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DIVERSIDADE DE ABELHAS (HYMENOPTERA, APOIDEA) E PLANTAS
VISITADAS NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA

Autor: CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO
Orientador: Prof Df. LUIS CARLOS MARCillNI

RESUMO

A comunidade de abelhas associada a uma área restrita com vegetação de
caatinga no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA foi estudada entre os
meses de janeiro de 1994 e fevereiro de 1995, por meio da amostragem sistemática das
abelhas nas plantas em floração, com o objetivo de se conhecer a composição das
espécies de abelhas e de plantas visitadas, contribuindo para o conhecimento da estrutura
da comunidade de abelhas na área estudada. A comunidade seguiu o padrão geral
encontrado em outras áreas neotropicais até o momento estudadas, apresentando muitas
espécies com poucos indivíduos e poucas espécies com muitos indivíduos. Três espécies
coletadas ainda não foram descritas. Dezenove espécies e dois gêneros foram registrados
pela primeira vez em vegetação de caatinga. A família Apidae (sensu latu) foi a mais
rica em espécies e a mais abundante. O padrão feno lógico das abelhas foi tipicamente
tropical, caracterizado por espécies ativas durante todo o ano, como Apis mellifera
Linnaeus, 1758 e Trigona spinipes (Fabricius, 1793), e, espécies sazonais, como Centris
spp. A evolução espacial e temporal das populações de abelhas foi diferenciada ao longo
dos meses estudados, sendo que a maior abundância foi observada no mês de novembro
e a maior riqueza de espécie no mês de agosto. O mês de agosto provavelmente foi o
principal período de acasalamento das espécies solitárias. As abelhas concentraram suas
atividades de visita às flores nos intervalos de 10:01 às 11:00 horas e 14:01 às 15:00
horas.

As abelhas consideradas predominantes foram A. mellifera, Caenonomada

unicalcarata (Ducke, 1908), Centris aenea Lepeletier, 1841, Centris tarsata Smith,
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1874, T. spinipes, Trigonisca sp. e Xy/ocopa grisescens Lepeletier, 1841. A maior

similaridade entre as abelhas predominantes quanto às plantas visitadas foi entre C.
aenea e X

grisescens. A vegetação proporcionou recursos tróficos para as abelhas

durante todos os meses de estudo. As principais famílias de plantas quanto à abundância
de abelhas visitantes, em ordem decrescente, foram Caesalpiniaceae, Portulacaceae,
Fabaceae, Asteraceae, Mimosaceae,

Sterculiaceae, Anacardiaceae, Rhamnaceae,

Boraginaceae e Vitaceae. A maior riqueza de espécie de plantas visitadas, em ordem
decrescente, foi

entre as famílias

Fabaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae e

Malpighiaceae. As espécies vegetais visitadas que foram consideradas predominantes na
área estudada foram Alternanthera tenella Colla, Caesalpinia pyramidalis Tul.,
Centratherum p. punctatum Cass., Cissus simsiana Roem. & Scult., Heliotropium
angiospermum Murray, Melochia tomentosa L. e Portulaca elalior Mart.. M tomentosa

foi a espécie vegetal com o maior número de espécie de abelhas visitantes e C.
pyramidalis a com maior abundância de indivíduos coletados. As espécies vegetais

predominantes apresentaram elevada similaridade quanto às abelhas visitantes,
destacando-se C. p. punctatum e P. e/alior.

DIVERSITY OF BEES (HYMENOPTERA, APOIDEA) AND PLANTS VISITED
IN THE MUNICIPALITY OF CASTRO ALVES, BAHIA, BRAZIL.

Autor: CARLOS ALFREDO LOPES DE CARVALHO
Advisor: Prof Df. LUIS CARLOS MARCHINI

SUMMARY

The bees community associated with a restrict area containing a "caatinga"
vegetation in the Paraguaçu ri ver valley, in the Municipality of Castro Alves, Bahia was
studied between January of 1994 and February of 1995, by means of a systematic
sampling of the bees in the plants in floration time with the aim of knowing the
composition of bees species and plants visited, contributing to the structure knowledge
of the bees community in the studied area. The community followed the general
standard found in other neotropical areas until the studied moment, showing many
species with a few individuaIs and a few species with many individuaIs. Three species
were collected have not been described yet. Nineteen species and two generous have
been registered by the first time in a "caatinga" vegetation. The Apidae (sensu latu)
family was the richest in species and the most abundant. The phenological of the bees
was typically tropical, characterized by active species during alI the year, such as Apis
mellifera Linnaeus, 1758 and Trigona spinipes (Fabricius, 1793), and seasonal species ,

such as Centris spp.. Temporal and spatial evolution of bees populations was
differentiated during the studied months, so that the largest abundance was observed in
November and the richest species in August. August was probably the main period of
solitary species mating. The bees concentrated their activities of visit to flowers in
intervals from 10.01 to 11.00 AM. and from 2.01 to 3.00 P.M. The bees were
considered predominant were A. mellifera, Caenonomada unicalcarata (Ducke, 1908),
Centris aenea Lepeletier, 1841, Centris tarsata Smith, 1874, T. spinipes, Trigonisca sp.

e Xylocopa grisescens Lepeletier, 1841. The largest similarity among predominant bees
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as to plants visited was between C. aenea and X

grisescens. The vegetation

proportioned trophie resourees to the bees during all the months of study. The main
plants families as to visiting bees abundanee in a deereasing order were Caesalpiniaeeae,
Portulaeaeeae, Fabaeeae, Asteraeeae,

Mimosaeeae, Stereuliaeeae, Anaeardiaeeae,

Rhamnaeeae, Boraginaeeae and Vitaeeae. The largest riehness of the plant speeies
visited in a deereasing order was among the families Fabaeeae, Mimosaeeae,
Caesalpiniaeeae and Malpighiaeeae. The vegetable speeies visited whieh were
eonsidered predominant in the studied areas were Alternanthera tene/la Colla,
Caesalpinia pyramidalis Tul., Centratherum p. punetatum Cass., Cissus simsiana Roem.
& Seult., Heliotropium angiospermum Murray, Meloehia tomentosa L. and Portulaca

elatior Mart..

M tomentosa was the vegetable speeies with the largest number of

visiting bees speeies and C. pyramidalis that with largest abundanee of coUeeted
individuais. The predominant vegetable speeies presented elevated similarity as to
visiting bees, with highlight for C. p. punetatum e P. elalior.

1 INTRODUÇÃO

A riqueza em plantas e animais tem um valor incalculável como patrimônio
natural, sendo o resultado da evolução ocorrida em um determinado tempo cujas
condições não mais serão repetidas (Tilman, 1996).
Apesar disso, a redução da diversidade devido a simplificação dos ecossistemas
e/ou por introdução de produtos tóxicos é o efeito direto ou indireto mais importante e
irreversível das atividades humanas ao longo do século

xx. Esses ecossistemas, embora

não percam necessariamente a produção em biomassa, normalmente reduzem sua
diversidade praticamente em todas as ocasiões (Dourojeanni, 1990; Halffter & Ezcurra,
1996).
De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, algumas espécies que
ocorrem no Estado da Bahia constam na Lista Oficial da flora brasileira ameaçada de
extinção. Contudo, o número de táxon é maior ainda para a fauna devido,
principalmente, à destruição dos habitats naturais para ocupação do solo ou extrativismo
(Bahia, 1995).
A etapa inicial para a aquisição de conhecimentos sobre os recursos naturais
disponíveis em uma região é a coleta e identificação taxonômica das espécies que
compõem sua fauna e flora, possibilitando a obtenção de subsídios para estudos mais
amplos sobre as características ecológicas de um determinado habitat ou ecossistema
(Prado, 1980).
Entre as espécies da fauna, as abelhas constituem um dos grupos maIS
importantes para o homem não somente por permitir a exploração econômica de seus
produtos como o mel, própolis, cera e geléia real, mas, principalmente, por contribuir
para o aumento da produção de frutos e sementes de diversos vegetais de interesse
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agroflorestal. Além disso, nos ecossistemas naturais desempenham papel importante na
manutenção das comunidades de plantas e animais, por serem eficientes polinizadores
de muitas espécies de angiospermas, que por sua vez, são responsáveis pela produção de
alimentos utilizados por aves e mamíferos (Janzen, 1980; Wiese, 1985; Free, 1993).
A maioria da flora encontrada em muitas comunidades, depende das abelhas para
que ocorra a polinização, como várias espécies de Caesalpiniaceae e Fabaceae. Para
representantes das famílias Bignoniaceae, Lamiaceae e Scrophulariaceae a ausência das
abelhas poderia causar o desaparecimento dessas plantas nas área onde normalmente são
encontradas (Netf & Simpson, 1993).
Estudo realizado na floresta tropical da Costa Rica demonstrou que as abelhas
são os principais polinizadores e/ou co-polinizadores em 40% das espécies de árvores
estudadas (Bawa et al., 1985). Esses insetos também são considerados os principais
polinizadores nas comunidades vegetais localizadas em florestas temperadas (Motten,
1986) e nas regiões montanhosas (Moldenk:e & Lincon, 1979).
Apesar da importância das abelhas em diferentes ecossistemas, as mudanças
causadas por atividades antrópicas têm promovido alterações nas condições do seu
habitat, comprometendo a diversidade devido à destruição de locais usados para
nidificação, redução na disponibilidade dos recursos tróficos e eliminação de colônias
naturais (O'toole, 1993; Kerr et aI., 1996; Matheson et aI., 1996).
Nas regiões banhadas pelo rio Paraguaçu no Estado da Bahia ocorre um processo
de destruição da vegetação natural em função do seu potencial agropastoril,
comprometendo as diferentes espécies que vivem nessas áreas.
Existem poucas informações sobre a biodiversidade nessas regiões e nenhuma
sobre a composição da fauna de abelhas. Como há um interesse crescente pela apicultura
e a meliponicultura nesse Estado, e existe escassez de estudos sobre a diversidade de
abelhas que ocorre em vegetação de caatinga, pesquisas nessas áreas se fazem
necessárias, tanto para determinar padrões das comunidades de abelhas e plantas
visitadas, como para possibilitar estratégias futuras de utilização racional da fauna e
flora apícolas e de conservação das espécies na região.
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o objetivo deste trabalho

foi caracterizar a comunidade de abelhas associada a

uma área com vegetação de caatinga, localizada no Vale do Rio Paraguaçu, Município
de Castro Alves-BA, por meio do levantamento das espécies de abelhas e plantas
visitadas e das análises faunÍstica e florística, contribuindo para o conhecimento dos
padrões de diversidade da fauna e flora apícolas no Estado da Bahia.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Considerações sobre a posição taxonômica das abelhas

As abelhas pertencem a Ordem Hymenoptera e Superfamília Apoidea. Estima-se
que existam mais de 4 mil gêneros e 25 a 30 mil espécies distribuídas nas diferentes
regiões do mundo (Griswold et aI., 1995).
A superfamília Apoidea foi organizada por Michener (1944) em oito famílias,
sendo, posteriormente, adicionadas mais três (Rozen Jr., 1965; McGinley, 1980;
Michener & Greenberg, 1980). Dessa forma, são consideradas tradicionalmente 11
famílias de abelhas: Andrenidae, Anthophoridae, Apidae, Colletidae, Ctenoplectridae,
Fideliidae, Halictidae, Megachilidae, Melittidae, Oxaeidae e Stenotritidae (Roubik,
1989). Entre essas, Ctenoplectridae, Fideliidae, Melittidae e Stenotritidae não possuem
representantes no Brasil (Michener, 1979; Griswold et aI., 1995).
Apesar dessa classificação ser a mais comum na literatura sobre abelhas, outros
estudos envolvendo Hymenoptera apresentaram alterações na composição das
superfamílias e famílias, como em Gauld & Bolton (1988), que consideraram Apidae
como a única família de Apoidea. Segundo esses autores, o número de famílias
tradicionais de abelhas é altamente desproporcional, quando comparado com outros
grupos dentro da ordem Hymenoptera. Assim, sugeriram a inclusão de todas as espécies
em Apidae, como também incluíram Sphecidae representando a antiga superfamília
Sphecoidea em Apoidea.
Estudos filogenéticos com vespas esfecóideas demonstraram claramente a
natureza parafilética dos membros de Sphecidae sensu strictu com relação às abelhas,
embora para algumas subfamílias ainda seria necessário uma reorganização (Alexander,
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1992). Esse trabalho foi fundamental para a inclusão dessas vespas na superfamília
Apoidea (Gauld & Hanson, 1995).
Por outro lado, Brothers & Carpenter (1993) estudaram a filogenia de Aculeata e
apresentaram três famílias compondo Apoidea: Apidae, formada por todas as famílias
tradicionais de abelhas; Sphecidae, representando as vespas incluídas em Sphecoidea; e
Heterogynaidae, composta por espécies da subfamília Heterogyninae (Sphecidae sensu

strictu). Desse modo, Apidae passou a ser a única família de abelhas constituída pelas
subfamílias tradicionais, acrescida de

Oxaeinae,

Ctenoplectrinae, Fideliinae e

Stenotritinae. Essas subfamílias foram apresentadas por Griswold et aI. (1995) com a
finalidade de representar as famílias tradicionais. Esses autores consideraram como
subfamílias válidas, além dessas quatro, as 21 alistadas por Roubik (1989) e mais
Euglossinae, totalizando 26 subfamílias.
Entretanto, os taxonomistas que trabalham exclusivamente com abelhas seguem
a classificação tradicional para o nível de família com as modificações propostas por
Roig-Alsina & Michener (1993). Esses autores estudaram as relações filogenéticas entre
determinados grupos de abelhas, concluindo que os antoforídeos devem ser incluídos em
Apidae. Baseando-se nessa classificação, a composição da categoria de família de
abelhas que ocorrem no Brasil passou a ser Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae,
Megachilidae e Oxaeidae.
Oxaeidae, tradicionalmente uma subfamília de Andrenidae (Graf, 1966), foi
elevada ao nível de família por Rozen Jr. (1965). Entretanto, trabalhos mais recentes,
como Alexander & Michener (1995), consideraram-na subfamília de Andrenidae.
Entre as subfamílias revisadas recentemente encontra-se Meliponinae (Apidae),
cujos gêneros foram organizados por Schwarz (1948) e Moure (1961). Michener (1990),
revisando os gêneros dessa subfamília, reconheceu apenas 21 gêneros. Por outro lado,
Camargo & Pedro (1992), baseando-se nos mesmos caracteres usados na análise cladista
por Michener (1990), consideraram 55 gêneros válidos para essa subfamília.
Estudos básicos de taxonomia foram efetuados para vários grupos tradicionais,
como em Anthophoridae sensu strictu (Hurd Jr. & Moure, 1963; Brooks, 1988); Apidae

sensu strictu (Moure, 1950; 1961; Michener, 1990); Colletidae (Michener, 1986);
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Fideliidae (Moure & Michener, 1955); Halictidae (Eickwort, 1969; Michener, 1978;
McGinley, 1986; Moure & Hurd Jr., 1987; Cure, 1989); Megachilidae (Mitchell, 1943);
Melittidae (Michener, 1981) e Oxaeidae (Hurd Jr.& Linsley, 1976).
Informações gerais sobre as famílias e subfamílias são encontradas em Stephen et
aI. (1969), Snelling (1981), Ayala (1988) e Finnamore & Michener (1993), enquanto
uma revisão genérica para as Américas do Norte e Central foi publicada por Michener et
aI. (1994), na qual vários gêneros são também representados na América do Sul.

2.2

Estudos sobre comunidades de abelhas
A comunidade é o agrupamento natural das populações de diferentes espécies

com capacidade de sobrevivência e sustentação própria, localizado em uma determinada
região geográfica ou biótopo (Silveira-Neto et al., 1976).
Um dos aspectos importantes nos estudos ecológicos sobre insetos é o número de
espécies e de indivíduos existentes na comunidade, assim como, a comparação entre
diferentes comunidades (Lewis & Taylor, 1976).
A estrutura de uma comunidade pode ser definida como sendo as características
ou padrões de organização das espécies, em termos da diversidade, abundância relativa,
dominância, distribuição espacial e temporal, diversidade de tipos reprodutivos e
repartição de recursos tróficos (Heithaus, 1974; Janzen, 1980; Pleasants, 1983; Giller,
1984).
Nos estudos sobre comunidades de abelhas a abordagem desses padrões é
facilitada pela possibilidade de observação e captura de um grande número de
indivíduos que utilizam recursos distintos e mensuráveis (Heithaus, 1979a). Os padrões
de abundância espaço-temporal das abelhas nas flores são variados, sendo que a sua
densidade nas flores pode fornecer informações sobre a abundância das espécies no
habitat, a densidade floral, a sincronia fenológica da atividade dos adultos com o
florescimento das plantas e com a antese floral, a biogeografla das abelhas e as suas
preferências alimentares (Cane & Payne, 1993).
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o

procedimento de amostragem de abelhas para estudos ecológicos pode ser

baseado em diferentes métodos. Entre esses, Roubik (1989) destaca a utilização de
ninhos armadilhas, iscas atrativas com substâncias odoríferas, armadilha luminosa,
armadilha tipo Malaise e captura direta nas flores.
As amostragens periódicas das abelhas nas flores permitem diversas análises no
estudo da estrutura de comunidade, gerando informações sobre a diversidade das
espécies de abelhas e plantas, amplitude e sobreposição nos recursos utilizados,
interações entre espécies e atividade sazonal das abelhas (Knoll, 1990).
Estudos na região Neotropical sobre as relações entre abelhas e plantas em
diferentes comunidades foram realizados por diversos autores, entre os quais destacamse os trabalhos realizados na Costa Rica que abordaram a importância das interações
entre plantas e polinizadores para a determinação da diversidade de visitantes florais e
das plantas entomófilas (Heithaus, 1974); a riqueza de espécies de abelhas e vespas
visitantes de flores (Heithaus, 1979a); a repartição de recursos entre as espécies desses
grupos (Heithaus, 1979b); e a quantificação do grau de especialização alimentar dessas
espécies através de diversos índices (Heithaus, 1979c).
Estudos semelhantes foram desenvolvidos em outros países como no Suriname
por Engel & Dingemans-Bakels (1980), que levantaram as fontes de pólen e néctar
utilizadas por Meliponinae e, na Jamaica por Raw (1985), que investigou os recursos
florais utilizados pelas abelhas.
No Brasil, os primeiros levantamentos relacionando abelhas e flores foram os
realizados por Ducke 1,2 citado por Viana (1992) no Estado do Pará. Contudo, só a partir
da década de 60 surgiram os levantamentos sistematizados, desenvolvidos com
metodologia padronizada, iniciados por Sakagami et aI. (1967) no Paraná.
Esse método preconiza a coleta individual das abelhas nas flores ou em vôo,
seguida por uma varredura em cada planta com flores através de redes entomológicas,
I
2

DUCKE, A. Beobachtungen über blutenbesuch, erscheiungszeit etc. der bei Pará vorkommenden.
Allgemeine Zeitschriftfur Entomologie, n.7, p.321-325; 360-368; 400-404; 417-421,1902.
DUCKE, A. Neue beobachtungen über die bienen der Amazonslander. AIlgemeine Zeitschrift fur
Entomologie, n.2, p.51-60, 1906.
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sem qualquer tipo de escolha, permitindo a obtenção de dados qualitativos e
quantitativos das comunidades de abelhas e plantas visitadas (Sakagami et aI., 1967;
Sakagami & Matsumura, 1967).
Contudo, apresenta possíveis distorções, corno a influência da remoção dos
indivíduos sobre o tamanho das populações, a facilidade de se coletar abelhas maiores e
de vôos mais lentos, as diferenças individuais entre os coletores e a dificuldade de se
coletar abelhas em plantas altas (Laroca, 1974;

Laroca et al., 1982). Embora,

acredita-se que essa metodologia de amostragem conSIga representar, de forma
satisfatória, a estrutura da fauna e flora apícolas das áreas estudas (Martins, 1990;
Zanella, 1991; Viana, 1992, Barbola, 1993; Aguiar, 1995).
Posteriormente, outros estudos seguindo essa metodologia foram realizados
principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, em áreas de campos secundários,
parques, jardins e ecossistemas de cerrado, abordando aspectos da abundância relativa,
diversidade, fenologia e das relações entre abelhas e plantas.
No Rio Grande do Sul, Hoffmann (1990; 1995) estudou a comunidade de abelhas
em ecossistemas agrícolas e Wittmann & Hoffman (1990) relacionaram as espécies de
abelhas coletadas em várias regiões desse Estado.
Em Santa Catarina, Orth (1983), Ortolan (1989) e Ortolan & Laroca (1996)
trabalharam com a ecologia de abelhas, enfatizando os polinizadores potenciais da
maCIeIra.
No Paraná destacaram-se os trabalhos de Sakagarni & Laroca (1971) em São
José dos Pinhais-PR e Boa Vista-PR, Laroca (1974) em Alexandra-PR, Laroca et aI.
(1982) em uma área restrita de Curitiba-PR, Cure-Hakim (1983) no Parque da Cidade de
Curitiba-PR; Bortoli & Laroca (1990) em São José dos Pinhais-PR, Taura (1990) em
zona urbana no Passeio Público de Curitiba-PR, Zanella (1991) e Zanella et aI. (1998) na
Ilha do Mel, Barbola (1993) na Floresta Estadual Passa Dois em Lapa-PR e Schwartz
Filho (1993) na Ilha das Cobras.
No Estado de São Paulo foram desenvolvidos vários estudos sobre a flora e fauna
apícolas como os realizados por Cortopassi-Laurino (1982), Imperatriz-Fonseca et aI.
(1984), Kleinert-Giovannini (1984), Knoll (1985), Ramalho et al. (1985), Imperatriz-
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Fonseca et al. (1989), Ramalho et al. (1989) e Knoll (1990) na cidade de São

Paulo-SP~

Martins (1985) em São Roque-SP e Campinas-SP; Campos (1989) na Reserva de
Corumbataí; Amaral (1953), Santos (1954; 1964) e Carvalho & Marchini (1999a; b) em
Piracicaba; Camargo & Mazucato (1984) e Camillo & Garófalo (1989) em Ribeirão
Preto; Pedro (1992) no Município de Cajuru; e, Mateus (1998) em Luiz Antônio-SP.
Em Minas Gerais são conhecidos os trabalhos de Silveira (1989) em ParaopebaMG, Cure et alo (1993) em Viçosa-MG, Silveira et alo (1993) em Ponte Preta-MG e
Carvalho & Bego (1997) em Uberlândia-MG.
Na região Nordeste foram realizadas pesquisas sobre a flora e fauna de abelhas
na Paraíba (Aguiar & Martins, 1993 e Aguiar et aI., 1995), no Ceará (Freitas, 1991;
Paulino, 1992) e no Maranhão (Albuquerque & Mendonça, 1996; Gonçalves et aI.,
1996). No Estado da Bahia encontram-se os trabalhos de Martins (1990) que estudou as
espécies de abelhas de Lençóis (vegetação de cerrado gramíneo lenhoso com elementos
de campus rupestres) e de Casa Nova (vegetação de caatinga); Viana (1992) e Castro
(1994a) que estudaram as espécies sociais desses dois municípios; e, Carvalho (1993),
Carvalho & Marques (1995), Carvalho et alo (1995), Carvalho et alo (1996), Carvalho et
aI. (1997) que levantaram as espécies associadas às plantas de interesse econômico em
Cruz das Almas e outros municípios do recôncavo baiano (agroecossistemas).
Na região Norte do Brasil, Absy et aI. (1984) e Marques-Souza (1995)
investigaram as plantas visitadas por Meliponinae para coleta de pólen na Amazônia.
Trabalhos utilizando a metodologia dos ninhos armadilhas foram desenvolvidos
por Morato (1993) na Amazônia e Garófalo et alo (1993) em São Paulo e, a de iscas
atrativas para inventariar espécies de Euglossinae, por Braga (1976) na Amazônia,
Aguilar (1990) na Bahia, Rebêlo & Garófalo (1997) em São Paulo e Bezerra (1995) na
Paraíba.
Esses trabalhos contribuem para o conhecimento da estrutura de comunidades de
abelhas em diferentes habitats. Embora, as comparações entre as faunas de locais
diferentes, levantadas com metodologia similares, apresentam certas dificuldades devido
às variações que ocorrem no tipo de vegetação, clima, topografia, esforço de coleta,
tamanho das áreas amostradas, número real de espécies, tipos de habitats, entre outras.
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Apesar dessas dificuldades, acredita-se que alguns padrões gerais podem ser discutidos
(Heithaus, 1979a; Michener, 1979; Cure et al., 1992; Silveira et al., 1993; Martins, 1994;
Silveira & Campos, 1995; e Aguiar & Martins, 1997).

2.3

Aspectos das interações entre abelha e plantas
A escolha do alimento para as formas jovens das abelhas está relacionada com a

interação inseto-planta, sendo de fundamental importância a evolução e especialização
dos adultos na localização e obtenção dos recursos tróficos (Linsley, 1958).
Aspectos dessa interação podem ser observados por meio da relação do
comprimento da língua com o grau de especialização do hábito de coleta e do espectro
de pêlos de coleta de pólen no corpo, principalmente aqueles localizados nas escopas
das pernas ou do abdome (Willmer, 1991).
Acredita-se que as abelhas surgiram na superficie da terra com íntima relação
com as Angiospermas (Proctor et alo 1996). Inicialmente esses insetos coletavam néctar
de flores e predavam pequenos animais como fonte protéica. Contudo, em um
determinado momento da evolução trocaram a proteína animal por vegetal, passando a
consumir pólen (Wilson, 1971).
Paralelamente, as flores sofreram modificações estruturais para garantir sua
polinização por esses insetos, havendo grande diversificação de formas, cores e odores,
facilitando o seu reconhecimento pelas abelhas (Kevan & Baker, 1983; Barth, 1991).
As características das flores visitadas pelas abelhas são muito variadas, mas
geralmente possuem coloração brilhante ou refletem o ultravioleta, são aromáticas e
fornecem quantidades moderadas de néctar (Proctor et aI., 1996). As flores polinizadas
normalmente apresentam facilidades para o pouso e guias de néctar formadas por
padrões de coloração ou estruturas (Percival, 1965).
As principais condições para uma planta ser considerada apícola, de acordo com
Castro (1994b), são: ser abundante na região, florescer copiosamente e de preferência
por um período prolongado e possuir néctar e/ou pólen acessíveis às abelhas. Por outro
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lado, Silveira (1983) considera como flora apícola o conjunto de plantas que fornecem
alimento para as abelhas em uma determinada região.
De acordo com Faegri & Pijl (1976), a concentração de açúcares e o sabor do
néctar das flores exercem influência na atratividade sobre os insetos. Segundo Simpson
& Netf (1981), o néctar é a substância mais importante na atração das abelhas pelas

plantas, embora os óleos utilizados na composição de alimentos, as ceras e resinas
utilizadas na construção do ninho, também sejam eficientes na atratividade da flor. As
flores das plantas consideradas nectariferas devem secretar abundantemente o néctar
com concentração elevada de açúcares (Castro, 1994b).
Bawa (1983) observou que os padrões de florescimento são variáveis e
apresentam implicações em muitos aspectos da organização e estrutura das
comunidades. Essas variações aparentemente são moldadas por um conjunto de pressões
seletivas, como a competição inter-específica por polinizadores, a disponibilidade de
polinizadores, a seleção contra o fluxo gênico inter-específico e a natureza das
recompensas florais oferecidas.
A atratividade de uma florada pode ser influenciada pela qualidade do pólen
produzido, a concentração e a abundância das flores, o número de insetos competidores,
a distância entre a florada e o ninho e a preferência inata da espécie. Entretanto, esses
fatores ainda estão sujeitos a variações como o tamanho da flor, a umidade relativa do
ar, a umidade do solo, a temperatura, a altitude, o intervalo de hora e a duração do dia
(Bawa, 1983; Castro, 1994b).
Os levantamentos da flora apícola são baseados na observação direta e/ou coleta
da abelha na flor, assim como, na identificação dos tipos polínicos encontrados na massa
de pólen transportada e armazenada ou no mel estocado (Santos, 1964; Absy et aI.,
1984; Guibu et aI., 1988; Machado, 1990; Moura et aI., 1994; Ramalho et aI., 1994).
O conhecimento da flora visitada pelas abelhas de uma região é um passo
importante para a exploração racional das colônias e programas de conservação da fauna
apícola. A observação direta e constante das plantas fornece informações de importância
prática como dados de floração, freqüência de visitas das abelhas às flores e a hora do
dia em que ocorrem as visitas (Howes, 1953; Knoll, 1990; Castro, 1994b).
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Listas de plantas utilizadas por abelhas são encontradas em diversas publicações
como em Camargo (1972), McGregor (1976), Crane & Walker (1984) e Wiese (1985).
Entretanto, o inventário da flora regional se faz necessário porque as plantas
podem apresentar comportamento diferenciado no fornecimento de recursos em função
das condições edafo-climáticas de diferentes regiões. Assim, uma planta considerada
excelente produtora de néctar em uma determinada localidade pode não o ser em outra
(Camargo, 1972; Ferreira, 1981; Wiese, 1985; Castro, 1994b).

3 MATERIAL E MÉTODOS

o trabalho

de campo foi desenvolvido durante os meses de janeiro de 1994 a

fevereiro de 1995 na Fazenda Marimbondo, localizada no Vale do Rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves, Estado da Bahia (12°45'S; 39°26'W).

3.1

Considerações sobre a região de estudo

A bacia do rio Paraguaçu está localizada totalmente em território baiano, sendo
enquadrada no domínio ecológico, hidrológico e morfoclimático semi-árido do Brasil
Tropical Atlântico Central, em sua maior parte (Bahia, 1984).
A região está localizada na Grande Unidade de Paisagem F - Depressão
Sertaneja. Na sua porção mediana, apresenta-se como depressão intermontana ondulada
revestida por vegetação de caatinga, onde predominam climas secos moderados com
precipitações variando entre 600 a 900 mm anuais (Silva et aI., 1993).
A agricultura é o ramo mais importante do setor primário, gerando a maIOr
parcela da renda agropastoril da região. Com o aproveitamento crescente do potencial
hídrico regional tende-se a expandir as áreas agrícolas o que significa alterações nos
ecossistemas naturais ainda existentes.
O Município de Castro Alves está localizado na Microregião Homogênea nO 020

Santo Antônio de Jesus; Região de Planejamento nO 005 Paraguaçu; Região Econômica
Recôncavo Sul. Apresenta uma área de 686 Km2 com altitude média de 280 metros
acima do nível do mar. A distância da sede em relação à Salvador é de 190 km e os
limites são: Conceição do Almeida, Santa Terezinha, Cabaceiras do Paraguaçu, Rafael
Jambeiro, Sapeaçu e Varzedo (Figura 1) (Bahia, 1994).
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o

clima é do tipo seco a sub-úmido e semi-árido com temperatura anual de

23,7°C (média); 28,9°C (máxima); 19,9°C (mínima). A pluviosidade média anual de 865
mm; 1.496 mm (máxima); 329 mm (mínima). A área é 100% inserida no Polígono das
Secas (Silva et al., 1993; Bahia, 1994).
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Figura 1 - Posição geográfica do município de Castro Alves - BA e localização da
Fazenda Marimbondo (modificado de Bahia, 1994).

Podem ser encontrados os seguintes tipos de solo: Planossolo Solódico eutrófico,
Latossolo Vermelho-amarelo distrófico, Brunizém Avermelhado, Latossolo Amarelo
álico e Podzólico Vermelho-Amarelo álico (Brasil, 1981).
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A vegetação é constituída por Floresta estacionaI decidual, Contato caatingafloresta estacionaI, Floresta estacionaI semidecidual e Floresta ombrófila densa,
enquanto que o relevo é formado por Tabuleiros Pré-litorâneos, Pediplano Sertanejo e
Tabuleiros interioranos. A hidrografia do Município é formada pela bacia do rio
Paraguaçu (vazão de 110,0 m3/s) (Brasil, 1981; Silva et aI., 1993).
Baseando-se na classificação das caatingas proposta por Andrade-Lima (1981) a
área estudada enquadra-se na unidade II (caatinga arbustiva aberta) e é representada por
comunidades vegetais do tipo Astronium-Caesalpinia, Caesalpinia-Spondias e MimosaSpondias.
Embora a vegetação predominante na área de coleta é característica da formação
de caatinga3, encontram-se ao longo do percurso espécies de árvores, arbustos e ervas
comuns em floresta estacionaI.

3.2

Amostragem das abelhas e plantas

As coletas foram realizadas, aproximadamente de 15 em 15 dias, utilizando-se
redes entomológicas ao longo de uma trilha pré-existente com 3.000 metros de extensão.
Em cada viagem de coleta foi formado um grupo de 05 pessoas, sendo dois
coletores (dentro das possibilidades sempre os mesmos) e três auxiliares, os quais
realizavam as tomadas de dados sobre as condições climáticas e florísticas, matança das
abelhas e coleta de material vegetal para confecção das exsicatas.
A metodologia de coleta foi baseada em Sakagami et alo (1967). Os coletores
deslocavam-se na trilha das 6:00 às 18:00 horas, capturando qualquer abelha que
estivesse visitando flores ou voando nas proximidades das plantas em floração. Esse
percurso foi realizado duas vezes durante as coletas (manhã e tarde), sendo gastos,
aproximadamente, 5 a 10 minutos por planta. Eventualmente, quando as condições de
tempo foram favoráveis, algumas coletas tiveram início às 5:00 e término às 19:00
horas.

3

QUEIROZ, L.P.de. Comunicação pessoal, 1995.
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Cada abelha coletada foi morta com tetracloreto de carbono através de um contagotas e depois colocada em saco plástico onde foram anotados o dia, o intervalo de hora
da coleta e a planta visitada. Esse material foi levado para o Laboratório de Entomologia
da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), analisado e
agrupado em morfoespécies para posterior identificação.
Observações sobre o período de florescimento das espécies dentro e fora da trilha
de coleta foram gravados em fita cassete através de um gravador portátil e/ou anotados
durante o periodo das coletas.
A temperatura e a umidade relativa do ar no dia da coleta foram registradas por
meio de um termômetro de máxima e mínima e, um termômetro de bulbo seco e bulbo
úmido, respectivamente. Os dados de pluviosidade foram fornecidos pela Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) localizada na cidade de Castro Alves-BA,
distante cerca de 15 km do local das coletas.

3.3

Identificação das espécies de abelhas

A posição taxonômica adotada foi baseada em Roig-Alsina & Michener (1993)
para as categorias de famílias, subfamílias e tribos. Quando são feitas referências às
famílias Anthophoridae e Apidae da classificação tradicional, estas são acompanhadas
da expressão sensu strictu. Nas comparações com outros estudos que não usaram essa
classificação, os dados referentes à essas famílias foram reunidos em Apidae (sensu

latu).
Nos casos em que as categorias taxonômicas de subfamília e tribo não foram
referidas pelos autores acima, seguiu-se o esquema de Finnamore & Michener (1993) e
Griswold et al. (1995). A sistemática para gêneros de Meliponinae foi baseada em
Camargo & Pedro (1992).
Os indivíduos, inicialmente codificados e agrupados em uma coleção básica de
morfoespécies, foram comparados com os existentes no Museu Entomológico da Escola
de Agronomia-UFBA e na Coleção de Abelhas da EBDA.
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Além desse procedimento, utilizaram-se chaves para famílias e descrições de
gêneros e espécies contidas em diversos trabalhos como em Mitchell (1943), Moure
(1961), Moure & Sakagami (1962), Hurd Jr. & Moure (1963), Eickwort (1969), Stephen
et al. (1969), Moure & Hurd Jr. (1987), Michener (1990), Finnamore & Michener
(1993), Michener et aI. (1994) e Griswold ed aI. (1995).
Os espécimes não-identificados pelo menos até gênero, por meio de um dos
procedimentos acima, foram encaminhados para especialistas: Pe. Jesus de Santiago
Moure e Prof Danúncia Urban (Universidade Federal do Paraná), Prof! João M. F. de
Camargo (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP), Prof!
Fernando C.V. Zanella (Universidade Federal da Paraíba), Dr. Doug Yanega e Prof!
Fernando A. Silveira (Universidade Federal de Minas Gerais).
Os espécimes testemunhas foram depositados no Museu da Escola de
Agronomia-UFBA, exceto alguns exemplares doados aos especialistas e ao Museu de
Entomologia da ESALQ.

3.4

Análise da fauna

A fauna foi caracterizada pelo número de espécies, gêneros e famílias de abelhas
coletadas na trilha de coleta pré estabelecida.
Para as análises, foram elaboradas planilhas com a seguinte ordem: número do
exemplar, data de coleta, intervalo de hora, família, tribo, gênero, espécie, sexo e a
espécie e família vegetal onde foi coletado.
Os padrões apresentados pela fauna de abelhas dentro da comunidade foram
caracterizados por meio dos índices faunísticos descritos a seguir:

3.4.1 Freqüência

A freqüência (j) das espécies foi determinada pela participação percentual do
número de indivíduos de cada espécie, em relação ao total coletado (Silveira Neto et aI.,
1976):
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f

=

(~ )XlOO

(1)

onde,
ni = número de indivíduos da espécie i;

N = número total de indivíduos.

De acordo com os resultados obtidos foram estabelecidas classes de freqüência
para cada espécie, por meio de Intervalos de Confiança (IC) a 5% de probabilidade:

a) Pouco Freqüente (PF) = f< o limite inferior (LI) do IC 5%;
b) Freqüente (F) =

f

situado dentro do IC 5%;

c) Muito Freqüente (MF) = f> o limite superior (LS) do IC 5%.

3.4.2 Constância

Calculada por meio da percentagem de ocorrência das espécies no levantamento
(Silveira Neto et aI., 1976), utilizando-se a fórmula:

c=

(~c)XlOO

(2)

onde:

c = percentagem de constância;
Ci =

Nc

=

número de coletas contendo a espécie i;
número total de coletas efetuadas.

De acordo com os percentuais obtidos, as espeCles foram separadas em
categorias, segundo a classificação de Bodenheimer4 (citado por Silveira-Neto et al.,
1976) e o IC a 5%em:
4BODENHEIMER, F.S. Precis d'ecologie animale. Paris: Payot, 1955.315 p.
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a) Espécies constantes (W): C> limite superior (LS) do

IC5%~

b) Espécies acessórias (Y): C entre os limites (LI e LS) do IC 5%;
c) Espécies acidentais (Z): C < o limite inferior (LI) do IC 5%.

3.4.3 Dominância

A dominância consiste na capacidade ou não da espécie em modificar, em seu
beneficio, o impacto recebido do ambiente, podendo assim causar o aparecimento ou
desaparecimento de outros organismos. É uma característica difícil de ser avaliada
quantitativamente, pois depende da atividade desempenhada pela espécie na comunidade
(Silveira Neto et aI., 1976).
A dominância ou não das espécies foi obtida pelo método de Kato et aI. (1952),
referido por Laroca & Mielke (1975), utilizando as equações:

(3)

e,
Li =

(1-

(k\ xFo)
k ' 2 +(k' 1 xF)
o

)XlOO

(4)

onde:
Ls = limite superior;

Li = limite inferior;
k]

=

2 (ni+ 1);

k2 = 2 (N - ni + 1);
Fo= valor obtido da tabela de distribuição de F ao nível de 5% de significância

para graus de liberdades obtidos em k] e k 2 e, kI' e k/;
N = número total de indivíduos;
ni = número de indivíduos da espécie i;
k']=2(N-ni+ 1);
k'2=2(ni+ 1).

20
Uma determinada espécie foi considerada como dominante quando o seu limite
inferior (Li) foi maior que o inverso do número total de espécies multiplicado por 100
(LD) de acordo com Sakagami & Matsumura (1967). Esse procedimento foi utilizado

por diversos autores como Cure et alo (1993), Martins (1994) e Aguiar & Martins (1997).

LD=

(~)XlOO

(5)

onde,
LD = limite da dominância;

S = número total de espécies.
3.4.4 Diversidade

o

conceito de diversidade de espécies inclui o número de espécies na

comunidade (abundância ou riqueza de espécies) e a uniformidade (eqüitabilidade) com
a qual os indivíduos são distribuídos entre as espécies (Krebs, 1989). A combinação do
número total de espécies e a eqüitabilidade é considerada a abundância relativa das
espécies (Ludwig & Reynolds, 1988; Odum, 1988).
De acordo com Lewis & Taylor (1976), a diversidade é usada para descrever a
relação entre o número de espécies e o número de indivíduos. Algumas comunidades são
mais ricas do que outras no número de espécies, mas não apresentam necessariamente
mais indivíduos por unidade de área.
Diferentes índices têm sido propostos para caracterizar isoladamente a
abundância de espécies e a eqüitabilidade de uma comunidade. Outros tipos de índices
combinam as duas características em um só valor e são conhecidos como índices de
diversidade.
A utilização desses índices permitem a comparação entre comunidades,
independente do processo de levantamento e do tamanho da amostra (Silveira Neto et
al.~

1976).
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a) Abundância

o

número total das espécies amostradas neste estudo foi considerado a

abundância (S) dessas no ambiente (Ludwig & Reynolds, 1988).
As espécies foram distribuídas em classes de abundância baseadas no Intervalo
de Confiança (IC) do número de indivíduos (n) ao nível de 5% e 1% de significância,
conforme Bicelli et alo (1989). Os limites de classes considerados foram:

Raro (r)

=

n menor que o limite inferior do IC 1%;

Disperso (d) = n entre os limites inferiores dos IC 1% e IC 5%;
Comum (c) = n situado dentro do IC 5%;
Abundante (a)

= 11

situado entre os limites superiores dos IC 5% e IC 1%;

Muito abundante (m)

= 11

maior que o limite superior do IC 1%.

Os Intervalos de Confiança para as classes de freqüência, constância e
abundância e os valores do teste F na determinação da dominância foram calculados por
meio das funções estatísticas do Microsoft Excel versão 7.0 para Windows 95.
As espécies que apresentaram os maiores valores nas classes de freqüência,
constância, abundância e dominância foram consideradas como predominantes 5 na área
estudada.

b) Índice de abundância

A comparação dos dados de abundância obtidos em diferentes pesqUlsas é
possível através da utilização de índices. Assim, para permitir a comparação da
abundância de espécie encontrada neste trabalho com a de outros, foi calculado o Índice
Alfa (ex:) proposto por Margalef(1951) através da fórmula:

5SILVEIRA-NETO, S. Comunicação pessoal, 1998.
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oc = (S -1)
In(N)

(6)

onde,

S = número total de espécies;
N = número total de indivíduos;

In = logaritmo neperiano.

o índice oc

mede a relação existente entre o número de espécies e o número de

indivíduos de uma comunidade. Esse índice é baixo nos locais onde ocorre competição
interespecífica, em que o número de espécie tende a diminuir e o número de indivíduos
das espécies dominantes tende a aumentar, significando que o local é mais específico.
Quando o valor obtido é alto, há indicação de que o local é bastante diversificado,
apresentando elevado número de espécies, embora com menor número de indivíduos
(Odum, 1988).

c) Índices de diversidade

Diferentes índices expressam a diversidade de uma área ou região, explorando de
forma diferente os componentes da diversidade. Neste estudo utilizaram-se os seguintes
índices:

Índice H' (Shannon-Wiener):
H' = - LPi(lnpi)

onde,
H' = componente de "riqueza" de espécies;
Pi = freqüência relativa da espécie i dada por n/N;
ni = número de indivíduos da espécie i;

(7)
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N = número total de indivíduos;
In = logaritmo neperiano.

o

índice H' é um dos melhores índices para uso em comparações de

comunidades, caso não haja interesse em separar os dois componentes da diversidade,
abundância e eqüitabilidade (Odum, 1988). Esse índice apresenta a vantagem de ser
relativamente independente do tamanho da amostra, o que permite a comparação entre
comunidades aind_a que as amostragens em cada ambiente tenham sido realizadas com
tamanhos diferentes (Bowman et al. 6 e Hutcheson7 citados por Odum, 1988).
De acordo com Washington (1984), o índice de diversidade H' varia com o
número de espécie, sendo que em comunidades biológicas não ultrapassa o valor 5.

Índice Â (Simpson, 1949):
(8)

onde,
ni = número de indivíduos da espécie i;
N

=

número total de indivíduos.

Esse índice varia de O aI, dando a probabilidade de dois indivíduos coletados
casualmente na população pertencerem a mesma espécie. Se a probabilidade for alta,
então a diversidade na comunidade amostrada é baixa (Ludwig & Reynalds, 1988).
De acordo com Odum (1988), o índice de Simpson dá maior peso para as
espécies mais comuns na comunidade, sendo que, quanto maior o valor obtido, maior
será a dominância por uma ou poucas espécies.

BOWMAN, K.O.; HUTCHESON, K.; ODUM, E.P.; SHENTON, L.R. Comments on the distribution of
índices of diversity. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STATTISTICAL ECOLOGY, 3.,
1970. Abstracts. University Park, 1970.
7 HUTCHESON, K. A test for comparing diversities based on the Shannon formula Journal of
Theoretical Biology, v.29, p.151-154, 1970.

6

d) Índice de eqüitabilidade
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J'=~
H'max

(9)

onde,
H' = componente da "riqueza" de espécies;
H'max =

ln S;

S = número total de espécies;
In = logaritmo neperiano.

o índice proposto

por Pielou (1977) e denominado J' é, provavelmente, o

índice de eqüitabilidade mais usado em estudos ecológicos, expressando a uniformidade
em número de indivíduos que as espécies possuem ou não, baseando-se na abundância
relativa de espécies e no grau de sua dominância. O índice J' varia de O a 1, atingindo o
valor máximo quando todas as espécies apresentam a mesma freqüência relativa (Odum,
1988; Ludwig & Reynalds, 1988).
Os índices de abundância (oc), diversidade (H' e À.) e eqüitabilidade (J') foram
obtidos por meio da planilha de cálculo do Microsoft Excel 7.0 para Windows 95.

3.4.5 Modelo de distribuição e estimativa da abundância de espécies

A eficiência do número de coleta na representatividade das espécies que ocorrem
na área de estudo foi avaliada através da Curva do Coletor conforme Colwell &
Coddington (1994). A validação estatística para o modelo encontrado foi por meio da
análise de regressão utilizando o programa SANEST.
O modelo de distribuição de abundância foi baseado na distribuição das espécies
e indivíduos em oitavas conforme Preston (1948) e discutido por Ludwig & Reynolds
(1988), Magurran (1988) e Krebs (1989).
De acordo com Ludwig & Reynolds (1988), a distribuição lognorrnal é
representada por:

(lO)
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onde,
S(R) = número de espécies na R-ésima oitava (= classes);

So = estimativa do número de espécies na oitava modal;

a = medida de amplitude inversa da distribuição;

R

=

logaritmo na base 2 da abundância de espécie de uma determinada classe de
oitava dividido pela abundância de espécie na oitava modal; R

=

O na oitava

modal;

o

procedimento para avaliar o modelo da distribuição lognormal truncada foi

baseado em Magurran (1988), onde o número estimado de espécie na comunidade foi
obtido pela equação:

S
1- po

8*=--

(11)

S = número total de espécies;
po

= probabilidade da curva normal para Zo (proporção da curva normal de acordo com
Zar, 1984);
. ' 1 norma1estand
' da => Zo
vartave
artlza

Zo:

Xo =

=

(xoJ;:
- f.1)

;

loglO(O,5);

f.1: estimativa da média => f.1 = x - B(x - Xo);
x:

média do número de indivíduo em loglO => x

=

LS x ;

B = parâmetro obtido através de r e a tabela de Cohen
1988) para lognormal truncada;

r = 0"/(X-xo)2;
0": variância =>

o" =

"(X-X)2
.t....,

S

x: número de indivíduo em 10glO => x = loglO nj;
nj = número de indivíduo da espécie i
Vx :

estimativa da variância =

o" + B(x-Xol

]r.

(1961) (citada em Magurran,
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As oitavas foram formadas por intervalos do número de indivíduos e número de
espécies, sendo cada classe representada pelo dobro da abundância de espécie acrescido
de 0,5. O teste do Qui-quadrado (.XZ) foi aplicado e o valor obtido foi comparado com o
tabelado ao nível de 5% de significância, com o número de graus de liberdade igual ao
número de oitavas menos três (Magurran, 1988).
Segundo Krebs (1989) a estimativa do número de espécie na comunidade não
possui um sistema para avaliar a sua precisão e deve ser analisada com precauções. Por
outro lado, o modelo de distribuição das espécies observadas e esperadas pode ser
estatisticamente avaliado pelo teste do Qui-quadrado conforme Ludwig & Reynolds
(1988) e Magurran (1988).

3.4.6 Similaridade entre as espécies de abelhas predominantes quanto às plantas
visitadas

A similaridade entre as espécies de abelhas consideradas predominantes quanto
às plantas visitantes foi obtida através do Índice de Morisita-Horn (Im-h) de acordo com
Magurran (1988):

Im-h =

2~)anj xbnJ
-[(-da-+-=d=-b-)-x-(aN-x-b-N-)]

onde,

Im-h = Índice de Morisita-Horn entre as espécies de abelhas a e b;
anj = número coletado de indivíduos da espécie de abelha a na espécie vegetal i;

bn; = número coletado de indivíduos da espécie de abelha b na espécie vegetal i;

_ Ian 2
da -

aN 2

'

_ Ibn 2
db- bN 2

'

aN = número coletado de indivíduos da espécie de abelha a;
bN = número coletado de indivíduos da espécie de abelha b.

(12)
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o índice de Morisita-Horn varia de zero (nenhuma similaridade) a

1 (completa

similaridade) (Krebs, 1989), não depende do tamanho da amostra e é um dos melhores
índices para medir a similaridade em estudos ecológicos (Wolda, 1981).
A similaridade entre as espécies foi representada graficamente por meio de um
dendograma construído através do diagrama de treliça conforme Silveira-Neto et a!.
(1976).

3.5

Identificação das espécies de plantas

As excicatas das plantas visitadas pelas abelhas foram analisadas e identificadas
pela equipe do Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob a
coordenação do Curador Prof! Luciano Paganucci de Queiroz. Exemplares das excicatas
foram depositados tanto nesse herbário, como no Laboratório de Entomologia do
Departamento de Fitotecnia da Escola de Agronomia - UFBA.
A época de floração foi baseada tanto nas informações de campo, como nas
fornecidas por apicultores locais.

3.6

Análise da flora

A flora apícola na área de estudo foi caracterizada pelo número de espécies,
gêneros e famílias visitadas pelas abelhas e distribuídas nas classes de freqüência,
constância, dominância e abundância conforme foi discutido na análise da fauna
(Equações 1,2, 3, 4 e 5).
O número de espécies visitadas foi considerado a abundância (S) das plantas
apícolas na comunidade. Os índices de abundância, diversidade e eqüitabilidade,
também foram calculados de acordo com as equações anteriores (equações 6, 7, 8 e 9).
Nessas análises, assim como nos intervalos de confiança, o parâmetro n foi representado
pelo número de espécimes de abelhas por espécie vegetal e o parâmetro N, pelo número
total de abelhas coletadas considerando todas as espécies de plantas visitadas na trilha de
amostragem.
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A similaridade entre as espécies vegetais consideradas predominantes quanto às
abelhas visitantes de suas flores foi obtida também por meio do Índice de Morisita-Horn
(Equação 12). Nesse índice o parâmetro aní foi considerado como o número de
indivíduos da espécie de abelha (i) coletado na espécie vegetal a, enquanto que o
parâmetro bni representou o número de indivíduos da espécie de abelha (i) coletado na
espécie vegetal b. Consequentemente, os parâmetros aN e bN representaram,
respectivamente, o número total coletado de abelhas na espécie vegetal a e na espécie
vegetal b.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Composição e análise da fauna de abelhas

A comunidade de abelhas foi representada por 80 espécies (abundância S), 37
gêneros, 21 tribos, 7 subfamílias

e 5 famílias com um total de 3.416 indivíduos

coletados (Tabela 1). Entre as espécies, três ainda não foram descritas (Frieseomelitta
sp., Trigonisca sp. e Parepeolus sp.) e 19 foram registradas pela primeira vez em
vegetação de caatinga8 : Acamptopoeum vagans, Augochloropsis ephyra, A. terrestris,

Bombus atratus, B. morio, Centris spilopoda, C. flavifrons, C. leprieuri, C. sponsa,
Coelioxys pirata, Dicranthidium luciae, Euglossa cordata, Tetragonisca angustula,
Tapinotaspoides

serraticornis rufescens, Xylocopa cf suspecta, X carbonaria, X

ordinaria, Mesoplia sp. e Triepeolus sp.; os dois últimos gêneros, também foram
registrados pela primeira vez nessa formação vegetal.
Com relação ao número de indivíduos coletados por família verificou-se que
Apidae (91,16%) foi a mais abundante, seguida de Megachilidae (6,82%), Halictidae
(1,52%), Andrenidae (0,32%) e Colletidae (0,18%). A maior riqueza em gêneros foi
observada em Apidae (67,57%) e a menor em Andrenidae e Colletidae (ambas com
5,41%); Halictidae e Megachilidae foram representadas por 10,81% dos gêneros
coletados, cada uma. A família com maior diversidade de espécie também foi Apidae
(65,00%), acompanhada por Halictidae (15,00%), Megachilidae (13,75%), Andrenidae
(3,75%) e Colletidae (2,50%) (Figura 2).
Apidae também foi a família mais abundante em número de indivíduos nas
áreas de vegetação de caatinga em Casa Nova-BA (87,5%) e em São João do Cariri-PB
8

ZANELLA, F.C.V. Comunicação pessoal, 1998.
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Tabela 1 - Relação das espécies de abelhas coletadas no vale do rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves-B~ entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.

Andrenidae
Panurginae
Calliopsini
Acamptopoeum prinii (Holmberg, 1884)
Acamptopoeum vagans (Cockrell, 1926)
Panurgini
Psaenythia variabilis Ducke, 1908
Apidae
Apinae
Apini
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Bombini
Bombus (Fervidobombus) atratus (Frank., 1913)
Bombus (Fervidobombus) morio (Swederus, 1787)
Centridini
Centris (Centris) sp.l
Centris (Centris) sp.2
Centris (Centris) aenea Lepeletier, 1841
Centris (Centris)flavifrons Fabricius, 1775
Centris (Centris) leprieuri (Spinola, 1841)
Centris (Centris) spilopoda Moure, 1969
Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 1874
Centris (Hemisiella) trigonoides Lepeletier, 1841
Centris (Melanocentris) sp.1
Centris (Melanocentris) sp.2
Centris (Paremisia)fuscata (Lepeletier, 1841)
Centris (Ptilocentris) hyptidis Ducke, 1908
Centris (Ptilotopus) sponsa (Smith, 1854)
Emphorini
Diadasina paraensis (Ducke, 1912)
Diadasina riparia (Ducke, 1908)
Melitoma segmentaria (Fabricius, 1804)
Ericrocidini
Mesoplia sp.
Eucerini
Florilegus (Euflorilegus)festivus (Smith, 1854)
Gaesischia glabrata Urban, 1989
Gaesischia hyptidis (Ducke, 1910)
Melissodes (Eplectica) nigroaenea (Smith, 1854)
Melissoptila pubescens (Smith, 1879)
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Tabela 1 - Relação das espécies de abelhas coletadas no vale do rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Apidae
Apinae
Euglossini
Eulaema (Apeulaema) nigrita Lepeletier, 1841
Euglossa (Euglossa) cordata Linnaeus, 1758
Euglossa (Euglossa) securigera Dressler, 1982
Exomalopsini
Exomalopsis (Exomalopsis) analis Spinola, 1853
Exomalopsis (Exomalopsis) auropilosa Spinola, 1854
Meliponini
Frieseomelitta sp.n.
Melipona asilvae Moure, 1971
Melipona quadrifasciata Lepeletier, 1836
Plebeia sp.1
Plebeia sp.2
Tetragonisca angustula (Latreille, 1811)
Trigona (Trigona) spinipes (Fabricius, 1793)
Trigonisca sp.n.
Osirini
Parepeolus aterrimus (Friese, 1906)
Parepeolus sp.
Tapinotaspidini
Caenonomada unicalcarata (Ducke, 1908)
Tapinotaspoides serraticornis rufescens (Friese, 1899)
Paratetrapedia sp.
Nomadinae
Epeolini
Triepeolus sp.
Xylocopinae
Xylocopini
Xy/ocopa sp.
Xylocopa (Neoxylocopa) cf suspecta Moure & Camargo
Xylocopa (Neoxylocopa) carbonaria (Smith)
Xylocopa (Neoxylocopa) cearensis Ducke, 1910
Xylocopa (Megaxylocopa) frontalis (Olivier)
Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens Lepeletier, 1841
Xylocopa (Neoxy/ocopa) ordinaria Smith
Xy/ocopa (Schoenherria) muscaria (Fabricius, 1775)
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Tabela 1 - Relação das espécies de abelhas coletadas no vale do rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Colletidae
Colletinae
Colletini
Chilicola sp.
Paracolletini
Nomiocolletes cearensis (Ducke, 1908)
Halictidae
Halictinae
Augochlorini
Augochlora (Augochlora) esox (Vachal, 1911)
Augochlora (Augochlora) sp.
Augochlora (Oxistoglossella) sp.
Augochlorella sp.
Augochlorella ephyra (Schrottky, 1910)
Augochloropsis sp.l
Augochloropsis sp.2
Augochloropsis callichroa (Cockerell)
Augochloropsis cockerelli Schrottky
Augochloropsis terrestris (Vachal)
Halictini
Dialictus sp.
Dialictus (Chloralictus) opacus (Moure, 1940)
Megachilidae
Megachilinae
Megachilini
Coelioxys (Neocoelioxys) assumptionis Schrottky, 1910
Coelioxys pirata Holmberg, 1884
Megachile (Acentron) sp.
Megachile (Austomegachile) sp.
Megachile (Leptorachis) paulistana Schrottky, 1902
Megachile (Pseudocentron) sp.l
Megachile (Pseudocentron) sp.2
Megachile (Pseudocentron) sp.3
Megachile (Sayapis) dentipes Vachal, 1909
Anthidiini
Epanthidium tigrinum (Schrottky, 1905)
Dichranthidium luciae Urban, 1992
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(65,0%), aSSim como em sistemas agrícolas de Cruz das Almas-BA (83,6%) e no
cerrado de Lençóis-BA (57,9%) (Carvalho, 1993; Martins, 1994; Aguiar & Martins,
1997).
Zanella (1998) apresentou uma lista composta por 181 espécies registradas nas
áreas com vegetação de caatinga, sendo que Apidae foi a mais abundante (58,51% das
espécies), seguida por Halictidae (9,94%), Megachilidae (9,39%), Colletidae (6,08%) e
Andrenidae (5,52%).
A riqueza de espécies nas áreas tropical e subtropical da região Neotropical
apresenta uma tendência de ser maior em Anthophoridae (sensu strictu), Megachilidae e
Halictidae, enquanto que nas áreas temperada e subtropical dessa mesma região, a maior
riqueza é observada em Halictidae, Anthophoridae (sensu strictu) e Megachilidae.
Levantamentos em diferentes áreas demonstraram que Anthophoridae (sensu strictu)
possui elevada proporção de espécies nas diferentes latitudes; Halictidae aumenta em
abundância nas maiores latitudes do Sul do Brasil e Megachilidae possui proporção
variada de espécies nas diferentes regiões.

1

• Nú:rero re indi:víd.m
• Núrero re espécies
O Nt'.trero re ~nera;

Halictidae

lVégachilidae

Andrenidae

CoIletidae

Figura 2 - Distribuição do número de espécies, de indivíduos e de gêneros entre as
famílias de abelhas (Apoidea) coletadas no vale do rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
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A família Apidae sensu strictu (formada apenas por Apinae, Bombinae,
Euglossinae e Meliponinae) aumenta em riqueza de espécies na direção das baixas
latitudes; enquanto que, Andrenidae e Colletidae são pouco representadas na região
Neotropical (Sakagami et al., 1967; Laroca et al., 1982; Bortoli & Laroca, 1990; Silveira
et aI., 1993; Martins, 1994; Silveira & Campos, 1995).
Analisando essa distribuição para diferentes localidades (Figura 3), verifica-se o
aumento na proporção do número de espécies de Apidae em relação às outras famílias a
medida em que se aproxima do Equador, enquanto que a riqueza de Halictidae,
Andrenidae e Colletidae é maior quando se afasta dessa região.
Roubik (1989) considera que, o comportamento eussocial, a perenidade da
colônia e os hábitos generalizados de forrageio são características relacionadas com as
condições tropicais. Além disso, as espécies de Euglossini, que são restritas às regiões
neotropicais, e de Bombini contribuem com a abundância de Apidae sensu strictu nas
regiões de menor latitude (Moure & Sakagami, 1962; Michener, 1979).
Por outro lado, existe uma tendência de aumento na proporção de espécies de
Halictidae em áreas com distúrbios (Laroca,1974; Laroca et al., 1982), enquanto que
Megachilidae apresenta menor riqueza tanto no Sul do Brasil (Sakagami et aI., 1967;
Cure-Hakim, 1983; Wittmann & Hoffman, 1990) como próximo ao Equador (Michener,
1979; Roubik, 1989).
O padrão de distribuição da abundância de espécies por família de abelhas
encontrado em Castro Alves-BA, também foi observado em outras regiões com
vegetação de caatinga, como Casa Nova-BA e São João do Cariri-PR Nessas duas
localidades as percentagens de espécies por família foram, respectivamente, Andrenidae
(4,70%; 9,000/0); Apidae (64,30%; 51,000/0), Colletidae (7,10%; 4,400/0), Halictidae
(11,90%; 16,00%) e Megachilidae (11,90%; 20,00%) (Martins, 1994; Aguiar & Martins,
1997).
Comparando a diversidade de gêneros por família de abelhas em diferentes
regiões do país (Figura 4) verifica-se que, Apidae também foi a mais rica, exceto em
Lages-SC, Lapa-PR e São José dos Pinhais-PR, regiões de latitudes mais elevadas.
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Os gêneros com maiOr nqueza de espécies em Castro Alves foram Centris

(16,25%), Xylocopa (10,00%) e Megachile (8,75%). A maior abundância de indivíduos
foi observada em Apis (40,22%), Trigona (12,59%), Centris (9,51%) e Xylocopa
(8,26%).

SL SJC CN LE CZ

@ UB

PN VI

CT

LA CO CR SJP LP LG

Localidades
Figura 3 - Distribuição do número de espécies por famílias de abelhas coletadas em
diferentes localidades de latitude Sul: CJ - Cajurú-SP (Pedro, 1992); CN Casa Nova-BA (Martins, 1994); CA - Castro Alves-BA (presente estudo);
CO - Corumbataí-SP (Campos, 1989); CZ - Cruz das Almas-BA (Carvalho,
1993); CR - Curitiba-PR (Laroca et aI., 1982); LG - Lages-SC (Ortolan,
1989); LP - Lapa-PR (Barbola & Laroca, 1993); LE - Lençóis-BA (Martins,
1994); LA - Luiz Antônio-SP (Mateus, 1998); PN - Ponte Nova-MG
(Silveira et al., 1993); SJC - São João do Cariri-PB (Aguiar & Martins,
1997); SJP - São José dos Pinhais-PR (Bortoli & Laroca, 1990); SL - São
Luís-MA (Albuquerque & Rêgo, 1989); UB - Uberlândia-MG (Carvalho,
1990); VI - Viçosa-MG (Cure et al., 1993).
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Figura 4 - Distribuição do número de gêneros por famílias de abelhas coletadas em
diferentes localidades de latitude Sul: CJ - Cajurú-SP (Pedro, 1992); CN Casa Nova-BA (Martins, 1994); CA - Castro Alves-BA (presente estudo);
CO - Corumbataí-SP (Campos, 1989); CZ - Cruz das Almas-BA (Carvalho,
1993); CR - Curitiba-PR (Laroca et aI., 1982); LG - Lages-SC (Ortolan,
1989);.LP - Lapa-PR (Barboia & Laroca, 1993); LE - Lençóis-BA (Martins,
1994); LA - Luiz Antônio-SP (Mateus, 1998); PN - Ponte Nova-MG
(Silveira et aI., 1993); SJC - São João do Cariri-PB (Aguiar & Martins,
1997); SJP - São José dos Pinhais-PR (Bortoli & Laroca, 1990); SL - São
Luís-MA (Albuquerque & Rêgo, 1989); UB - Uberlândia-MG (Carvalho,
1990); VI - Viçosa-MG (Cure et aI., 1993).

Em Casa Nova-BA, Centris (19,10%), Xylocopa (9,50%) e Megachile (7,10%)
também foram os gêneros mais ricos (Martins, 1994), enquanto que, em Cruz das
Almas, apenas os dois primeiros apresentaram maior diversidade de espécies,
respectivamente, 16,90% e 14,10% (Carvalho, 1993). Por outro lado, a maIOr
diversidade encontrada em Lençóis-BA foi para Megachile (17,70%), Augochloropsis
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(8,20%) e Augochlora (6,80%) (Martins, 1994). Na caatinga de São João do Cariri-PB,

Megachile também apresentou maior riqueza com 15,60% das espécies, seguido de
Centris, Ceratína, Exomalopsis e Gaesischia, com 6,70% cada (Aguiar & Martins,
1997).
Considerando os gêneros coletados no presente estudo e comuns a outras
localidades, verificou-se que, a maior percentagem foi encontrada em Lençóis e a menor
com Casa Nova. Metade dos gêneros coletados também foi encontrado em Cruz das
Almas e São João do Cariri. Apenas sete gêneros foram registrados exclusivamente em
Castro

Alves

(Chilicola,

Diadasina,

Melissoptila,

Nomiocolletes,

Parepeolus,

Tapinotaspoides e Triepeolus), embora já tenham sido coletados em áreas de caatinga
segundo Ducke (1908; 1910) e Cockerell (1912), com exceção apenas para Triepeolus
(Tabela 2).
Entre as espécies coletadas em Castro Alves, Apis mellifera (40,22% dos
indivíduos coletados) e Trigona spinipes (12,55)0/0) apresentaram maior abundância.
Essas

abelhas

também

foram

abundantes

em

Casa

Nova-BA (38,90% e

17,50%, respectivamente) e Cruz das Almas-BA (12,50% e 11,80%, respectivamente).
Em Lençóis-BA, T. spinipes (16,30%) superou A. mellifera (12,40%) em indivíduos
amostrados. Essa situação também foi observada em São João do Cariri-PB, onde T.

spinipes foi representada por 34,00% dos indivíduos coletados contra apenas 9,00% de
A. mellifera (Carvalho, 1993; Martins, 1994; Aguiar & Martins, 1997).
Quanto às espécies com comportamento social, 11,25% foram eussociais e
representaram 61,30% do total de indivíduos. Em outros estudos, esse grupo de espécies
foi representado por 26,20% em Casa Nova-BA, 16,90% em Cruz das Almas-BA,
5,40% em Lençóis-BA e 11,10% em São João do Cariri-PB (Carvalho, 1993; Martins,
1994; Aguiar & Martins, 1997).
Essas espécies apresentam a capacidade de comunicar a localização das fontes de
alimentos para outras operárias, além de possuírem colônias populosas (Lindauer &
Kerr, 1960), possibilitando o aparecimento nas flores de um número elevado de abelhas
provenientes de uma única colônia (Sakagami et aI., 1967).
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Tabela 2 - Gêneros de Apoidea coletados no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro
Alves-BA, e comuns (x) a outras localidades.
Gêneros coletados em
Castro Alves-BA
Acamptopoeum
Apis
Augoch/ora
Augochlorella
Augochloropsis
Bombus
Caenonomada
Centris
Chilico/a
Coelioxys
Diadasina
Dialictus
Dichranthidium
Epanthidium
Eug/ossa
Eu/aema
Exomalopsis
Flori/egus
Friesomelitta
Gaesischia
Megachile
Melipona
Melissodes
Melissoptila
Melitoma
Mesoplia
Nomiocolletes
Paratetrapedia
Parepeo/us
Plebeia
Psaenythia
Tapinotaspoides
Tetragonisca
Triepeo/us
Trigona
Trigonisca
Xy/ocopa

TataI de gêneros comuns:
Percentagem (%):

Casa Nova-BA Cruz das Almas-BA Lençóis-BA
S. João do Cariri-PB
(Martins,1994) (Carvalho,1993) (Martins, 1994) (Aguiar & Martins, 1997)

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

16
43,24

18
48,65

22
59,46

19
51,35
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Tais características poderiam ser usadas como argumento para excluir as abelhas
eussociais das análises faunísticas nos estudos de comunidades por estas serem
abundantes ou muito abundantes em diferentes ecossistemas. Assim, a inclusão dessas
espécies poderia influenciar a distribuição de outras espécies não sociais nas diferentes
classes dos índices faunísticos. Contudo, como elas interagem com as outras abelhas e
são importantes na distribuição dos recursos dentro da comunidade, Cure et alo (1991)
recomendaram, tanto a coleta simultânea com as outras abelhas, como a sua inclusão
nas análises ecológicas.
Entre as espécies coletadas, 6,25% foram parasíticas, sendo três da família
Apidae e duas de Megachilidae (C. assumptions, C. pirata, Mesoplia sp., P. aterrimus
e Parepeolus sp.). Aguiar & Martins (1997) encontraram duas espécies parasíticas
(4,40% do total de espécies coletadas) na caatinga de São João do Cariri-PB; Carvalho
(1993) encontrou apenas uma espécie (1,40%) em

Cruz das Almas-BA, enquanto

Martins (1994) coletou dez (6,80%) em Lençóis e duas (4,70%) em Casa Nova.
Heithaus (l979a), baseando-se em levantamentos de diferentes locais, encontrou uma
média de, aproximadamente, 11,00% de espécies parasíticas, embora outros trabalhos
tenham citado números menores, como Sakagami et aI. (1967) com 7,10%.
Entretanto, os dados de distribuição para a maioria das espécies neotropicais
ainda são escassos, dificultando uma discussão mais detalhada da biogeografia e
preferências por tipos de habitat (Pedro, 1992).
Na Tabela 3 estão relacionadas as classes de abundância, constância, freqüência,
e dominância das abelhas. A maioria das espécies foi classificada como pouco freqüente
(52,50%), seguida de freqüente (38,75%) e muito freqüente (8,75%).
Com relação à constância das espécies nas amostras, 52,56% foram acidentais,
28,21% acessórias e 21,79% constantes. As espécies presentes na maioria das coletas
foram A. mellifera (96,43%), T. spinipes (85,71%), X grisescens (75,00%), C. aenea e

Megachile (Pseudocentron) sp.l (ambas

presentes em 67,86% das coletas)

e

X carbonaria (57,14%).
De acordo com a distribuição nas classes de abundância, 36,25% foram
consideradas muito abundante, 28,75% raras, 25,00% comum, 8,75% dispersas e 1,25%
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Tabela 3 - Classes de freqüência, constância, abundância e dominância das espécies de
abelhas coletadas no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA,
entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Classes
Espécies

Acamptopoeum prinii
Acamptopoeum vagans
Apis mellifera
Augoch/ora esox
Augochlora (Augochlora) sp.
Augochlora (Oxistoglossella) sp.
Augochlorella ephyra
Augochlorella sp.
Augochloropsis ca/lichroa
Augoch/oropsis cockerelli
Augochloropsis sp.l
Augoch/oropsis sp.2
Augochloropsis terrestris
Bombus atratus
Bombus morio
Caenonomada unicalcarata
Centris aenea
Centris (Centris) sp.l
Centris (Centris) sp.2
Centris flavifrons
Centris fuscata
Centris hyptidis
Centris leprieuri
Centris (Melanocentris) sp.l
Centris (Melanocentris) sp.2
Centris spilopoda
Centris sponsa
Centris tarsata
Centris trigonoides
Chilicola sp.
Coelioxys assumptionis
Coelioxys pirata
Diadasina paraensis
Diadasina riparia

Freqüência(1)

PF
PF
MF
F
PF
PF
PF
PF
F
PF
F
PF
PF
F
F
MF
MF
PF
PF
PF
F
F
F
PF
PF
PF
PF
MF
PF
PF
F
PF
F
F

Constância(2) Abundância(3) Dominância(4)

Z
Z
W
Z
Z
Z
Z
Z

r
r
m
c

Y
Z
Y
Z
Z
Y
Z
W
W
Z
Z
Z
W
Z

a

y

Z
Z
y
Z
W
Z
Z
y
y
y
y

r
r
r
r
r

c
r
r

m
c
m
m
r
r

c
m
c
c
r
r

c
r

m
d
d
m
c
m
m

ND
ND

D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
D
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Tabela 3 - Classes de freqüência, constância, abundância e dominância das espécies de
abelhas coletadas no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA,
entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Classes
Espécies

Dialictus opacus
Dialictus sp.
Dichranthidium luciae
Epanthidium tigrinum
Euglossa cordata
Euglossa securigera
Eulaema nigrita
Exomalopsis analis
Exomalopsis auropilosa
Florilegus flstivus
Frieseomelitta sp.
Gaesischia glabrata
Gaesischia hyptidis
Megachile (Acentron) sp.
Megachile (Austomegachile) sp.
Megachile dentipes
Megachile paulistana
Megachile (Pseudocentron) sp.l
Megachile (Pseudocentron) sp.2
Megachile (Pseudocentron) sp.3
Melipona asilvae
Melipona quadrifasciata
Melissodes nigroaenea
Melissoptila pubescens
Melitoma segmentaria
Mesoplia sp.
Nomiocolletes cearensis
Paratetrapedia sp.
Parepeolus aterrimus
Parepeolus sp.
Plebeia sp.l
Plebeia sp.2
Psaenythia variabilis
Tapinotaspoides serraticomis

Freqüência(1)

Constância(2)

PF
PF
PF
PF
PF
PF
F
F
F
PF
F
PF
F
F
F
PF
F
F
F
PF
F
PF
F
F
PF
PF
PF
F
PF
PF
F
PF
PF
F

Z
Z
Z
Z
Z
y
Y
y
y

Z
Z
Z
y

W
W
Z
y
W
Y
Z
W
y
y
W
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Y
Z
y
Y

Abundância(3) Dominância(4)

r
c
d
r
c
c
m
m
m
d
c
r
m
m
m
r
c
m
m
r
m
d
m
m
c
r
r
c
r
d
m
c
c
m

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
D
ND
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Tabela 3 - Classes de freqüência, constância, abundância e dominância das espécies de
abelhas coletadas no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro

Alves-RA~

entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Classes
Espécies

Tetragonisca angustula
Triepeolus sp.
Trigona spinipes
Trigonisca sp.
Xylocopa carbonaria
Xylocopa cearensis
Xylocopa cf. suspecta
Xylocopa frontalis
Xylocopa grisescens
Xy/ocopa muscaria
Xylocopa ordinaria
Xy!ocopa sp.
(I)

(2)

(3)

(4)

Freqüência(l ) Constância(2) Abundância(3) Dominância(4)
F
PF
MF
MF
F
F
PF
F
MF
PF
PF
PF

W
Z
W
W
W
W
Y
W
W
Z
Z
Z

m
c
m
m
m
m
c
m
m
c
d
r

D
ND
D
D
D
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND

PF = pouco freqüente: freqüência (f) < limite inferior (LI) do Intervalo de Confiança a 5% (IC5'I.); F =
freqüente: f entre os limites do IC s%; MF = muito freqüente: f > limite superior (LS) do IC 5%; (ICs%:
1,25 ± 1,03).
W = espécies constantes: constância (C) > LS 5%; Y = espécies acessórias: C entre o LIS% e LSs%; Z =
espécies acidentais: C < LIs%; (IC5%: 19,06 ± 7,38).
r = raro: número de indivíduos (n) < LI1%; d = disperso: LI1% < n < LI 5%; c = comum: LI5% < n <
LS s%; a = abundante: LS s% < n < LS 1%; m = muito abundante: n> LS 1%; (lCSo/.: 957 ± 4,34); (IC 1%:
9,57 ± 5,71).
ND = espécie não dominante Li(KalD et aL, 1952) < LD; D = dominante Li(Kato et ai., 1952) > LD; LD = limite da
dominância segundo Sakagami & Matsumura (1967); (LD = 1,28),

abundantes. Entre as muito abundantes encontram-se as espécies consideradas muito
freqüentes e todas as constantes,
Apenas 16,25% das espécies foram dominantes segundo o método de Kato et alo
(1952) com o limite da dominância baseado em Sakagami & Matsumura (1967), Juntas,

essas espécies representaram 81,29% dos indivíduos coletados, sendo que 79,36%
pertenceram a família Apidae e apenas 1,93% à Megachilidae. Centris foi o gênero
com maior número de espécies dominantes (23,08% das espécies dominantes),
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Martins (1990) encontrou 06 espécies dominantes (14,29010) em Casa Nova-BA
(vegetação de caatinga) e 20 (13,61%) em Lençóis-BA (vegetação de cerrado). Em São
João do Cariri-PB (vegetação de caatinga), Aguiar (1995) encontrou sete espécies
dominantes (15,56%).
As espécies dominantes da família Apidae podem ser divididas em dois grupos:
sociais e solitárias. No primeiro grupo destaca-se A. mellifera, urna das espécies mais
comuns nos estudos sobre Apoidea e que apresenta caracteristicas favoráveis à
dominância corno o hábito generalista de coletas, densidade populacional elevada
das

colônias perenes, sistema sofisticado de comunicação, largo período diário de

forrageamento, alta capacidade de enxamear, pouca exigência na escolha do local de
nidificação, entre outras (Roubik, 1989).
T. spinipes, também é relatada corno uma das mais abundantes nos trabalhos

realizados no Brasil (Pedro, 1992; Cure et aI., 1993; Martins, 1994; Silveira & Campos,
1995; Aguiar & Martins, 1997; Mateus, 1998). De acordo com Almeida & Laroca
(1988) essa espécie apresenta algumas características que favorecem sua abundância em
vários habitats, como a agressividade de suas abelhas campeiras, ninhos construídos em
diferentes locais que normalmente são de dificil acesso, hábito generalista de coleta e
colônias populosas.
As outras espécies sociais dominantes da família Apidae foram M asilvae, T.
angustula e Trigonisca sp., cuja abundância pode estar relacionada com a quantidade de

colônias ativas na área de coleta (respectivamente, 9, 3 e 5 ninhos foram encontrados
durante o período estudado).
T. angustula é comum em várias comunidades de abelhas, sendo considerada

generalista (Cortapassi-Laurino, 1982; Imperatriz-Fonseca et al., 1984, Carvalho &
Marchini, 1999a), pouco exigente em substratos de nidificação (Carvalho & Marchini,
1999b) e com população das colônias perenes estimada em 2000 a 5000 operárias
(Godói, 1989); para as outras duas espécies existem poucas informações na literatura.
O segundo grupo, foi representado por C. unicalcarata, C. aenea, C. fuscata, C.
tarsata, M pubescens, X carbonaria e X grisescens cujos padrões de forrageamento e

ciclo de vida são distintos. Vários ninhos de C. unicalcarata (12 ninhos), X carbonaria
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(6) e X grisescens (15) foram encontrados no trecho das coletas. Entretanto, acredita-se
que essa quantidade possa ser ainda maior se for considerado o número de machos
coletados, principalmente para C. unicalcarata (29,30% do total de machos coletados),

C. aenea (12,09%), M pubescens (7,91%) e C. tarsata (5,12%).
A maioria das espécies coletadas nidificam no solo, sendo que as condições da
área de coleta possibilita uma diversidade de locais para a construção dos ninhos, como
áreas abertas, expostas ao solou não, solos arenosos, solos úmidos (leito do rio ou em
aguadas), solos compactados (trilhas), fendas encontradas em árvores vivas ou mortas,
barrancos e em lajedos.
Considerando os maiores valores das classes de abundância (m), constância (W),
dominância (D) e freqüência (MF), as espécies A. mellifera, C. unicalcarata, C. aenea,

C. tarsata, T. spinipes, Trigonisca sp. e X grisescens foram consideradas predominantes
na área de estudo.
A distribuição do número de indivíduos e de espécies por coleta, baseada na
Curva do Coletor, indicou que o número de coletas realizadas foi suficiente para
amostrar a abundância de espécies da área estudada (Figura 5). Observa-se que ocorreu
uma estabilização a partir da 23ª coleta, quando se atingiu o total de 80 espécies (= S)
coletadas nesse estudo.
Analisando a distribuição da abundância de espécies na série Log-normal
truncada (segundo Preston, 1948), verifica-se que a comunidade foi caracterizada por
um número elevado de espécies com poucos indivíduos, enquanto que um número
reduzido de espécie foi representado por muitos espécimes (Figura 6). Resultados
semelhantes foram encontrados em diferentes habitats por Laroca (1974), Heithaus
(1979a), Cure-Hakim (1983), Campos (1989), Silveira (1989), Bortoli & Laroca (1990),
Zanella (1991), Barbola & Laroca (1993).
Laroca (1992) analisou diferentes estudos de comunidades de abelhas e concluiu
que há uma tendência de se encontrar muitas espécies com poucos indivíduos em
diferentes habitats do mundo.
O modelo encontrado na Figura 6 foi representativo dos dados obtidos, com a
freqüência de distribuição de espécies observadas e esperadas não diferindo
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estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste do Qui-quadrado (X

2

),

conforme Magurran (1988).
90~----------------------------------------------------------~

80

----------------------------------------------------------~---o.--------..,

y = 2,28x + 25,42
R2 = 0,96 (p > 0,01)

I 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Coletas

Figura 5 - Curva do Coletor para amostras de abelhas (Apoidea) coletadas no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995.

Baseando-se na abundância estimada (S*

=

86), aproximadamente 7,00% do

número estimado de espécies presentes na área não foi coletado, requerendo um esforço
maior de amostragem. Provavelmente, o incremento no número de horas de coletas em
diferentes épocas do ano, resultaria na amostragem de outras espécies consideradas raras
(com poucos indivíduos) conforme foi discutido por Cure et al. (1991) e Laroca (1992).
Por outro lado, os resultados neste tipo de estudo permitem apenas uma
abordagem descritiva da comunidade e não devem ser considerados conclusivos, uma
vez que o método de amostragem pode ter contribuído para a ausência de algumas
espécies nas coletas (Viana, 1992).
De acordo com Martins (1990), os estudos sobre a composição faunística de
áreas restritas apresentam limitações quanto à possibilidade de se fazer extrapolações
para áreas maiores, sendo necessário o estudo de outras áreas, como também, a coleta de
dados deve ser por vários anos.
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Apesar dessas limitações, Sakagami et aI. (1967) consideraram que a
amostragem da comunidade de abelhas que visitam as flores em áreas restritas, fornece
uma estimativa considerável da abundância relativa das espécies e famílias dentro da
comunidade.
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Figura 6 - Distribuição de freqüência das espécies por classes de indivíduos em oitavas
de abundância de abelhas (Apoidea) no vale do rio Paraguaçu, Município de
Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995. (S = número
total de espécies coletadas; S* = número estimado de espécies).

A análise dos índices de abundância, diversidade e eqüitabilidade (Tabela 4),
sugere que o local apresentou posição intermediária entre áreas mais específicas como
Casa Nova-BA (S = 42) e áreas mais diversificadas como em Lençóis-BA (S =147).
A riqueza de espécie, representada pelo parâmetro b da equação da reta (b

=

22,67)( Figura 7), foi modesta com relação a outras áreas estudadas. Esse resultado foi
muito inferior aos encontrados para Lençóis-BA (b = 63,43) e outras regiões do Brasil,
como São José dos Pinhais-PR (b = 73,40), Lapa-PR (b = 69,90) e Lages-SC (b = 51,06)
(Ortolan, 1989; Bortoli & Laroca, 1990; Barbola & Laroca, 1993; Martins, 1994). Por
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outro lado, foi maior do que os obtidos em regiões com vegetação de caatinga, como
Casa Nova-BA (b = 15,26) e São João do Cariri-PB (b = 14,20) (Martins,

1994~

Aguiar

& Martins, 1997).

Tabela 4 - Índices de abundância, diversidade e eqüitabilidade da comunidade de
abelhas (Apoidea) no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro AlvesBA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Índices

Valores obtidos

oc (Margalef)

9,71

H' (Shannon-Wiener)

2,66

À

(Simpson)

J' (Pielou)

0,19
0,61

A menor riqueza de espécies observada para as áreas com vegetação de caatinga
está de acordo com a afirmação de Michener (1979), que considera a diversidade de
abelhas nas regiões tropicais de clima árido menor do que nas regiões temperadas
também de clima árido.
A posição geográfica da região estudada possibilita o aparecimento de espécies
encontradas tanto nas áreas mais áridas, comuns em Casa Nova, como nas áreas mais
amenas, características da Mata Atlântica. Essa situação é evidenciada por meio dos
tipos de vegetação encontrados no município, que é formado por elementos comuns às
florestas tropicais e caatingas.
Dessa forma, a diversidade em Castro Alves-BA pode estar relacionada com o
"efeito de borda" referido por Odum (1988), isto é a diversidade aumenta onde existem
manchas ou interfaces de tipos contrastantes de vegetação ou de habitats fisicos.
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Figura 7 - Número acumulado de espécies e o logaritmo decimal do número acumulado
de indivíduos coletados no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro AlvesBA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.

4.2

Fenologia das abelhas

As abelhas apresentaram maior atividade forageira entre os meses de novembro
(16,25%) e dezembro (14,93%) quando se coletou o maior número de indivíduos. Por
outro lado, o número de espécies foi maior em agosto (47,50%) (Figura 8).
Neste último mês deu-se início ao florescimento de várias espécies herbáceas
após o encerramento do principal periodo de chuvas na região. Assim, acredita-se que as
condições favoráveis de umidade do solo e o incremento de fontes de recursos
disponíveis na área, possibilitou, tanto a emergência dos adultos das espécies solitárias,
como o aumento generalizado do forrageamento na área. Essa observação coincide com
o aumento no número de machos coletados, sugerindo que no mês de agosto ocorreu a
principal época de acasalamento dessas espécies na área.
Considerando apenas o ano de 1994, 22,18% dos indivíduos foram coletados no
período mais chuvoso (março a julho), enquanto que 77,82% no período mais seco.
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Figura 8 -- Variação dos fatores climáticos, número de espécies de plantas visitadas, de
espécies de abelhas e de indivíduos coletados no vale do rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves - BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
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Ocorreu um decréscimo no número de espécies de janeiro a julho de 1994,
provavelmente relacionado com o período de chuvas na região. Em agosto de 1994
foi observado o maior número de espécies na área de coleta, sendo que, a partir desse
mês, também houve uma redução no número de espécies até fevereiro de 1995.
Semelhantemente, a redução do número de indivíduos e de espécies observada
em setembro (5,24% e 33,75%, respectivamente) pode estar relacionada com o volume
de chuva desse mês, prejudicando tanto a atividade forrageira das abelhas como os
trabalhos nos dias de coleta.
No mês de julho as condições climáticas, também foram desfavoráveis às coletas
das abelhas, apresentando o menor número de indivíduos (0,32%) e de espécies (2,50%)
coletados. A redução no número coletado de indivíduo em determinado período do ano,
também pode estar relacionada com a presença de fontes de alimento mais atrativas nos
arredores da área de estudo (Pedro, 1992).
A freqüência geral das fêmeas (93,71%) foi muito supenor a dos machos
(6,29%) (Figura 9). Esse resultado assemelha-se ao encontrado em outros estudos e pode
ser explicado pelo comportamento de coleta das fêmeas, as quais visitam as flores em
busca, principalmente, de pólen e néctar

(algumas

espécies

coletam óleos e

outros materiais utilizados no ninho) para a sua própria alimentação e a de sua prole,
enquanto que os machos visitam as flores com o objetivo de coletar o seu próprio
alimento e para marcar territórios (em várias espécies) utilizados durante a época do
acasalamento. Além disso, a diferença entre a proporção sexual também podem estar
relacionadas com características intrínsecas da espécie e a longevidade dos machos que,
em geral, é menor do que a das fêmeas (Laroca, 1974; Michener, 1974; Eickwort &
Ginsberg, 1980; Ortolan, 1989; Barbola & Laroca, 1993).
No período matutino (entre às 5:00 e 12:00 horas) coletou-se 61,62% dos
indivíduos, contra 38,38% no vespertino (entre às 12:01 e 19:00 horas). A. mellifera foi
a única coletada em todos os intervalos de hora, seguida de T spinipes (ausente apenas
entre às 5:00 e 6:00 horas) eX grisescens (ausente apenas entre 17:01 e 18:00 horas).
Freitas et alo (1998) estudaram os padrões de coleta de pólen e néctar de X
grisescens e verificaram que a maior atividade externa ocorreu entre 8:00 e 9:00 horas.
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Figura 9 - Número de machos e fêmeas de abelhas (Apoidea) coletados no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995 .

A distribuição dos indivíduos, segundo a atividade de vôo por intervalo de hora
foi bimodal, apresentando dois picos de atividades (Figura 10). Os intervalos das 5:00 às
6:00 e das 18:01 às 19:00 horas foram sub-amostrados, uma vez que o número de dias de
coleta foi menor que nos outros intervalos devido as condições climáticas desfavoráveis.
Assim, acredita-se que o número de indivíduos em atividade nos referidos horários
possa ser maior, embora não deva promover mudanças drásticas no

modelo

apresentado. A maior percentagem de indivíduos foi coletada no intervalo de 10: O1 às
11 :00 horas (16,31%) e entre 14:01 e 15:00 horas (12,38%).
A redução das atividades de coleta nas flores no intervalo das 12:01 às 13 :00
horas pode estar relacionada com a coleta de água ou mesmo com a temperatura elevada
desse horário, tomando-o menos favorável à atividade de vôo.
A distribuição bimodal dos indivíduos ao longo dos intervalos de hora, também
foi observada por Eickwort & Ginsberg (1980), Pedro (1992), Carvalho et aI. (1996) e
Gonçalves et aI. (1996).
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Em Cruz das Almas-BA, Carvalho et aI. (1996) encontraram dois pICOS de
atividade das espécies de abelhas visitantes de Solanum palinacanthum: 7:30 às 9:30
horas e 16:00 e 17: 00 horas. Nesse caso, a maior atividade observada a partir das 7:30
horas se deve, em parte, à presença de espécie de hábito forrageiro matinal, como Oxaea
flavescens.

Por outro lado, Pedro (1992) verificou que a maior freqüência de indivíduos foi
entre às 10:00 e 14:00 horas, enquanto que a menor foi entre às 16:00 e 18:00 horas.
De acordo com Eickwort & Ginsberg (1980) e Gonçalves et aI. (1996), as
espécies sociais apresentaram dois picos de forrageamento, embora a maior atividade
tenha sido observada pela manhã entre 6:00 e 8:00 horas. Aguiar & Martins (1996)
também observaram maior atividade entre às 8:00 e 9:00 horas na caatinga da Paraíba.
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No presente estudo, as espécies eUSSOClalS apresentaram picos de atividade
variados: A. mellifera foi mais ativa (número de indivíduos coletados) entre 10:01 e
11:00 horas; Friesomelitta sp. das 15:01 às 16:00 horas; M asilvae entre e 14:01 e
15:00 horas; Plebeia sp.l das 16:01 às 17:00 horas; T. angustula das 10:01 às 11:00
horas; T. spinipes das 9:01 às 10:00 horas; Trigonisca sp. das 14:01 às 15:00 horas. M
quadrifasciata e Plebeia sp.2 apresentaram poucos indivíduos dispersos nos diferentes

intervalos de hora, dificultando a apresentação de um padrão de distribuição.
Gonçalves et al. (1996) observaram que, os Meliponinae apresentaram maior
atividade pela manhã (8:00 às 10:00) e A. mellifera foi mais abundante entre 11:00 e
15:00 horas com pico de atividade às 14:00 horas. Sommeijer et aI. (1983) verificaram
que o pico de atividade de Melipona também ocorreu pela manhã, por volta das 8:00
horas, periodo em que ocorreu maior intensidade de coleta de pólen.

4.3

Similaridade entre as abelhas predominantes quanto às plantas visitadas

Analisando as plantas visitadas pelas abelhas predominantes (Tabela 5), observase que A. mellifera e T. spinipes foram as mais generalistas visitando, respectivamente,
53,93% e 43,82% das espécies vegetais. C. unicalcarata e X grisescens visitaram
22,47% espécies (cada uma), enquanto que C. aenea foi coletada em 20,22% espécies.
Trigonisca sp. (16,85%) e C. tarsata (14,61%) foram menos generalistas.

Price (1982) considerou que a estratégia generalista de coleta de recursos tróficos
é mais adaptativa às variações na oferta de alimento, possibilitando a adequação da
espécies às fontes disponíveis de alimento, mesmo na presença de competidores.
Por outro lado, o uso de recursos florais depende da localização e estágio de
desenvolvimento das colônias, da experiência prévia individual das abelhas, da
disponibilidade de fontes alternativas de néctar, assim como das interações
comportamentais com outros visitantes florais e das condições climáticas sobre o
forrageamento (Corbet, 1978).
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Tabela 5 - Espécies de plantas visitadas por abelhas predominantes no vale do no
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995 (Am

Cn

= Apis mellifera;

= Caenonomada unicalcarata;

Ca =

Centris aenea; Ct = Centris tarsata; Ts = Trigona spinipes; Tr = Trigonisca

sp.; e, Xg = Xylocopa grisescens).
Plantas visitadas:

Am

Acacia bahiensis

29

Acacia langsdorfii

8

Cn

Número de indivíduos
Tr
Ca
Ts
Ct

2

1

8
1

Adenocalymma coriaceum

2
1

Albyzia polycephala

7

Alternanthera tenelia

20

Anadenanthera colubrina

10

5

Astronium cf. macrocalyx

71

18

7

1

11

63
3

Blanchetiodendron blanchetii
Bowdichia virgilioides

16

Bumelia sartorum

22

Caesalpinia pyramidalis

61

4

18

4

2
60

27

Capparis yco

123

7

88

9

1

26
3

2

Centratherum punctatum sub. punctatum

108

16

Cissus simsiana

96

Commelina cf bemghalensis

25

Copaifera langsdorjjii

24

Cardiospermum corindum

2

8

Acanthaceae sp.

Aeschynomene mollicula varo mollicula

4

Xg

9

7
1

3

4

Cordia superba

1

Cratera tapia

19

Croton campestris

11

2

Croton moritibensis

7

5

Cuphea afi'. ramosa

2

Desmodium triflorum

3

Erythrina vellutina

33

1

5

21

1

5
2

2

1
1

2
37

1
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Tabela 5 - Espécies de plantas visitadas pelas abelhas predominantes no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995 (Am = Apis mellifera; Cn = Caenonomada unicalcarata; Ca

=

Centris aenea; Ct = Centris tarsata; Ts = Trigona spinipes; Tr = Trigonisca
sp.; e Xg = Xylocopa grisescens).
Plantas visitadas:

Am

Número de indivíduos
Ts
Cn
Ca
Tr
Ct

Harrissia adscendens

4

Heliotropium angiospermum

21

13

Herissantia crispa

3

1

lnga bahiensis

6

15

3

6

lpomoea bahiensis
1

Lippia cf alba

6

Lithraceae sp.
Machonia spinosa

3

1

83

3

1

7
1

Malpighiaceae sp.

1

Malvastrum tomentosum

2

26

2

1

Mascagnia rigida

1

Melochia tomentosa

91

Mimosa arenosa

4

Mimosa invisa

8

27

1

6

2

9

1

1
1

3

Ocimum americanum

3

Ocimum canum

12

1

Oxalis psoraleoides

4

1

1

Passiflora aff. violaceae

1

Peltogyne pauciflora

2

Petiveria alliaceae
Piptocarpha sp.

2

2

Malpighia glabra

Monordica charantia

1

1

Jatropha mollissima

Lonchocarpus cu/tratus

Xg

3

11
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Tabela 5 - Espécies de plantas visitadas pelas abelhas predominantes no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995 (Am = Apis mellifera; Cn = Caenonomada unicalcarata; Ca
Centris aenea; Ct

= Centris tarsata; Ts =

Trigona spinipes; Tr

=

= Trigonisca

sp.; e Xg = Xylocopa grisescens).
Plantas visitadas:
Piriqueta racemosa

Am

Número de indivíduos
Cn
Ca
Ts
Tr
Ct
1

1

Platymiscium floribundum

4

20

6

2

I

3

2

6

1

Polygala violacea
Portulaca elatior

213

35

17

1

Priva bahiensis
Prosopis jul(flora

llO

2

Ruellia paniculata

1

3

34

2

25

3

1

Ruprechtia lax~flora
Senna macranthera var. micans

3

2

Senna spectabilis varo excelsa
Sida paniculata

Xg

28

1

Solanum paniculatum

2

1

2

3

9

5

2

Spondias tuberosa

1

Stygmaphyllum auriculatum
Tabebuia cf. impetiginosa

6

7

Tabebuia cf. caraiba
Talinum patens

2

Trichilia hirta

4

Tumera chamaechyfolia

5
3
3

Tumerasp.

3

Waltheria indica

1

ZiziEhus loazeiro

149

Total de indivíduos:

1374

101

134

48

20

18

Total de espécies de Elantas visitadas:

1
29

1

81

430

131

140

13

39

15

20

1
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A diversidade de plantas visitadas, baseada no índice H' e a uniformidade na
distribuição de indivíduos nessas plantas (índice J'), também foi maior para A.
mellifera e T. spinipes (Figura 11). Enquanto que, o menor valor foi encontrado para X
grisescens.
A eficiência do sistema de comunicação da fonte de alimento e as colônias
populosas permitem que A. mellifera e T. spinipes apresentem maior competitividade do
que as outras espécies de Meliponinae e abelhas solitárias (Lindauer & Kerr, 1960;
Roubik, 1989).

o H' = Índice de diversidade
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Figura 11

Índice de diversidade e de eqüitabilidade das espécies de abelhas
predominantes no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA,
coletadas entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.

As principais espécies para A. mellifera foram P. elatior (15,50% dos indivíduos
coletados), Z. joazeiro (10,84%), P. julifIora (8,01%), C. p. punctatum (7,86%), C.
simsiana (6,99%) eM tomentosa (6,62%). Em conjunto, essas plantas foram visitadas
por 55,82% dos indivíduos coletados de A. mellifera.
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A espécie T. spinipes foi observada principalmente em C. pyramidalis (28,60%),
seguida por E. vellutina (8,60%), C. yco (6,05%), Malpighiaceae sp. (6,05%) e Z
joazeiro (6,74%), totalizando 56,04% dos indivíduos coletados.
Aproximadamente 80,00% dos indivíduos de C. tarsata foram coletados em
apenas três espécies vegetais: C. pyramidalis (33,33%), P. floribundum (24,69%) e B.
virgilioides (22,22%).

C. unicalcarata foi coletada principalmente em duas espécies vegetais: P.
elatior (34,65% do total de espécimes coletados) e C. p. punctatum (15,84%).
Comportamento semelhante foi observado para C. aenea onde 64,96% dos
indivíduos visitaram C. pyramidalis (44,78%) e M

tomentosa (20,18%) e, para

Trigonisca sp. com 67) 7% das abelhas coletadas em A. cf. macrocalyx (48,09%) e R
laxiflora (19,08%). Por outro lado, 62,86% dos indivíduos de X grisescens foram
coletados apenas em C. pyramidalis.
A similaridade obtida por meio do índice de Morisita-Hom entre as abelhas
predominantes quanto às plantas visitadas foi maior entre C. aenea e X grisescens (Im-h=
0,91) (Figura 12).

Observa-se que essas duas espécies também apresentaram índices elevados de
similaridade com T. spinipes e C. tarsata. Provavelmente esse resultado está relacionado
com o número de indivíduos dessas espécies coletados em C. pyramidalis.
A. mellifera apresentou maior similaridade com C. unicalcarata (Im-h = 0,61),
enquanto que Trigonisca sp. foi a única espécies predominante que apresentou índice de
similaridade inferior a 0,50, sendo que o valor máximo encontrado foi com A. mellifera
(Im-h = 0,24).
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Figura 12 - Similaridade entre abelhas predominantes quanto à espécies vegetais
visitadas no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre
janeiro de 1994 a fevereiro de 1995.

4.4 Composição e análise da flora

Do total das abelhas coletadas 3.3 78 indivíduos foram capturados nas flores
localizadas na trilha de coleta. Essa flora foi composta por 89 espécies (abundância S)
distribuídas em 76 gêneros e 36 famílias (Tabela 6).
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A proporção entre a flora visitada e as abelhas foi de 7,20: 1 considerando as
famílias de plantas e de abelhas, 2,05: 1 entre os gêneros e 1,11: 1 entre as espécies.
As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae (11,24%),
Mimosaceae (10,11%), Caesalpiniaceae e Malpighiaceae

(6,74%, cada), nas qUaiS

foram coletados 34,78% dos indivíduos amostrados. As principais famílias, segundo o
número coletado de abelhas, foram Caesalpiniaceae (16,84%), Portulacaceae (11,48%),
Fabaceae (9,47%), Asteraceae (6,90010), Mimosaceae (6,87%), Sterculiaceae (6,25%),
Anacardiaceae (5,89%), Rhamnaceae (5,68%), Boraginaceae (4,50%) e Vitaceae
(4,20%) (Figura 13).
De acordo com Ferraz et aI. (1998), as famílias Anacardiaceae, Euphorbiaceae,
Caesalpiniaceae e Mimosaceae são ricas em espécies nas caatingas. Além dessas, Araújo
et aI. (1995) relacionaram Boraginaceae, Cactaceae, Malvaceae, Verbenaceae e
Oxalidaceae como as mais comuns nessas áreas.
Na caatinga de São João do Cariri-PB, Aguiar et alo (1995) verificaram que, as
famílias mais ricas em espécies apícolas foram Convovulaceae (15,69% das espécies) e
Caesalpiniaceae, Fabaceae e Cactaceae, todas com 7,84% da riqueza de espécies.
Em Casa Nova-BA foram registradas 34 espécies de plantas visitadas por
abelhas, destacando-se as famílias Bignoniaceae e Euphorbiaceae, ambas com 12,82%
do total e, Caesalpiniaceae, Convovulaceae, Mimosaceae e Rubiaceae, todas com 7,69%
das espécies visitantes (Martins, 1990).
Alcoforado Filho et alo (1996) identificaram 132 espécies apícolas na caatinga de
dois municípios do Piauí, destacando as famílias Mimosaceae e Caesalpiniaceae,
respectivamente com 12,12% e 9,09<'10 espécies. Fabaceae e Poaceae foram
representadas por 8,33% espécies, cada uma.
Ramalho et aI. (1990) consideraram Myrtaceae, Palmae (Arecaceae), Rubiaceae
e Leguminosae (Mimosaceae) como as principais famílias de importância para o grupo
formado por A. mellifera e Meliponinae na região neotropical. Comparando as
preferências dentro desse grupo, esses autores relataram que Anacardiaceae, Asteraceae,
Balsaminaceae, Euphorbiaceae, Labiatae, Moraceae, Proteaceae e Sterculiaceae são mais
importantes para A. mellifera do que para os meliponíneos.
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Tabela 6 - Relação das espécies vegetais visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995.
Espécies

Famílias
Acanthaceae
Acanthaceae sp.
Ruellia paniculata L.
Amaranthaceae

Altemanthera tene/la Colla
Anacardiaceae

Astronium cf macrocalyx Engl.
Spondias tuberosa Arruda
Apocynaceae

Prestonia coalita (Vell.) Woods.
Asteraceae

Ageratum conyzoides L.
Centratherum punctatum sub. punctatum Casso
Piptocarpha sp.
Bignoniaceae

Adenocalymma coriaceum DC.
Tabebuia cf caraiba (Marth.) BUL
Tabebuia cf impetiginosa (Marth.) Stande.
Boraginaceae

Cordia superba Chamo
Heliotropium angiospermum Murray
Cactaceae

Cereus jamacaru De.
Harrissia adscendens (Gürke) Britton & Rose
Caesalpiniaceae

Caesalpinia pyramidalis TuI.
Copaifera langsdorffii Desf
Peltogyne pauciflora Benth
Senna macranthera (Collad.) I. & B. varo micans (Nees) 1.& B.
Senna macranthera (Collad.) I. & B. varo pudibunda (Nees) 1.& B.
Senna spectabilis (De.) I. & B. varo excelsa (Schard.) I. & B.
Capparaceae

Capparis yco (Mart.) Eich!.
Cratera tapia L.
Commelinaceae

Commelina cf bemghalensis L.
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Tabela 6 - Relação das espécies vegetais visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995.
Espécies

Famílias
Convovulaceae

Evolvulus sp.
Ipomoea bahiensis Willd. Ex. Roem & Schult.
Curcubitaceae

Monordica charantia L.
Euphorbiaceae

Croton campestris St. Hit.
Croton moritibensis BailL
Jatropha mollissima (PohI) BailL
Fabaceae

Aeschynomene mollicula Kunth varo mollicula
Bowdichia virgilioides Kunth
Centrosema virginianum (L.)
Crotalaria incana L.
Desmodium triflorum De.
Dioc/ea grandiflora Mart. Ex. Benth
Erythrina vellutina Willd.
Lonchocarpus cultratus (VeR) H. e. de Lima
Platymiscium floribundum Vogo
Rhynchosia minima DC.
Labiatae

Ocimum americanum L.
Ocimum canum Sims
Lamiaceae

Hyptisfruticosa Salzm. Ex. Benth
Lythraceae

Cuphea atr ramosa L.F.
Lythraceae sp.
Mal pighiaceae

Byrsonima coccolobifolia Kunth
Malpighia glabra L.
Malpighiaceae sp.
Mascagnia rigida Griseb.
Ptilochaeta bahiensis Turez
Stygmaphyllum auriculatum (Cav.) Adr. Juss.
Malvaceae

Herissantia crispa (L.) Fryxell
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Tabela 6 - Relação das espécies vegetais visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995.
Espécies

Famílias
Malvaceae

Herissantia tiubiae (K. Sch.) Briz.
Malvastrum tomentosum (L.) S.R.H.
Sida paniculata L.

Meliaceae

Trichilia hirta L.
Mimosaceae

Acacia bahiensis Benth
Acacia langsdorfii Benth
Albyzia polycephala (Benth) Killip
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Blanchetiodendron blanchetii (Benth) Barnely & Grimes
Inga bahiensis Benth
Mimosa arenosa (Willd.) Poir.
Mimosa invisa Mart. Ex. Colla
Prosopis juliflora De.
Oxalidaceae

Oxalis psoraleoides H.B.K.
Passifloraceae

Passiflora aff violaceae Vell.
Passiflora foetida L.
Phytolaccaceae

Microtea maypurensis (Kunth) G. Don
Petiveria alliacea L.
Polygonaceae

Polygala violacea Aubl.
Ruprechtia laxiflora Meiss

Portulacaceae

Portulaca elafior Mart.
Talinum patens Willd.
Rhamnaceae

Ziziphus joazeiro Mart.
Rubiaceae

Alseis floribunda Schott
Machonia spinosa Mart.
Sapindaceae

Cardiospermum corindum L.
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Tabela 6 - Relação das espécies vegetais visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro
de 1995.
Espécies

Famílias
Sapotaceae

Bumelia sartorum Mart.
Solanaceae

Solanum paniculatum L.
Sterculiaceae

Melochia tomentosa L.
Waltheria indica L.
Turneraceae

Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet
Turnera chamaechyfolia Juss., St. Hill. & Camb.
Turnera sp.
Verbenaceae

Lippia cf. alba N.E.Br.
Priva bahiensis De.
Vitaceae

Cissus simsiana Roem. & Scult.

Em Anacardiaceae destacou-se Astronium cf macrocalyx com 5,86% das
abelhas visitantes. Essa espécie parece ter importância para a apicultura local, uma vez
que 5,17% do total de indivíduos de A. mellifera foram coletados em suas flores. Além
disso, Barth (1989) encontrou grãos de pólen do tipo Astronium em amostras de mel
de A. mellifera proveniente de Castro Alves-BA. Alcoforado Filho et alo (1996)
considerou Astronium sp. como uma das espécies de maior interesse apícola na caatinga
do Piauí. A outra espécie dessa família que foi visitada por abelhas em Castro AlvesBA, S. tuberosa, foi pouco procurada.
A família Asteraceae, apesar de ser considerada uma das mais ricas em espécies
e mais visitadas por abelhas em diferentes regiões (Ramalho et alo 1990), foi
representada por apenas três espécies,

destacando-se

(6,54%). Martins (1990), Aguiar et aI. (1995) e

Centratherum p. punctatum

Alcoforado Filho et alo (1996)
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Figura 13 - Distribuição do número de espécies vegetais e do número de abelhas
coletado por família de plantas visitadas no vale do rio Paraguaçu,
Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
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encontraram resultado semelhante em áreas de caatinga, cuja riqueza dessa família foi de
2,56%, 3,92% e 7,79% das espécies visitadas, respectivamente.
Boraginaceae foi representada por duas espécies, sendo que Heliotropium

angiospermum se destacou no número de indivíduos coletados (3,23%).
A principal espécie de Caesalpiniaceae foi Caesalpinia pyramidalis, na qual foi
coletado 14,83% dos indivíduos. Essa leguminosa apresenta ampla distribuição nas
caatingas (Araújo et al., 1995), embora apresente pouca importância para A. mellifera na
coleta de recursos tróficos no Ceará (Freitas, 1991).
Fabaceae foi a terceira família em abundância de abelhas coletadas, sendo as
principais espécies Lonchocarpus cultratus (3,29%), Erythrina vellutina (2,10%),

Bowdichia virgilioides (1,92%) e Platymiscium floribundum (1,84%). Essa família foi a
primeira em número de espécie e é bem distribuída na área de coleta, tomando-se
importante para a manutenção da comunidade de abelhas na área.
Malpighiaceae foi visitada exclusivamente pela família Apidae, destacando-se os
gêneros Centris (44,44%) e Trigona (48,15%). Espécies de Centris normalmente visitam
essa família em busca de óleos (Raw, 1979).
Na família Mimosaceae destacou-se P. juliflora, que forneceu néctar e pólen em
abundância aos seus visitantes florais. Dos indivíduos visitantes de P. juliflora, 98,21%
foi A. mellifera. Essa planta foi introduzida na região como forrageira e fornecedora de
madeira, tornando-se uma opção importante nos programas de ampliação do pasto
apícola no Nordeste brasileiro, como no Oeste da Bahia, região onde é considerada
excelente planta apícola, viabilizando a apicultura (Freitas, 1991; Bastos Filho, 1997).
Na caatinga do Ceará, Freitas (1991) verificou que P. juliflora apresentou
excelente desempenho com floradas quase que contínuas. Segundo esse autor, na estação
seca-chuvosa, a algaroba foi a terceira espécie em importância para A. mellifera,
representando cerca de 14,77% da sua dieta polínica, enquanto que na estação da seca,
essa planta foi a preferida como 11,85% do pólen coletado.
Outra espécie importante dessa família foi Acacia bahiensis (1,54% dos
indivíduos coletados), cuja distribuição na caatinga também é muito ampla.
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Barth (1989) analisou amostras de mel de A. mellifera provenientes da Bahia e
verificou que, a freqüência do pólen de Mimosaceae foi elevada, principalmente dos
tipos polínicos de Mimosa caesalpiniafolia, M scabrella e M verrucata. Contudo, a
presença de grãos de pólen de Acacia spp. na condição de pólen acessório ou dominante
é representativo no mel da Bahia e o diferencia de amostras provenientes de outros
Estados do Nordeste, como o Ceará e o Piauí. Dessa forma, essa família pode ser
considerada com elevado potencial apícola devido a ampla distribuição e diversidade na
região do vale do rio Paraguaçu.
Duas espécies de Portulacaceae foram visitadas pelas abelhas, destacando-se

Portulaca elatior (11,16%). Essa família foi procurada principalmente por espécies das
famílias Apidae (81,04%) e Megachilidae (15,06%).
Rhamnaceae foi representada por Ziziphus joazeiro (5,68%) que é típica de
caatinga (Andrade-Lima, 1981; Araújo et al., 1995). Segundo Freitas (1991), essa
espécie é muito visitada por A. mellifera para a coleta de néctar, embora apresente
importância apenas de manutenção das colônias devido a baixa densidade na área
estudada no Ceará. Por outro lado, Alcoforado Filho et aI. (1996) considerou essa
espécie como de elevado interesse apícola na caatinga do Piauí. Em Castro Alves-BA,
observou-se um número elevado de árvores dessa espécie no trecho de coleta, tomandoa importante para A. mellifera, cujos indivíduos representaram 77,60% do total coletado
em suas flores.
Entre as abelhas visitantes de Sterculiaceae, 92,42% pertenceram à Apidae e
6,64% à Megachilidae. Melochia tomentosa foi a principal espécie dessa família com
6,19% do total coletado de indivíduos neste estudo.
Vitaceae também apresentou um taxa elevada de visitas de Apidae (93,66%),
embora tenha sido representada apenas por uma espécie, Cissus simsiana (4,20%).
Quanto a riqueza de gêneros, Fabaceae também foi a mais rica com 13,16%,
seguida de Mimosaceae (9,21%), Malpighiaceae (6,58%) e Caesalpiniaceae (5,26%).
O gênero com maior diversidade foi Senna com 3,37% das espécies. Acacia,

Croton e Herissantia, Mimosa, Passiflora, Sida, Tabebuia e Turnera representaram
2,25%, cada um. Entretanto, a maior abundância de abelhas visitantes foi encontrada nos
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gêneros com apenas uma espécie como, Caesalpinia (14,83%), Portulaea (11,16%),
Centratherum (6,54%), Meloehia (6,19<1/0), Astronium (5,86%) e Ziziphus (5,68%).

As espécies com maior abundância de abelhas visitantes foram Caesalpinia
pyramidalis (14,83%), Portulaea elatior (11,16%), Centratherum punetatum punetatum
(6,54%), Meloehia tomentosa (6,19<110), Astronium cf maeroeaiyx (5,86%), Ziziphus
joazeiro (5,68%), Cissus simsiana (4,20%), Lonehoearpus eultratus (3,29%), Prosopis
juliflora (3,32%) e Heliotropium angiospermum (3,23%). Essas plantas atraíram 64,30%

dos indivíduos coletados.
Com relação ao número de espécies de abelhas visitantes, M tomentosa foi a
mais visitada com 42,50% das espécies de abelhas coletadas, seguida de P. elatior
(37,50%), H. angiospermum (36,25%), C. pyramidalis (33,75%) e C. p. punetatum

(32,50%).
Entre as espécies de plantas úteis da caatinga, Silva (1986) considerou Mimosa
spp. e Anadenanthera maeroearpa como espécies de importância melíferas e relacionou
mais oito espécies com potencialidades melífera e poliníferas, entre elas, Herissantia
erispa e Centratherum punetatum. Por outro lado, Bautista (1986) citou A/seis
floribunda, Machonia spinosa, Mimosa spp., Piptadenia spp. e Sehinopsis brasiliensis

como espécies arbóreas de interesse apícola na caatinga.
Na caatinga de Casa Nova-BA, as espécies A. eolubrina, C. pyramidalis, C.
punetatum, B. sartorum, E. vellutina, H. crispa, P. juliflora e Z. joazeiro também foram

visitada por abelhas (Martins, 1990). Em São João do Cariri-PB, C. pyramidalis também
foi visitada (Aguiar et al., 1995).
De acordo com Alcoforado Filho et alo (1996) as principais espécies de interesse
para a apicultura na caatinga de dois Municípios do Piauí foram Astronium sp., Croton
condustistipula, C. hirtus, C. sonderianus, Hyptis suaveolens, lpomoea sp., Mimosa

spp., Piptadenia moniliformis e Z. joazeiro.
As diferenças na relação das plantas visitadas (família e gêneros) entre locais
diferentes podem estar relacionadas com a alta plasticidade das abelhas eussociais
ajustando-se às condições locais, tais como tipos e abundância de competidores,
distância dos ninhos e fontes de recursos tróficos (Engel & Dingemans-Bak:els, 1980).
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Dessa forma, apesar da maioria das espécies vegetais terem sido visitadas por
poucos indivíduos, a sua utilização por parte das abelhas indica a possibilidade de uso
em maior ou menor escala em função das condições ecológicas de cada região.
A diversidade botânica encontrada em Castro Alves-BA e o comportamento
feno lógico da vegetação encontrados na caatinga propiciaram recursos tróficos ao longo
do ano, como também foi observado por Freitas (1991) no Ceará.
A distribuição de freqüência das espécies vegetais foi maior na classe pouco
freqüente (66,29%), seguida por freqüente e muito freqüente, ambas com 16,85%
(Tabela 7).
De acordo com a constância de ocorrência das espécies a maioria da flora foi
classificada como acidental (59,55%), sendo que as classes constante e acessórias
representaram 20,22%, cada uma. M tomentosa foi a espécie mais constante ocorrendo
em 67,86% das coletas.
A abundância das espécies vegetais foi maior para a classe considerada rara
(62,92%), enquanto que as classes comum e muito comum foram compostas por
16,85%, cada uma; apenas 3,37% foram classificadas como dispersas.
Dezessete

espécies

(19,10%)

foram

enquadradas

como

dominantes,

representando 77,59% dos indivíduos coletados, enquanto que 72 foram não dominantes
(80,90%), correspondendo a 22,41% das abelhas capturadas nas flores.
Aguiar et al. (1995) encontraram 21,57% de espécies dominantes, as quaIS
receberam 90,70% do total de visitas em São João do Cariri-PB.
Analisando em conjunto as classes mais elevadas de freqüência, constância,
abundância e dominância por espécie da flora visitada, considerou-se A. tene/la, C.
pyramidalis, C. p. punctatum, C. simsiana, H angiospermum, M tomentosa e P. elalior
como predominantes na região.
Os índices de abundância, diversidade e eqüitatividade da comunidade formada
pelas plantas visitadas por abelhas foram, respectivamente, 10,83 (u), 3,08 (H'), 0,05 (À)
e 0,69 (J').
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Tabela 7 - Classes de freqüência, constância, abundância e dominância das espécies de
plantas visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio Paraguaçu, Município
de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Classes

Espécies

Freqüência(l) Constância(2) Abundância(3) Dominância(4)

Acacia bahiensis
Acacia langsdorfii
Acanthaceae sp.
Adenocalymma coriaceum
Aeschynomene mollicula
Ageratum conyzoides
Albyzia polycephala
AIseis floribunda
Alternanthera tene/la
Anadenanthera colubrina
Astronium cf. macrocalyx
Blanchetiodendron blanchetii
Bowdichia virgilioides
Bumelia sartorum
Byrsonima coccolobifolia
Caesalpinia pyramidalis
Capparis yco
Cardiospermum corindum
Centratherum punctatum
Centrosema virginianum
Cereus jamacaru
Cissus simsiana
Commelina cf. bemghalensis
Copaifera langsdorffii
Cordia superba
Cratera tapia
Crotalaria incana
Croton campestris
Croton moritibensis
Cuphea atT. ramosa
Desmodium triflorum
Dioc/ea grandiflora
Erythrina vellutina
Evolvulus sp.

F
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
MF
PF
MF
PF
MF
F
PF
MF
F
PF
MF
PF
PF
MF
F
F
F
PF
PF
F
F
PF
PF
PF
MF
PF

W
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
W
Z
Y
Z
Z
Z
Z
W
Y
Z
W
Z
Z
W
W
Y
Y
Z
Z
W
W
Y
Y
Z
Z
Z

c
d
r
r
r
r
r
r
m
r
m
r
m
c
r
m
c
r
m
r
r
m
c
c
c
d
r
c
c
r
r
r
m
r

D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

D
ND
D
ND

D
ND
ND
D
ND
ND
D
ND
ND

D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

D
ND
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Tabela 7 - Classes de freqüência, constância, abundância e dominância das espécies de
plantas visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio Paraguaçu, Município
de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Espécies

Classes
Freqüência(l) Constância(2) Abundância(3) Dominância(4)

Harrissia adscendens
Heliotropium angiospermum
Herissantia crispa
Herissantia tiubiae
Hyptis fruticosa
Inga bahiensis
Ipomoea bahiensis
Jatropha mollissima
Lippia cf alba
Lythraceae sp.
Lonchocarpus cultratus
Machonia spinosa
Malpighia glabra
Malpighiaceae sp.
Malvastrum tomentosum
Mascagnia rigida
Melochia tomentosa
Microtea maypurensis
Mimosa arenosa
Mimosa invisa
Monordica charantia
Ocimum americanum
Ocimum canum
Oxalis psoraleoides
Passijlora aff violaceae
Passijlora foetida
Peltogyne paucijlora
Petiveria alliaceae
Piptocarpha sp.
Piriqueta racemosa
Platymiscium jloribundum
Polygala violacea
Portulaca elalior
Prestonia coalita

PF
MF
PF
PF
PF
PF
F
PF
F
PF
MF
PF
PF
F
PF
PF
MF
PF
PF
PF
PF
PF
F
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
MF
PF
MF
PF

Z
W
W
Z
Z
Z
W
Y
W
Z
Y
Z
Z
Z
Y
Z
W
Z
Z
Z
Z
Z
Y
W
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
W
Z

r
m
r
r
r
r
c
r
c
r
m
r
r
c
r
r
m
r
r
r
r
r
c
r
r
r
r
r
r
r
m
r
m

r

ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
ND
D
ND
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Tabela 7 - Classes de freqüência, constância, abundância e dominância das espécies de
plantas visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio Paraguaçu, Município
de Castro Alves-BA entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Classes

Espécies

Freqüência(l) Constância(2) Abundância(3) Dominância(4)

Priva bahiensis
Prosopis juliflora
Ptilochaeta bahiensis
Rhynchosia minima
Ruellia paniculata
Ruprechtia laxiflora
Senna macranthera varo micans
Senna macranthera varo pudibunda
Senna spectabilis var. excelsa
Sida paniculata
Solanum paniculatum
Spondiastuberosa
Stygmaphyllum auriculatum
Tabebuia cf. caraiba
Tabebuia cf. impetiginosa
Talinum patens
Trichilia hirta
Turnera chamaechyjolia
Turnera sp.
Waltheria indica
Ziziphus joazeiro
(1)

(2)

(3)

(4)

PF
MF
PF
PF
PF
MF
PF
PF
PF
F
F
PF
PF
F
PF
PF
PF
PF
PF
PF
MF

Z
Y
Z
Z
Y
Y
W
Z
Y
W
W
Z
Z
Z
Z
Y
Z
Y
Z
Z
Y

r
m
r

r
r
m
r
r
r
c
c
r
r
c
r
r
r
d
r
r

m

ND
D
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D

PF = pouco freqüente: freqüência (f) < limite inferior (LI) do Intervalo de Confiança ao nível de 5%
(ICS%); F = freqüente: f entre os limites do ICs%; MF = muito freqüente: f > limite superior (LS) do
ICs%; (ICs% = 1,12 ± 0,48).
W = espécies constantes: constância (C) > LS s%; Y = espécies acessórias: C entre o LIS% e LS m ; Z =
espécies acidentais: C < LIs%; (ICs%: 11,60 ± 4,40).
r = raro: número de abelhas coletado em uma determinada espécie vegetal (n) < LI 1%; d = disperso:
LIl% < n < LIs%; c = comum: LIS% < n < LS s%; a = abundante: LSs% < n < LS 1%; m = muito
abundante: n > LS 1%; (ICs%: 37,96 ± 16,24); (IC 1%: 37,96 ± 21,34).
ND = espécie não dominante: Li(Kato d. al, 1952) < LD; D = dominante: Li(Kato et al, 1952) > LD; LD = limite
da dominância segundo Sakagami & Matsumura (1967); (LD = 1,12).
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4.5

Fenologia das plantas visitadas

o

periodo de floração (Tabela 8) possibilitou um fluxo contínuo de pólen e

néctar ao longo do ano. O mês de janeiro de 1995 foi mais rico em espécies visitadas,
enquanto que julho de 1994 foi o mais pobre (ver Figura 8).
A variação sazonal do número de espécies de plantas visitadas na área de estudo
está em função das chuvas, como também foi observado por Martins (1990) e Aguiar et
aI. (1995) para áreas de caatinga. O volume de chuvas compreendido entre os meses de
março a junho, possibilitou o aparecimento de espécies do extrato herbáceo, como C. cf
bemghalensis, cujas flores abriram apenas no periodo matutino.

Várias espécies do extrato herbáceo normalmente são consideradas ervas
daninhas às culturas, mas apresentam potencial apícola como C. bemghalensis, C.
campestris, C. punctatum, M charantia, S. paniculata, Portulaca spp. e W indica de

acordo com Brandão et aI. (1985).
Dividindo o ano de 1994 em períodos de menor pluviosidade (janeiro a fevereiro
e agosto a dezembro) e de maior pluviosidade (março a julho), observa-se que 52,50%
das espécies de abelhas e 65,17% das espécies vegetais foram encontradas no periodo
mais seco. No periodo mais úmido coletou-se 7,50% das espécies de abelhas e 14,61%
das espécies de plantas, enquanto que 40,00% das abelhas e 20,22% das plantas
ocorreram em ambos os periodos (Figura 14).
Resultado semelhante foi encontrado em Lençóis-BA por Martins (1990).
Contudo, esse mesmo autor observou que em Casa Nova-BA o maior número de
espécies de abelhas foi coletado no período mais úmido. Aguiar et ai. (1995), também
verificou que a maioria das espécies ocorreu no periodo mais úmido em São João do
Carriri-PB.
No periodo mais seco os recursos florais disponíveis foram disponibilizados
pelas espécies arbóreas, representadas por Acacia spp., A. cf macrocalyx, A. tene/la, B.
virgiloides, B. sartorum, P. jloribundum, Senna spp., Tabebuia spp. e T. hirta, por

exemplo.

Acacia bahiensis
Acacia langsdorfii
Acanthaceae sp.
Adenocalymma coriaceum
Aeschynomene mollicula
Agerantum conyzoides
Albyzia polycephala
Alseis flori bunda
Alternanthera tenella
Anadenanthera colubrina
Astronium cf. macrocalyx
Blanchetlodendron blanchem
Bowdichia virgilioides
Bumelia sartorum
Byrsonima coccolobifolia
Caesa/p/n/a pyramidalis
Capparis yco
Cardiospermum corindum
Centratherum p. punctatum
Centrosema virginianum
Cereus Jamacaru
Cissus s/msiana
Commelina cf. bemghalensis
Copaiféra langsdorffi/
Cordia superba
Cratera tapia
Crotalaria incana
Croton campestris
Croton moritibensis
Cuphea aff. ramosa
Desmodium triflorum
Dioclea grandiflora
Erythrina vel/utina
Evolvulus sp.
Harrissia adscendens

Espécies

Mimosaceae
Mimosaceae
Acanthaceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Asteraceae
Mimosaceae
Rubíaceae
Amaranthaceae
Mímosaceae
Anacardiaceae
Mímosaceae
Fabaceae
Sapotaceae
Malpighiaceae
Caesalpiniaceae
Capparaceae
Sapindaceae
Asteraceae
Fabaceae
Cactaceae
Vitaceae
Commelinaceae
Caesalpiniaceae
Boraginaceae
Capparaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Lythraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Convolvulaceae
Cactaceae

Familias

Mulungu

Olho-de-boi

Carrapicho

Velame

Velame

Guiso-de-cobra

Trapiá

Parreira

Mandacaru

Jitirana

Icó

Caatinga-de-porco

Murici

4

71

142
43
35
43
19
1
24
43
9
4
3

2

6

14

7

15
9
5
11

27
2
4
26

3

7
2

25
6
501
27
7
221
1

Quixabeira

12
4
2
5
2
1
2
1
21
2
10
4

de abelhas

N 2 de espécie

65

6

10
3
78
15
198

52
19
2
7
2

Nl!-cOletado
de abelhas

Sucupira

Itapicuru-vennelho

Angico

Quebra-panela

Vassourinha

Unha-de-gato

Nome comum

entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Meses
Set

Cut

Nov

Dez

Jan

Fev

Tabela 8 - Época de floração das plantas visitadas por abelhas (Apoidea) no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA,

~

Malpighía glabra
Malvastrum tomentosum
Mascagnia rigida
Melochia tomentosa
Microtea maypurensis
Mimosa arenosa
Mimosa in visa
Momordica charanda
Ocimum americanum
Ocimum canum
Oxalis psoraleoides
Passiflora aff. violaceae
Passiflora [oetida
Peltogyne pauciflora
Petiveria alliacea
Piptocarpha sp.
Plriqueta racemosa
Platymiscium floribundum
Polygala violacea
Poriulaca elatior
Prestonia coalita
Priva bahiensis
Prosopis juliflora

Malpighiaceae sp.

Machonia spinosa

Lythraceae sp.

Heliotropium angiospermum
Herissantla crispa
Herissantia tiubiae
Hyptis [ruUcosa
Inga bahiensis
Ipomoea bahiensis
Jatropha mollissima
Lippa cf. alba
Lonchocarpus cultraius

Espécies

Nome comum

Crista-de-galo
Boraginaceae
Malva-de-sebo
Malvaceae
Malva
Malvaceae
Vassourinha
Lamiaceae
fugá
Mimosaceae
Cometa
Convolvulaceae
Pinhio
Euphorbiaceae
Casadinha
Verbenaceae
Fabaceae
Vassourinha
Lythraceae
Sabugueiro-do-mato
Rubiaceae
Malpighiaceae
Acerola
Malpighiaceae
Malva
Malvaceae
ElVa-de-passarinho
Malpighiaceae
Sterculiaceae
Phytolacacea
Jurema
Mimosaceae
Mimosaceae
Curcubitaceae Melio-de-Sio-Caetano
Alfavaca-do-mato
Labiatae
Labiatae
Oxalidaceae
Maracujá roxo
Passifloraceae
Maracujá branco
Passifloraceae
Buriahém
Caesalpiniaceae
Guiné
Phytolacaceae
Candeia
Asteraceae
Tumeraceae
lacaranda-canudo
Fabaceae
Polygonaceae
Beldroega
Portulacaceae
Apocynaceae
Carrapicho
Verbenaceae
Algaroba
Mimosaceae

Famflias

2

377
3
112

1

2
1
2

8
6

3
3
1

34

6

2
4
5

1

6

11
8
12

1

7

29

3
14
1
30
1

4
3
11
3
62

12
1
209
1
4
3
5
3
24
9
2

6

33
13
24
111
1
8
38

6

109
14
2

N2 coletado --N 2 de espécie
de abelhas
de abelhas

entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.

- ..... _..

---

Jan

.......

_

...........

............

Fev

.......--

Abr

............

-_.....

.......... ......_..

Mar

-_....

.....-- ..

Mai

.....

_-

----

Jun

Jul

-..._....

.............

Age

Meses

......__ ..

.. ...- ..-

Set

_.. _--

...........

Nev

--- ---

----

Out

- ..........

.._---

"'----

Dez

.._.....

...........

-----

----

Jan

---"'''

Fev
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Ptilochaeta bahiensis
Rhynchosia minima
Ruellia paniculata
Ruprechtia laxiflora
Senna macranthera varo micans
Senna m. varo pudibunda
Senna spectabilis varo exelsa
Sida paniculata
Solanum paniculatum
Spondias tuberosa
Stygmaphyllum auriculatum
Tabebuia cf. caraiba
Tabebuia cf. impetiginosa
Talinum patens
Trichilia hirta
Turnera chamaechyfolia
Turnera sp.
Waltheria indica
ZiZiphus joazeiro

Espécies

Malpighiaceae
Fabaceae
Acanthaceae
Polygonaceae
Caesalpín iaceae
Caesalpín iaceae
Caesalpíniaceae
Malvaceae
Solanaceae
Anacardiaceae
Malpighiaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Portulacaceae
Meliaceae
Tumeraceae
Tumeraceae
Stercul iaceae
Rhanmaceae

Familías

Iuí; joá; joá-babio

lpê amarelo;
lpê rosa; pau-darco
Língua-de-vaca
Cedro
V assourinh.

Acácia
Malva
Jurubeba
Umbu

Acácia

Fedegoso

Alfazema

Nome comum

2
9

2

3
4
9

8
10
19
4
2
192

6

1

5

1

32

13

10

6

8

9

2
7

2

14
73
14
2
13
48
31

2

2

N2 coletado N2 de espécie
de abelhas
de abelhas

entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995.
Jan
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

..............

Meses
Ago

Jul

_

... .....

Set

Out

Nov

..- .....

Dez

.._- ....

Jan

Fev
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Figura 14 - Percentagem de espécies de abelhas e de plantas visitadas durante os
períodos mais seco e mais úmidos do ano de 1994 no vale do rio
Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA.

As pressões seletivas sobre abelhas, flores e ambientes são responsáveis pela
exploração das fontes de pólen e néctar (Ramalho et aI., 1991). Assim, as variações das
condições climáticas são importantes por influenciar, tanto a produção dos recursos
florais como a atividade das abelhas.
Considerando a duração do período de floração, verificou-se que 13,48% das
espécies apresentaram um período mais longo (maior que cinco meses), enquanto
86,52% período mais curto (menos que cinco meses). Houve sobreposição entre essas
espécies ao longo do período estudado.
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4.6

Similaridade entre as espécies vegetais predominantes quanto às abelhas
visitantes
As plantas predominantes apesar de representarem apenas 7,87% da flora

visitada, foram procuradas por 86,25% das espécies de abelhas amostradas e 48,46% dos
indivíduos coletados (Tabela 9).
A. tene/la foi visitada por quatro espécies de abelhas predominantes, sendo que a
maior abundância de indivíduos foi observada em A. mellifera (25,64% dos indivíduos
visitantes), T spinipes (14,10%), Melissoptila pubescens (11,50%) e C. unicalcarata
(8,97%).
Em C. p. pzJnctatum, A. mellifera também foi a espécie mais abundante com
48,87% dos indivíduos visitantes, seguida por C. unicalcarata, Gaesischia hyptidis
(ambas com 7,24%), M

pubescens (6,33%) e

Megachile (pseudocentron) sp.l

(4,52%). Nessa espécie vegetal foram coletadas três abelhas predominantes.
H. angiospermum foi visitado por seis espécies de abelhas predominantes, sendo

que A. mellifera (19,27%), T spinipes (13,76%), C. unicalcarata (11,93%), M asilvae
(8,26%) e Trigonisca sp. (5,50%) foram as espécies mais abundantes.

C. pyramidalis também foi visitada por seis espécies de abelhas predominantes.
Os principais visitantes em abundância de indivíduos foram: T spinipes (24,55%), X
grisescens (17,56%), A. mellifera (12,18%) e C. aenea (11,98%).
Entre as espécies vegetais predominantes que foram visitadas por mais de seis
espécies de abelhas predominantes, observa-se que C. simsiana foi a que apresentou
maior percentagem de espécimes pertencentes à A. mellifera (67,61%), sendo que C.
aenea, Trigonisca sp. (ambas com 6,34%) e T spinipes (4,93%) foram as outras
espécies mais abundantes. Em P. helatior, 56,50% dos indivíduos coletados pertenciam
a A. mellifera. As outras espécies mais abundantes foram C. unicalcarata (9,28%) e
Megachile (pseudocentron) sp.1 (6,10%). As principais espécies visitantes de M
tomentosa foram Apis mellifera (43,54%), C. aenea (12,92%) e Xylocopa carbonaria
(5,74%).
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Tabela 9 - Relação das abelhas visitantes das espécies vegetais predominantes no vale
do rio Paraguaçu, Município de Castro
fevereiro de 1995 (At
pyramidalis; Cp

Alves-B~

entre janeiro de 1994 e

Alternanthera tene/la; Cy =

=

Caesalpinia

= Centratherum p. punctatum; Cs = Cissus simsiana; Ha =

Heliotropium angiospermum; Mt = Melochia tomentosa; Pe = Portulaca
elatior).
Número coletado de abelhas
Espécies

Acamptopoeum prinií
Acamptopoeum vagans
Apis mellifera
Augochlora (Augochlora) sp.
Augochlora (Oxistoglossella) sp.
Augochlora ephyra
Augochlorella sp.
Augochloropsis ca/lichroa
Augochloropsis cockerelli
Augochloropsis sp.l
Augochloropsis terrestris
Bombus atratus
Caenonomada unicalcarata
Centris aenea
Centris (Centris) sp.2
Centris flav~frons
Centris foscata
Centris leprieuri
Centris (Melanocentris) sp.l
Centris spilopoda
Centris tarsata
Centris trigonoides
Chilicola sp.
Coelioxys assumptionis
Coelioxys pirata
Diadasina paraensis
Diadasina riparia
Dialictus sp.
Dichranthidium luciae
Epanthidium tigrinum

At

Cy

Cp

Ha

Pe

Mt

1
213
1

1
91

1

20
1

61

108

21

Cs
1

96

1
1
1
2

1

2

3

4

1

1

1

2
7

16

60

13
3

35
6

1

27

9

1
1
32
1
1
2

1

8

1

2

2
2

1

27

1

1
1

1
3

2

2
2

1

8
5
1

2
2

3
4

1

1
1

1
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Tabela 9 - Relação das abelhas visitantes das espécies vegetais predominantes no vale
do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e
fevereiro de 1995 (At = Alternanthera tenella; Cy

=

Caesalpinia

pyramidalis; Cp = Centratherum p. punctatum; Cs = Cissus simsiana; Ha
Heliotropium angiospermum; Mt = Melochia tomentosa; Pe

= Portulaca

elalior).
Número coletado de abelhas
Espécies
Euglossa securigera
Eulaema nigrita
Exomalopsis analis
Exomalopsis auropilosa
Florilegus fostivus
Frieseomelitta sp.
Gaesischia glabrata
Gaesischia hyptidis
Megachile (Acentron) sp.
Megachile (Austomegachile) sp.
Megachile dentipes
Megachile paulistana
Megachile (Pseudocentron) sp.1
Megachile (Pseudocentron) sp.2
Megachile (Pseudocentron) sp.3
Me/ipona asilvae
Melipona quadrifasciata
Me/issodes nigroaenea
Melissoptila pubescens
Mesoplia sp.
Nomiocolletes cearensis
Paratetrapedia sp.
Parepeolus aterrimus
Parepeolus sp.
Plebeia sp.l
Psaenythia variabilis
Tapinotaspoides serraticornis
Tetragonisca angustula
Triepeolus sp.

At

Cy

Cp

Ha

Pe

Mt

Cs

2

1

6
2
3
2

1

2
1
9

2
1
1
2
2
4

9

3

8
1

1
2
16
5
3

4
10
4
1
6

1
14

9

4
1
2

9

3

2
17

3
2
1

23
16

2
4

4
2
3
4

2

4

5

1
1

3

1
1
2

2
2

2

1

1
1
5

2
10

2

2
4

4
2
3

=

1
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Tabela 9 - Relação das abelhas visitantes das espécies vegetais predominantes no vale
do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA, entre janeiro de 1994 e
fevereiro de 1995 (At
pyramidalis; Cp

=

=

Alternanthera tenella; Cy

Centratherum p. punctatum; Cs

Heliotropium angiospermum; Mt

=

=

Cissus simsiana; Ha =

Melochia tomentosa; Pe

=

Caesalpinia

=

Portulaca

elatior).
Número coletado de abelhas
Espécies

Trigona spinipes
Trigonisca sp.
Xylocopa carbonaria
Xylocopa cearensis
Xylocopa cf. suspecta
Xylocopa frontalis
Xylocopa grisescens
Xylocopa muscaria
Xylocopa ordinaria
Xylocopa sp.
Total de abelhas visitantes:
Total de espécies visitantes:

At

Cy

11

123

Cp

7

25

Ha

Pe

Mt

Cs

15
6
2

17
2
1
2

6
2

7
9
3

10
2
11
88
3
1

12
3

1
1
1
1

1

2
6

9

1

I

78
21

501

27

221
26

109
29

377
30

209
34

142
15

A. mellifera foi a maIS abundante em quase todas espécies vegetais

predominantes, exceto em C. pyramidalis.
O maior índice de diversidade de espécies de abelhas visitantes foi encontrado
em H. angiospermum (H'= 2,83), enquanto que a menor foi observada em C. simsiana
(H'= 1,37). A. tenella eH. angiospermum, também apresentaram melhor distribuição do

número de indivíduos (J') entre as espécies de abelhas visitantes (Figura 15).
A similaridade dessas espécies vegetais quanto às espécies de abelhas visitantes
foi maior entre C. p. punctatum e P. elatior (Im-h
pyramidalis e C. p. punctatum (Im-h = 0,31) (Figura 16).

=
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Figura 15 -

Índice de diversidade (H') e eqüitabilidade (J') das espécies vegetais
predominantes no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro Alves-BA:
janeiro de 1994 e fevereiro de 1995 (At

=

Altemanthera tenella; Cy

Caesalpinia pyramidalis; Cp = Centratherum p. punctatum; Cs

=

=

Cissus

simsiana; Ha = Heliotropium angiospermum; Mt = Melochia tomentosa;
Pe = Portlllaca elalior).

Verificou-se a formação de dois grupos com índices de similaridade acima de
0,80: o primeiro formado por C. p. pllnctatum, P. elalior, C. simsiana eM tomentosa;
e, o segundo formado por A. tene/la e H. angiospermum.
C. pyramidalis apresentou maior similaridade de abelhas visitantes com

segundo grupo, sendo que o índice para esse agrupamento foi superior a 0,50.
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Figura 16 - Similaridade entre as espécies vegetais predominantes quanto às espécies de
abelhas visitantes de flor no vale do rio Paraguaçu, Município de Castro
Alves-BA, entre janeiro de 1994 e fevereiro de 1995,

5 CONCLUSÃO
Os principais aspectos identificados neste estudo são:

a) A comunidade de abelhas de Castro Alves-BA segue o padrão geral encontrado nas
comunidades neotropicais, apresentando muitas espécies com poucos indivíduos e
poucas espécies com muitos indivíduos.
b) A fauna de abelhas associada à vegetação de caatinga é mais pobre em espécie
quando comparada com áreas naturais (cerrado) e de distúrbios (parques e jardins).
c) A riqueza de espécie encontrada em Castro Alves-BA é maior do que a de outras
áreas de caatinga estudas na Bahia e na Paraíba.
d) O padrão fenológico das abelhas é tipicamente tropical, caracterizado pela presença
de espécies sazonais e espécies ativas durante todo o período do ano.
e) As abelhas predominantes são Apis mellifera, Caenonomada uniealcarata, Centris

aenea, Centris tarsata, Trigona spinipes. Trigonisea sp. e Xyloeopa griseseens.
t) As principais famílias vegetais quanto à abundância de abelhas visitantes, em ordem

decrescente, são Caesalpiniaceae, Portulacaceae, Fabaceae, Asteraceae, Mimosaceae,
Sterculiaceae, Anacardiaceae, Rhamnaceae, Boraginaceae e Vitaceae.
g) As espécies vegetais predominantes são Alternanthera tene/la, Caesalpinia

pyramidalis, Centratherum punetatum punetatum, Cissus simsiana, Heliotropium
angiospermum. Meloehia tomentosa e Portulaea elatior
h) A preservação de espécies arbóreas, tais como, A. tenella, Acassia spp., Astronium
cf maeroealyx, Bowdiehia virgilioides, C. simsiana, C. pyramidalis, Platymiscium

jloribundum, Rupreehtia laxiflora e Ziziphus joazeiro, pode contribuir para a
manutenção da comunidade de abelhas, principalmente no período de menor
pluviosidade.
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