquanto forem virgens.

Mello [1] comenta que quando uma rainha voa para ser 
fecundada, ela sobe até uma altura de 20 a 30 metros e 
libera feromônio de atração sexual produzidos pelas 
glândulas mandibulares da rainha. Os zangões, graças a sua 
visão e ao grande numero de discos olfativos existentes em 
suas antenas, seguem atrás desta rainha numa formação 
semelhante a um cometa, em movimentos rápidos para 
cima e para baixo. Quando se aproximam da rainha, 
entretanto, formam um aglomerado semelhante a um cone.

O zangão, para fecundar a rainha, pousa sobre o seu 
dorso e a segura pelo abdômen com as patas; em seguida, 
estimulado pela abertura da câmera do ferrão da rainha, ele 
introduz o órgão genital nesta abertura. Após a ejaculação, 
o zangão solta a rainha e cai para trás, rompendo seu órgão 
genital cujo bulbo em geral, fica na câmera do ferrão da 
rainha. Todo este processo leva apenas alguns segundos 
para ocorrer e é repetido umas 17 vezes. Cada zangão que 
fecunda uma rainha morre imediatamente, após a cópula, 
devido ao rompimento do órgão genital [1, 4]. 

Mello[1], Winston [2] e Vieira[3] também relatam que 
na colônia, a rainha tem a função de pôr ovos, através de 
um ferrão modificado em ovopositor e produzir uma 
substância que inibe a reprodução das operárias, o 
feromônio. 

As celas para operárias tem o mesmo diâmetro que o 
abdômen da rainha. Dessa forma para que o ovo saia é 
necessário que ela comprima o abdômen e que 
simultaneamente, a espermateca também seja comprimida, 
forçando a saída dos espermatozóides que vão fecundar os 
óvulos, nascendo dele as operárias [2,3]. Uma pequena 
bomba, em forma de “S”, e uma válvula, que liga a 
espermateca ao oviduto, permitem que a rainha solte uma 
quantidade mínima de esperma e de fluxo seminal dentro 
do tubo, liberando assim, alguns espermatozóides de cada 
vez (Fig. 3). Isso é importante para a rainha, uma vez que 
ela será substituída e morta pelo enxame, quando lhe faltar 
esperma [2]. 

Já nas celas para zangões, em que o diâmetro é maior do 
que o do abdômen da rainha, ela não faz força para o óvulo 
sair, dessa forma não há compressão sobre a espermateca, 
não liberando os espermatozóides e consequentemente, os 



óvulos não são fecundados, produzindo apenas 
zangões, pelo processo da partenogênese (reprodução 
assexuada) [2, 3].

A quantidade de ovos postos pela rainha depende da 
florada, pois o aumento do trabalho das operárias as 
expõe a ataques (de pássaros e outros inimigos) e 
diminuem seu tempo de vida por desgaste. Dessa forma 
a rainha necessita aumentar a sua ovoposição a fim de 
repor as perdas e impedir um déficit de produção da 
sua colméia [1]. Em seu ápice, a rainha põe entre 2.000 
e 3.000 ovos por dia [1, 3].

Conclusão
Foi observado neste trabalho a grande importância 

da rainha dentro de uma colméia, desde o seu 
nascimento até a sua postura. Vimos também que 
através do ferormônio, ela controla o enxame e o 
mantém com novas operárias, zangões e futuras rainha 
(quando necessário).
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Figura 1. Enxame de abelhas Apis mellifera com rainha ao 
centro indicado pelo círculo.

Fonte: http://otaodabiologia.files.wordpress.com/2008/11/abelha-rainha.jpg

Figura 2. Esquema representativo da cronologia das operárias, dos zangões e 
rainhas.

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/imagem.php

Figura 3. Vista da espermateca e do oviduto, mostrando a 
bomba, a válvula do tubo espermático e a válvula 
dobrada do oviduto, que regula e coordena o 
lançamento do esperma e a passagem do ovo.

Fonte: Wiston, 2003.


