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Recursos melissofaunísticos do maciço de Baturité, Ceará, Brasil – diversidade e 

potencialidade zootécnica 

 

 

RESUMO 

  

Este trabalho objetivou inventariar, através de metodologia sistematizada, parte 

da melissofauna do maciço de Baturité (4º
 
a 4º 30’ S e 38º 45’ a 39º 15’ W), no Ceará, 

bem como, caracteriza-la ecologicamente e conhecer suas potencialidades zootécnicas. 

Selecionaram-se quatro áreas de bordas de fragmentos florestais (F1, F2, F3 e F4) em 

altitudes e vertentes diferentes onde, no período de março de 2008 a agosto de 2009, 

mensalmente coletaram-se as abelhas com o uso de redes entomológicas. Paralelamente 

foi realizada a coleta do material botânico registrado como de uso pelas abelhas. O 

material faunístico foi analisado através dos seguintes parâmetros ecológicos: curva de 

acumulação das espécies; índices de heterogeneidade; e coeficiente de similaridade. 

Procedeu-se à avalição da influência dos gradientes pluviométricos mensais sobre a 

ação de forrageamento das abelhas e a ocorrência de espécies nas áreas. Quanto aos 

Meliponina, incluiu-se, também, a influência do número de espécies em floração sobre 

essas duas variáveis. Para as abelhas em geral foi avaliado o padrão de sazonalidade 

apresentado pelas espécies por família. Ao todo amostraram-se 3053 espécimes de 

abelhas, registradas 113 espécies, 45 gêneros e cinco famílias (Andrenidae, Apidae, 

Colletidae, Halictidae e Megachilidae). As curvas mensais de acumulação indicaram 

insuficiência amostral para o levantamento geral das abelhas, contudo, para os 

Meliponina os procedimentos amostrais indicaram suficiência. Os níveis de 

pluviosidade mensais limitaram, em algumas bordas, a ação de forrageamento das 

abelhas e o registro de espécies, já o número de espécies em floração não apresentou 

influência significativa. O estudo da fenologia das abelhas indicou que, para Apidae, 

não houve um padrão caracterizadamente sazonal, enquanto para Andrenidae e 

Colletidae o comportamento sazonal foi extremamente evidente e, para Halictidae e 

Megachilidae, os aspectos da sazonalidade não foram bem definidos. A composição 

florística das quatro áreas foi de 101 espécies, 88 gêneros e 36 famílias. Nove famílias, 

representando 60,40% das espécies visitadas pelos Apoidea coletados, destacaram-se 

pela riqueza em espécies: Leguminosae (20 spp.), Asteraceae (9), Bignoniaceae (5), 

Euphorbiaceae (5), Rubiaceae (5), Sapindaceae (5), Convolvulaceae (4), Myrtaceae (4) 

e Solanaceae (4). Para os Meliponina registraram-se 20 espécies e 12 gêneros. Uma 

espécie (Scaptotrigona sp. 3, sp. nov.) está sendo descrita como espécie nova. Dentre 

essas espécies, 12 destacaram-se por apresentarem potencial zootécnico: 

Cephalotrigona capitata, Frieseomelitta doederleini, Frieseomelitta francoi, 

Frieseomelitta varia, Melipona aff. rufiventris, Nannotrigona sp., Partamona ailyae, 

Plebeia aff. flavocincta, Plebeia sp., Scaptotrigona sp. 1, Scaptotrigona sp. 2, 

Scaptotrigona sp. 3, sp. nov. As faunas meliponícolas das quatro bordas apresentaram-

se heterogêneas e 80% das espécies fizeram uso compartilhado dos recursos tróficos 

ofertados. Não foi verificado influência do número de espécies floridas sobre as 

atividades externas das abelhas nem sobre a ocorrência de espécies nas bordas, contudo, 

os níveis pluviométricos mensais interferiram sobre esses parâmetros. Como recursos 

florísticos de uso pelos meliponíneos registraram-se 82 espécies, 71 gêneros e 33 

famílias. Detectou-se um baixo nível de ligação entre as bordas estudadas, evidenciando 

um considerável grau de heterogeneidade entre as espécies botânicas. Nas quatro áreas, 
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as famílias mais ricas em espécies estão relacionadas às Leguminosae (17 spp.), 

Asteraceae (8), Bignoniaceae (4), Myrtaceae (4), Solanaceae (4), Convolvulaceae (3), 

Euphorbiaceae (3), Flacourtiaceae (3), Melastomataceae (3), Rubiaceae (3), as quais, 

juntas representam 63,41% das espécies visitadas pelas abelhas sem ferrão. A espécie 

Spermacoce verticillata (Rubiaceae), presente nos quatro entornos, ofertou recursos 

para cerca de 60% dos Meliponina.  

 

Termos para indexação: Apoidea, melissofauna, diversidade, recursos florísticos. 
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Melissofaunistic resources of the Baturité mountains, Ceará, Brazil – diversity and 

husbandry potential 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to survey, through a systematized methodology, part of the 

melissofauna from Baturité mountains (4° to 4° 30' S and 38º 45' 39° 15 'W), in the state 

of Ceará, Brazil, to determine its ecological characteristics and to know its husbandry 

potential. Four areas were selected in the edges of forestry fragments (F1, F2, F3 and 

F4) at different altitudes and slopes, where bees were collected using entomological 

nets, monthly, between March 2008 and August 2009. At the same time, botanical 

material observed to be used by the bees was collected for identification. Faunal 

material was analyzed by the following ecological parameters: accumulation curve of 

species, diversity indices, and similarity coefficient. The influence of monthly rainfall 

gradients on the foraging activity of bees and in the occurrence of species in the studied 

areas was assessed. Regarding Meliponina, the influence of the number of flowering 

species was also added to these two variables. The seasonal pattern shown by specie per 

family was evaluated for bees in general. As a whole, 3,053 bee specimens were 

sampled, representing 113 species, 45 genera and five families (Andrenidae, Apidae, 

Colletidae, Halictidae and Megachilidae). The monthly accumulation curves indicated 

an insufficient sampling effort for bees in general, but the sample size showed to be 

enough for the Meliponina. The monthly rainfall levels have limited bee foraging 

activity and species recording in some florest edges, but the number of plant species in 

blooming showed no significant influence. The study of bee phenology indicated that 

for Apidae there was no seasonal pattern, while for Colletidae and Andrenidae the 

seasonal pattern was evident and, for Halictidae and Megachilidae, aspects of 

seasonality were not well defined. The floristic composition of the four areas was 

represented by 101 species, 88 genera and 36 families. Nine families, representing 

60.4% of the plant species visited by the Apoidea collected, stood up for their species 

richness: Leguminosae (20 spp.) Asteraceae (9), Bignoniaceae (5), Euphorbiaceae (5), 

Rubiaceae (5), Sapindaceae (5), Convolvulaceae (4), Myrtaceae (4) and Solanaceae (4). 

For Meliponina 20 species and 12 genera were recorded. One these species is being 

described as new species (Scaptotrigona sp. 3, sp. nov.). Among the 20 species, 12 

showed husbandry potential: Cephalotrigona capitata Frieseomelitta doederleini, 

Frieseomelitta francois, Frieseomelitta varies, Melipona aff. rufiventris, Nannotrigona 

sp. Partamona ailyae, Plebeia aff. flavocincta, Plebeia sp. Scaptotrigona sp. 1, 

Scaptotrigona sp. 2, Scaptotrigona sp. 3, sp. nov. The Meliponina faunas belonging to 

the four forestry edges are heterogeneous and 80% of bee species shared the food 

resources available. The number of species in bloom did not influence bee activity in 

the areas neither their presence in the forestry edges. However, the monthly rainfall 

levels did interfered on these parameters. Floral resources used by Meliponina were 82 

species, 71 genera and 32 families. It was detected a low connective level among the 

edges studied, making evident a considerable degree of heterogeneity between the 

botanical species. In the four areas, the most species-rich families were Leguminosae 

(17 spp.), Asteraceae (8), Bignoniaceae (4), Myrtaceae (4), Solanaceae (4), 

Convolvulaceae (3), Euphorbiaceae (3), Flacourtiaceae (3), Melastomataceae (3), 

Rubiaceae (3), wich together, represented 63.41% of the plant species visited by 
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stingless bees. The species Spermacoce verticillata (Rubiaceae), present in the four 

forest edges, provided resources to around 60% of all Meliponina in this study.  

 

 

Index-terms:  Apoidea, melissofauna, diversity, floral resources. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As feições morfológicas que embasam a região Nordeste do Brasil caracterizam-

se pelas extensas baixadas litorâneas e pelos pediplanos com níveis altimétricos entre 

100 e 400 m que circundam superfícies elevadas, cujas altitudes alcançam cotas um 

pouco acima de 2000 m, na chapada Diamantina (MOREIRA, 1977). 

Em conjugação com esses elementos de ordem topográfica e com o 

posicionamento geográfico da região acham-se os diversos e complexos sistemas de 

circulação atmosférica de incidência local, que fazem, assim, da climatologia regional 

uma exclusividade entre as regiões brasileiras. O regime das águas pluviais, 

conseqüência dessa variação tão expressiva do clima, induz a ocorrência de 

precipitações irregulares, no tempo e no espaço, cujas médias em geral variam entre 400 

a 800 mm. A severidade da aridez em grande parte dessa extensão territorial, 

principalmente nas suas áreas de rebaixamento intermontano, caracteriza-se, portanto, 

pela sazonalidade bem definida da pluviosidade, em curto espaço de tempo. Nesses 

locais, as temperaturas médias anuais são elevadas, podendo chegar a 27-29º C, todavia, 

verifica-se que a amplitude dessas médias não ultrapassa 5º C (AB’SÁBER, 1974; 

NIMER, 1977). 

Muito embora grande parte do território nordestino insira-se no domínio dos 

climas semiáridos, um percentual significativo dessa área recebe a influência de outros 

tipos climáticos que vão do semiúmido ao superúmido. Neste caso, os períodos de 

escassez de chuvas variam de cinco a um mês ou, em restritas áreas, não se constata 

nenhuma fase crítica, em termos de déficit hídrico. Da associação dos efeitos dos alísios 

com o fator altitude, as áreas de exceções mais elevadas e extensas, como os relevos 

cristalinos e sedimentares, manifestam temperaturas amenas chegando as médias anuais 

abaixo de 24º C e as médias das mínimas em torno de 11º C, em junho/julho, os meses 

mais frios do ano (NIMER, 1977). 

A vegetação, como um dos elementos fundamentais das paisagens brasileiras 

tem, no Nordeste, uma variação relativamente grande de formações. Muitas vezes 

estabelecem-se em vastas faixas, como é o caso da formação caducifólia espinhosa 

(caatinga), que se estende, predominantemente, ao longo dos pediplanos intermontanos 
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e sobre as elevações de menores altitudes. Em circunstâncias diferentes, outras unidades 

fitoecológicas, geralmente ocupando espaços geográficos menores, são configuradas 

como de exceção pela posição de isolamento ou de autêntica disjunção em relação ao 

restante da formação vegetacional xérica. Estas formações são aqui referidas como 

remanescentes de tipologias vegetacionais ocorrentes em outros ambientes (p. ex., mata 

atlântica ou brejo de altitude, que ocupa principalmente as elevações cristalinas de 

maiores altitudes, e o cerradão, que se relaciona às áreas sedimentares planálticas) 

(ANDRADE-LIMA, 1981; FIGUEIREDO & BARBOSA, 1990; FIGUEIREDO,1997; 

FERNANDES, 1998; ARAÚJO & MARTINS, 1999). 

A conservação dos recursos naturais tem sido, em todo o mundo, um desafio 

para os pesquisadores e autoridades formais, dado o avanço indiscriminado e irracional 

do homem sobre as paisagens. No contexto da ecologia, os padrões de variação espacial 

e temporal da riqueza e diversidade de espécies vêm sendo, segundo MacArthur (1972), 

uma das preocupações mais constantes entre os ecólogos. 

No Brasil, o histórico do grau de degradação das áreas nativas acompanha a 

tecnificação das diversas modalidades de explorações agrícolas, ora amparadas pelas 

práticas secularmente tradicionais, ora filosoficamente embasadas no conceito 

desafiante da produtividade, mesmo com o custo de perdas ambientais. 

A região Nordeste, pela sua história de tempo de ocupação e de manejo 

inadequado de suas paisagens, provavelmente distingue-se como uma das 

compartimentações geopolíticas do país em que os diversos ecossistemas locais foram 

mais intensamente submetidos a eventos antrópicos de efeitos degradantes. A 

predominância das extensas áreas de vegetação xérica implantada sobre substratos 

edáficos rasos e carentes de umidade, na maior parte do ano, deve tornar o ambiente 

ainda mais susceptível a essas práticas de manejo. 

As condições do estado do Ceará não estariam diferenciadas desse contexto 

regional, destacando-se, ainda, por apresentarem o domínio da caatinga numa extensão 

que ocupa mais de 70% do seu território (SOUZA, 1988). Da mesma forma essas 

paisagens foram altamente degradadas ao longo de séculos, nas suas extensas áreas 

pediplanadas intermontanas e nas suas variadas paisagens de exceção, como é o caso 

dos maciços residuais cristalinos úmidos, a exemplo da serra de Baturité (OLIVEIRA et 

al. 2006). 
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Pelo exposto podem-se idear as condições em que se situam os Apóideas em 

todo o âmbito regional, bem como, no Ceará. Essas espécies estão intimamente 

relacionadas com os recursos oferecidos pela flora local, aqui interpretados, tanto pela 

dependência trófica, quanto pela necessidade de substratos para nidificação, sendo este 

último caso o nicho mais comumente utilizado por boa parte das espécies (BROSI et al., 

2008, BROSI, 2009). É de se supor, portanto, que uma considerável parcela das 

espécies de abelhas tenha desaparecido dos seus hábitats ao longo da ocupação humana 

mais recente. Para essas áreas pode-se afirmar, mesmo empiricamente, que um 

percentual significativo dessas abelhas está com suas populações em declínio ou, sob 

forte ameaça de extinção, muitas das quais, numa fase irreversível de recuperação, dada 

as condições espaço-temporal dos seus hábitats. 

Na preservação das abelhas, como de muitos outros animais, discutem-se as 

consequências da redução de suas populações, em decorrência da fragmentação dos seus 

hábitats. A alteração estrutural dessas unidades ambientais vem sendo admitida como o 

principal fator para o declínio da biodiversidade (EHRLICH, 1988). 

Com vista a avaliações mais precisas dessas condições de desequilíbrio 

ambiental, os levantamentos de dados biológicos atuais estão enquadrados em estudos 

sistematizados (MELO et al., 2006), que permitem, no caso dos Hymenoptera, 

avaliações temporais (longo prazo) dessas alterações e das assembléias e guildas de 

abelhas constantes de diversos hábitats pertencentes a inúmeros ecossistemas. Nesse 

grupo de Apoidea, o limite crítico, de ordem genética, que garantirá as trocas gênicas 

necessárias para que uma espécie não se extinga definitivamente no seu hábitat é 

percebido através do surgimento de machos diplóides. Esse fenômeno é causado pela 

carência de número de alelos suficientes para as devidas combinações gênicas (KERR 

& VENCOVSKY, 1982). 

A compreensão e aceitação da importância da relação fragmento 

vegetal/equilíbrio genético das populações de abelhas seria um dos requerimentos 

básicos para o desenvolvimento de pesquisas vinculadas a propostas envolvendo esta 

temática. Neste contexto, não se deve esquecer a paisagem como um todo, e 

complementar esses estudos com um conteúdo que produza resultados relacionados com 

a ecologia de interações espaciais entre unidades da paisagem, como proposto por 
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Metzger (2001). Neste caso têm-se, entre os diversos segmentos em avaliação, tópicos 

como o grau de isolamento ou de conectividade entre fragmentos semelhantes.  

O planejamento para a criação de corredores ecológicos, a ampliação e junção 

de fragmentos, em função das diversas nuances dos ambientes locais, já seriam tarefas 

embasadas, preferencialmente, nos resultados das pesquisas desenvolvidas localmente 

(SCARIOT et al., 2003; FRANCESCHINELLI et al., 2003). Por outro lado, medidas 

antecipadas, como recurso de tempo, também poderiam se caracterizar como tomadas 

de decisões efetuadas para os casos de maior gravidade.     

Melo et al. (2006) enfatizam que os conhecimentos resultantes de levantamentos 

sistematizados de comunidades de abelhas, irão explicitar a verdadeira situação 

contextual das condições ecológicas em que se encontram essas populações e os 

diversos hábitats a elas correlacionados. Mesmo em escalas menores, como foi 

realizado este estudo no maciço de Baturité, essas informações irão mostrar, pelo menos 

numa primeira aproximação, o verdadeiro retrato das populações de abelhas e dos 

ambientes de bordas dos fragmentos florestais pesquisados. 

Essa possibilidade, se vinculada ao histórico de uso dos recursos naturais locais 

e às demandas ecológicas atuais, expressará dados que permitirão, com maior 

segurança, a realização de ensaios comparativos com outras situações de ambientes e 

biotas assemelhados. De outro modo, esses resultados servirão para subsidiar a adoção 

de políticas preservacionistas mais eficazes que possam garantir a sustentabilidade dos 

ecossistemas (SCARIOT et al., 2003) 

Resultados como o reconhecimento do potencial zootécnico de algumas espécies 

de abelhas locais, o conhecimento mais detalhado dos seus nichos tróficos e de 

nidificação, aqui garantidos pelos levantamentos botânicos já realizados em alguns 

fragmentos deste maciço (ARAÚJO et al., 2006), como também, o desenvolvimento de 

técnicas para o seu aproveitamento racional pelas comunidades interioranas seriam 

alternativas responsáveis e práticas, de curto e médio prazo, que poderiam garantir, 

melhor, o equilíbrio ecológico de áreas protegidas. Neste sentido sugere-se, como uma 

das alternativas possíveis, o repovoamento de fragmentos vegetais em recuperação com 

espécies de abelhas locais submetidas a técnicas de manejo, procedimento que, 

concomitantemente, estaria garantindo a manutenção de pelo menos o número mínimo 

de alelos (6) necessários para a viabilidade dessas populações, conforme estabelecido 
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por Kerr & Vencovsky (1982). Essa possibilidade, evidentemente, deverá estar dentro 

dos preceitos da coerência ecológica onde, fatores de risco como desconhecimento da 

distribuição original das espécies e das suas populações remanescentes devem ser 

levados em conta, inicialmente, para procedimentos desse tipo, como sugerem Zanella 

& Martins (2003). 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As formações vegetais da região Nordeste e o atual status da melissofauna local 

 

 A região Nordeste do Brasil compõe uma área geopolítica de cerca de 850 000 

km² encravada em ambiente semiárido subequatorial tropical, onde se acha estabelecido 

a formação vegetal da caatinga. A configuração das paisagens atuais da caatinga reflete 

a história relacionada ao Quaternário, durante as suas últimas fases glaciais e 

interglaciais. A geomorfologia resultante exibe, predominantemente, um conjunto de 

áreas aplainadas, em variados níveis, e, pontualmente, diversos seguimentos 

montanhosos de embasamentos cristalinos e sedimentares, porém, de extensões 

geralmente restritas (MEBESOONE & ROLIM, 1973, 1974; AB’SABER, 1974; 

BIGARELLA et al., 1975; MOREIRA, 1977; BIGARELLA & ANDRADE-LIMA, 

1982). 

O esboço fitogeográfico constante dessas extensas áreas pediplanadas acha-se 

composto, além da caatinga, pelas formações de cerrado, cerradão, campo rupestre, 

carrasco e os vários tipos de florestas, entre as quais a floresta atlântica do maciço de 

Baturité, no Ceará, da Borborema, em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte que, 

neste caso, estão em posição de autêntica disjunção em relação as suas áreas de domínio 

integral (AB’SABER, 1974; BIGARELLA et al., 1975; ARAÚJO & MARTINS, 1999). 

Comparando-se essas áreas de relictos vegetacionais com as de extensos 

continuus observa-se que diversas características assemelhadas, se não idênticas, 

permaneceram aparentemente inalteradas, sobretudo quanto à tipificação vegetal e à 

composição florística concernente. Os fatores imediatamente básicos para a explicação 

da permanência dessas formações vegetais úmidas, nas condições de disjunção em áreas 

de altitude do Nordeste, referem-se, principalmente, aos condicionantes climáticos e 

pedológicos. Os efeitos do clima de altitude sobre os solos, sobretudo das vertentes a 

barlavento, permitem a existência desses tipos de vegetação. Neste caso, até mesmo 

ficou assegurada a permanência, nesses ambientes, de espécies de ocorrência registrada 

em outros domínios morfoclimáticos, como por exemplo, o amazônico 

(VASCONCELOS-SOBRINHO, 1970; GOMES, 1978; FIGUEIREDO & BARBOZA, 

1990; UFC/FUNCEME, 1994; SALES et al. 1998; ARAÚJO et al., 2006a, 2006b). 
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Estudos mais recentes sobre mudanças paleoambientais (p. ex., pleisto-

holocênicas) e as conseqüentes alterações biogeográficas vêm sendo realizadas através 

do registro fóssil de grãos de pólen que permaneceram embutidos nas camadas 

sedimentares de muitos solos. Essa ferramenta faz parte dos fundamentos da palinologia 

de sedimentos e constitui um importante recurso nas interpretações das mudanças 

espaço-temporais dos conjuntos de coberturas vegetais de uma paisagem (SCHERER & 

LORSCHEITTER, 2009). Outras descobertas, como a das abelhas fossilizadas em 

resina vegetal, têm complementado sobremaneira essas espectativas e, até mesmo, 

esclarecido as diversas indagações referentes à evolução dos polinizadores 

contemporâneos a essas formações vegetacionais pretéritas (WILLE, 1959; KERR & 

MAULE, 1964; MICHENER, 1979; GRIMALDI & ENGEL, 2005). 

Para o caso particular da região Nordeste, essas constatações embasam as idéias 

referentes à expansão das florestas pluviais pleistocênicas, de afinidades atlântico-

amazônicas, sobre setores do território nordestino, em períodos mais úmidos, ao mesmo 

tempo em que explicam a afinidade botânica desses atuais encraves de florestas 

ombrófilas, geralmente disjuntos nos topos de maciços cristalinos de maiores altitudes, 

como são os referidos para as serras úmidas cearenses, incluindo o maciço de Baturité. 

 Na visualização de toda a história da formação dos ambientes nordestinos, aqui 

exposta de maneira excessivamente simplificada, não se pode excluir nem deixar de 

compreender a evolução da fauna melitófila local, extremamente correlacionada com o 

status das diversas formações vegetais atualmente estabelecidas, consequência, contudo, 

de acontecimentos geoambientais pretéritos. Vale ressaltar que essa performance acha-

se hoje alterada pelos investimentos desordenados e degradantes que o homem impôs 

sobre as paisagens locais e que trouxe, como consequência, a fragmentação dos hábitats. 

É com essa nova situação com a qual os pesquisadores devem procurar resultados a 

serem interpretados.  
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Problemas da fragmentação de hábitats 

 

O entendimento dos aspectos relacionados à fragmentação de hábitats torna-se 

importante e necessário nos procedimentos de inventários de abelhas pelo fato de que, 

quase sempre, esses trabalhos desenvolvem-se em áreas que sofreram esse processo. As 

conseqüências dos desmatamentos trazem efeitos danosos para toda a biota local, muitas 

vezes com profundas modificações na composição, na estrutura e na função das 

populações com relação aos diversos estádios organizacionais referidos desde o 

contexto da paisagem ao genético. Por outro lado, essas alterações podem também levar 

o meio abiótico a níveis de degradação irreversíveis, sobretudo no que se refere às 

condições edáficas em geral afetadas, intrinsecamente, pela modificação dos solos nos 

seus componentes e nas suas estruturas.  

 

1. Embasamento teórico  

 

Durante o século XVIII e início do XIX surgiram os primeiros estudos 

envolvendo ilhas, topos de montanhas e diversos outros ecossistemas isolados que 

embasaram, a partir daí, as pesquisas desenvolvidas com a biogeografia, a biologia 

evolutiva e a ecologia. Mas, somente no meado do século XX a biogeografia ecológica 

tomou um grande impulso com a teoria do equilíbrio da biogeografia de ilhas proposta 

em trabalhos desenvolvidos em 1963 e 1967 por MacArthur & Wilson apud Brown & 

Lemolino (2006), onde os autores basicamente analisaram as relações espécie-área, 

espécie-isolamento e retorno (imigração). 

Posteriormente, esses estudos foram complementados por pesquisadores, como 

Diamond (1972), Willis (1974), Terborg (1975) e Gorman (1978), entre outros, 

conforme referidos por Brown & Lemolino (2006), os quais difundiram, também, a 

importância da utilização das ilhas continentais e oceânicas como verdadeiros 

laboratórios naturais nos estudos ecológicos relacionados à diversidade e dinâmica das 

populações de comunidades vegetal e animal isoladas. 

No modelo básico proposto por MacArthur & Wilson (op. cit.) percebe-se uma 

correlação positiva entre o tamanho da área e o número de espécies em permanência no 

ambiente. Via de regra, isto significa que quanto menor o espaço insular maiores são as 
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taxas de extinção, ou seja, grande parte das populações eventualmente tem como destino 

extinguir-se. Por outro lado, a diminuição da taxa de extinção em áreas cada vez 

maiores poderia ser explicada pela ocorrência circunstancial de hábitats e nichos mais 

variados que, em geral, garantem, localmente, uma riqueza maior de espécies e, até 

mesmo, uma maior abundância de indivíduos.  

Ainda neste contexto ficou evidenciado que a situação de isolamento de um 

hábitat, por si só, não empobrece a biota local e, em muitos casos, as próprias 

características individuais, referidas a cada espécie, podem atenuar as conseqüências 

drásticas pela qual possa passar uma população em espaços restritos de hábitats. Essa 

proposta envolve parâmetros relacionados a um modelo de equilíbrio em que a 

diversidade local, em áreas insulares, submete-se a uma dinâmica participativa entre a 

imigração e a extinção. Esse processo, ao longo do tempo, leva as populações a estádios 

de equilíbrios ou de relaxamento, conforme propõe Diamond (1972) apud Brown & 

Lemolino (2006).  

Diversos fatores são relevantes para a imigração, sobretudo pelo gasto de energia 

no ato do desempenho desse processo. Fonseca (1981) destaca, dentre eles, a distância 

entre a ilha e a fonte colonizadora (continente); as distâncias inter ilhas; as barreiras que 

interferem na dispersão de propágulos; e a capacidade das populações em se 

dispersarem e colonizarem ou recolonizarem as áreas isoladas. Esse autor ainda 

argumenta que, geralmente, o aumento do número de espécies causado pela imigração 

provoca um incremento na taxa de extinção em decorrência da acirrada competitividade 

que ocorre entre indivíduos.  

Essa teoria vem sendo empregada, atualmente, para os casos das áreas 

fragmentadas de hábitats terrestres, sob diversas escalas, haja vista as suas situações de 

verdadeiras ilhas rodeadas por matrizes de ambientes caracterizadamente alterados ou 

irreversivelmente devastados. Contudo, tem-se verificado, mais recentemente, que nem 

sempre agrupamentos de animais e vegetais comportam-se nesses locais alterados como 

se estes fossem verdadeiras ilhas oceânicas (GASCON et al., 1999; LAURENCE et al., 

2002; RODRIGUES & NASCIMENTO, 2006). 

Inúmeras abordagens com outras observações baseadas em parâmetros da 

moderna ecologia vêem sendo realizadas sobre a fragmentação de ecossistemas em todo 

o mundo. Trabalhos como os de Cerqueira et al. (2003), Constantino et al. (2003), 
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Fiszon et al. (2003), Scariot et al. (2003), Vieira et al. (2003), Laps et al. (2003), 

Silvano et al. (2003), Espíndola et al. (2003), Antonini et al. (2003), Franceschinelli et 

al. (2003), Schneider et al. (2003), Colli et al. (2003), Fernandez et al. (2003), Britez et 

al. (2003), Accacio et al. (2003), Alger & Lima (2003) compendiaram, com base em 

uma vasta bibliografia, tudo o que existe de mais atualizado no mundo, no que se refere 

à fragmentação de ecossistemas. Referindo-se às condições brasileiras, esses autores 

fazem, em linhas gerais, uma abordagem sobre as causas da fragmentação, os efeitos 

desta sobre a biodiversidade e propõem recomendações de políticas públicas para a 

reconstituição e manutenção de hábitats fragmentados em função das diversas nuances 

dos nossos biomas. 

 

2. Aspectos gerais 

 

Fragmentos vegetais são porções de hábitats naturais que se acham 

interrompidos por barreiras naturais ou de conseqüências antrópicas, e cujos elementos 

que compõem a biodiversidade local encontram-se comprometidos, total ou 

parcialmente, pelas modificações diferenciadas que ocorrem na dinâmica das 

populações concernentes (VIANA & PINHEIRO, 1998). Portanto, as consequências da 

fragmentação causada pelo homem deixam dificultados, ao longo do tempo e do espaço, 

os fluxos gênicos, sobretudo vegetal e animal, permitindo que toda a estrutura de 

interligações entre esses diversos organismos seja rapidamente desequilibrada (VIANA 

et al., 1992;  SCHNEIDER et al., 2003). 

Historicamente, o processo de fragmentação de hábitats tem sido de maior 

significado e constância através de ações antropogênicas bem representadas, 

principalmente, pela trajetória humana de ocupação dos ambientes terrestres ao longo de 

séculos. Esse processo está sempre associado a um histórico de perturbações pelas quais 

passaram um determinado tipo de ambiente, onde um gama considerável de diversos 

fatores se manifestou em interações por longos espaços de tempo (VIANA & 

PINHEIRO, 1998; CERQUEIRA et al., 2003; BROWN & LEMOLINO, 2006). 

De uma maneira geral, fala-se muito da fragmentação dos sistemas florestais, 

mas, deve-se considerar que os diversos sistemas ecológicos, do florestal ao campestre, 

são todos susceptíveis aos efeitos da fragmentação. É possível que as florestas, 
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principalmente nas regiões tropicais, sejam as mais afetadas, haja vista, as suas 

particularidades estruturais que garantem, via de regra, microclimas especiais mais 

facilmente afetados pelos efeitos causados pelas bordas (efeitos de borda) que 

circundam os fragmentos. 

A compreensão desse processo torna-se mais clara quando se tem uma visão do 

ambiente numa escala menor. Neste caso percebem-se, com certa facilidade, 

detalhamentos que definem particularidades básicas relacionadas ao nível de 

organização populacional (espécies) nos seus elementos composicionais, estruturais e 

funcionais (NOSS, 1990). Nesse espaço geográfico já ficam também definidos, 

estruturalmente, os diversos hábitats que, ocupados pelos fatores bióticos, estabelecem e 

expõem as diversas opções de nichos para o desempenho vital das inúmeras formas de 

vida aí estabelecidas (CERQUEIRA et al. 2003). 

De um modo geral, a percepção dos efeitos da fragmentação sobre a riqueza e 

abundância de espécies constantes de um hábitat, como as dos Hymenoptera, por 

exemplo, podem ser detectadas até mesmo pelas circunstâncias de fatores como o 

tamanho ou isolamento dos fragmentos. Contudo, algumas particularidades vistas sob 

uma escala de tempo nem sempre vêm sendo levadas em conta por grande parte dos 

estudos referentes aos processos de fragmentação de hábitats, não obstante os seus 

efeitos deletérios, em muitos casos responsáveis pela extinção de espécies. Em 

referência a este caso sabe-se que diversos eventos biológicos, como os de ordem 

genética, morfológica ou comportamental, que atuam sobre os indivíduos submetidos a 

esses tipos de estresses, têm quase sempre conotações que somente se expressam numa 

escala temporal de longo prazo (EWERS & DIDHAM, 2006). 

Muito embora o intercâmbio entre populações, em tese fique interrompido, 

deve-se considerar que esses efeitos são diferentes, conforme a espécie. A disposição 

arquitetural dos fragmentos na paisagem e as características do ambiente matricial que 

os conectam ou separam são os elementos que definem o grau de isolamento em que 

permanecem as populações vegetal e animal nesses novos ambientes (CANE, 2001; 

SCARIOT et al., 2003; EWERS & DIDHAM, 2006). 

A marcha da fragmentação de um hábitat expõe dois momentos: a primeira 

investida afetando o corpo maior e contíguo do ambiente; e a segunda atingindo os 

fragmentos primários, quer utilizando-os extrativamente (p. ex., extração de madeiras e 
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caça), quer subdividindo-os gradativamente em fragmentos cada vez menores e mais 

isolados (p. ex., novas fronteiras agropecuárias). O segundo momento expõe 

deliberadamente o que restou do hábitat original, principalmente através da área de 

borda imediatamente contígua com a matriz de hábitat exótico do entorno. Na avaliação 

dos efeitos desse processo de degradação dos hábitats e seus ecossistemas devem-se 

considerar os aspectos relacionados aos efeitos de borda e de permeabilidade da matriz, 

à dimensão do fragmento, a seu grau de isolamento, bem como, a sua matriz antrópica 

estabelecida (FONSECA, 1981; VIANA & PINHEIRO, 1998). 

Um dos assuntos mais debatidos com relação à fragmentação diz respeito, 

portanto, a esses efeitos ou alterações ecológicas que as bordas circundantes à área 

fragmentada causam sobre o conteúdo biótico e abiótico interno (SAUNDERS et al., 

1991; RODRIGUES & NASCIMENTO, 2006). A súbita transformação do ambiente 

com o processo de fragmentação estabelece condições físicas periféricas onde se 

modificam de imediato a incidência de luz, de umidade, de temperatura e de correntes 

aéreas, alterando, consequentemente, a biologia local (BIERREGARD et al., 1992; 

MURCIA, 1995).  

Além das culturas exóticas estabelecidas, com o passar do tempo diversas 

espécies vegetais diferentes das nativas do hábitat afetado também se estabelecem, 

sobretudo aquelas de ampla distribuição geográfica e com grande capacidade adaptative 

a esses ambientes alterados (FOX et al., 1997). 

Os efeitos dos fatores externos da matriz antrópica são mais significativos nos 

fragmentos de áreas menores, afetando, portanto, a dinâmica ecossistêmica 

(SAUNDERS et al., 1991). O tamanho mínimo de fragmentos capaz de sustentar uma 

biota tem sido discutido em função das particularidades climáticas e pedológicas locais, 

do grau de endemismo e dos aspectos de distribuição das espécies (THOMAZINI & 

THOMAZINI, 2000). 

A migração ou troca de indivíduos entre fragmentos será afetada quanto mais 

isolados estes estejam entre si, o que compromete a dinâmica das populações. Contudo, 

o grau de isolamento dos fragmentos não é afetado apenas pela distância que os separa, 

mas também pela permeabilidade da matriz na facilitação da conectividade entre eles 

(COLLI et al., 2003). 
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Como se pode constatar, o contexto dessa situação favorece, muitas vezes, 

perdas irreparáveis da biota, constante desses ambientes, sobretudo nas formações 

vegetacionais fisionomicamente mais densas, altas e com estratificação vertical em três 

ou mais sinúsias, a exemplo da Mata Atlântica e das suas áreas naturalmente 

fragmentadas, em posição de autênticas disjunções, como é o caso de parte do 

componente vegetacional da serra de Baturité, no Ceará. 

Dentre os inúmeros conhecimentos básicos sobre a dinâmica das comunidades 

vegetais nos ecossistemas naturais, um destaca-se pela imediata necessidade de ser 

conhecido e compreendido intrinsecamente, sobretudo no âmbito dos processos de 

fragmentação da vegetação: o padrão fenólogico das espécies. De mão desses dados, os 

estudos referentes à biodiversidade, à organização e produtividade das comunidades 

vegetais, bem como, à interação planta/animal ficam facilitados e disponibilizados para 

as diversas complementações de ordem conservacionistas, tais como, planejamento e 

manejo de áreas silvestres, viabilização de recursos genéticos, entre outros (MOONEY 

et al., 1980). 

 

3. Efeitos da fragmentação nas comunidades de abelhas 

 

Como se pode depreender dos comentários abordados acima, em trabalhos de 

levantamentos de abelhas faz-se necessário o entendimento sobre o estado em que se 

encontram os ambientes onde as espécies ocorrem, sobretudo nas áreas em que a ação 

humana já é secularmente uma tradição de efeitos danosos sobre os hábitats. 

Grande parte dos estudos com abelhas, ultimamente desenvolvidos, têm se 

concentrado nas regiões tropicais e subtropicais do globo, onde uma considerável 

parcela desses trabalhos vêm abordando, também, as abelhas eussociais.  

Os efeitos da fragmentação sobre as comunidades de abelhas lhes conferem uma 

série de transtornos ao longo de escalas espaço-temporais ou, muitas vezes, essas 

populações são, de imediato, submetidas a estresses mais drásticos e definitivamente se 

extiguem. Dois fatores básicos poderão ser bastante alterados e comprometerem, 

consideravelmente, a estrutura dessas comunidades: os padrões de forrageamento e os 

de nidificação. As populações locais, assim forçadamente estabelecidas e em geral em 
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patamares de abundância reduzidos, tentam se acomadar a essas novas circunstâncias 

ambientais.  

Em determinadas situações, a existência de recursos tróficos poderá estar 

associada, também, às condições ecológicas da matriz antrópica, sobretudo no que se 

refere a sua recuperação e permeabilidade (CANE, 2001; SCARIOT et al., 2003; 

EWERS & DIDHAM, 2006). Neste caso é muito comum observar-se em áreas em 

processo de regeneração, incluindo-se aqui os entornos imediatos aos fragmentos, a 

ocorrência de espécimes vegetais em procedimento de rebrota e em plena floração no 

período desta fenofase. Esse potencial em alimento pode complementar os recursos já 

existentes no fragmento garantindo, assim, uma maior oportunidade de sobrevivência 

das comunidades de abelhas locais. 

A maioria das espécies eussociais nidifica em ocos de árvores preexistentes, 

porém, em determinadas circunstâncias, mesmo existindo a garantia dos recursos 

alimentares, se as condições internas do fragmento, na sua composição fitossociológica, 

não estiverem devidamente estabelecidas e equilibradas, a disponibilidade de substrato 

para a acomodação das colônias na realização dos seus ciclos de vida trará, como 

conseqüência, a extinção dessas populações. Ressalte-se que as espécies desse grupo 

que utilizam outros substratos para construção dos ninhos, por exemplo, diversos tipos 

de cavidades no solo, em rochas, em cupinzeiros, ninhos expostos, madeira em 

decomposição, entre outros (KERR et al., 1996; ZANELLA & MARTINS, 2003), 

geralmente também são afetadas, pois, as conseqüências da alteração ambiental pela 

fragmentação podem expor esses locais a condições imprevisíveis de degradação. O 

mesmo pode-se dizer das abelhas solitárias que em geral são majoritárias, em termos de 

número de espécies e, em grande parte, com hábito de nidificação no solo (ver, p. ex., 

ALMEIDA & LAROCA, 1988; CAMARGO & MOURE, 1994, 1996; CAMARGO, 

1994; GARÓFALO, 2000; ZANELLA & MARTINS, 2003).   

 Didham et al. (1996) ao interpretar os resultados de vários estudos relacionados 

aos efeitos da fragmentação de florestas sobre a fauna de diversas espécies de insetos, 

incluindo as abelhas, constatou que a natureza das alterações ambientais nos últimos 

tempos não se refere somente ao drástico decréscimo da cobertura vegetal, mas também, 

à crescente e desordenada distribuição espacial dos remanescentes florestais. Alerta para 

o fato de que as espécies mais especializadas, via de regra, são as que apresentam maior 
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susceptibilidade aos efeitos da fragmentação, se comparadas com as espécies 

generalistas, haja vista que aquelas estão mais intrinsecamente ligadas e dependentes de 

nichos mais específicos, dispondo, portanto, de pouca flexibilidade para o desempenho 

da competição em ambientes alterados. 

Samejima et al. (2004) avaliaram os efeitos da fragmentação de hábitats sobre 

grupos de meliponíneos em floresta tropical úmida na Malásia. Os autores observaram 

que as abelhas sem ferrão locais só nidificam em árvores de grande porte, havendo, 

portanto, uma correlação positiva entre a densidade de árvores, com Diâmetro à Altura 

do Peito (DAP) acima de 50 cm, e a densidade de ninhos dessas abelhas. A interferência 

humana nesses ambientes evidentemente poderá afetar, como foi constatado pelos 

autores, a abundância relativa de cada espécie com a perda, não somente de parte dos 

estratos de nidificação, mas também de outros recursos, como os alimentares. 

Brosi et al. (2008) em estudos com abelhas sem ferrão em áreas de entorno 

(campos agrícolas) de floresta úmida tropical em Costa Rica avaliaram as condições das 

comunidades dessas abelhas, levando em conta as características dos fragmentos quanto 

ao tamanho, forma, isolamento e condições outras do contexto paisagístico, como 

variações vegetacionais locais. Os resultados evidenciaram que diferentes grupos de 

Meliponinae apresentaram respostas contrastantes às condições de ambientes alterados, 

provavelmente em decorrência dos seus padrões de forrageamento e nidificação. Muito 

embora algumas espécies tenham se manifestado com algum grau de resiliência nas 

áreas de influência da matriz antrópica ficou clara a conveniente e necessária iniciativa 

de se conservar os hábitats naturais. 

Talvez o mais drástico problema que a fragmentação de hábitat pode causar nas 

abelhas e, sobretudo nos Meliponina, refere-se à limitação da capacidade de dispersão e 

de comunicação que os indivíduos têm ao londo do tempo e do espaço. Em geral, o 

tamanho a que ficam reduzidas as populações é tão crítico que a perda da variabilidade 

genética é impressidível, havendo, portanto, alterações nas frequências alélicas (perda 

e/ou fixação de um alelo) (FUTUYAMA, 1992; BEIGUELMAN, 1994). 

Nessas circunstâncias as chances de acasalamentos entre espécimes aparentados 

torna-se uma constância, caracterizando-se, assim, os processos de endogamia, 

principalmente em espécies cuja capacidade de dispersão é mais lenta ou até limitada 

(FUTUYAMA, 1992). 
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Nos Hymenoptera, devido ao sistema de determinação de sexo característico 

desse grupo, a endogamia concorre para um incremento da frequência de indivíduos 

homozigotos no loco sexual contribuindo, deste modo, para o surgimento de machos 

diploides (Xo/Xo). Nas espécies em que essas circunstâncias concorrem para uma 

excessiva produção desse tipo de macho as rainhas são eliminadas e a tendência é a 

extinção  de colônias (KERR et al., 1996).  

Estudos como os de Kerr (1987), Carvalho et al. (1995) e  Kerr et al. (1996) 

demonstraram que em espécies de Melipona os alelos Xo podem variar de sete a 24, 

numa mesma população. 

Em estudos com genética de populações envolvendo alelos sexuais de Apis 

mellifera Woyke (1976) comprovou que populações com menos de seis alelos Xo não 

têm condição de sobreviver por muito tempo e, de acordo com Kerr & Vencovsky 

(1982), para que essa quantidade de alelos permaneça viável há necessidade de no 

mínimo 44 colônias por espécie. Yokoyama & Nei (1979) e Kerr el al. (1996) 

estimaram que espécies com número de colônias inferior a este poderão ser extintas em 

cerca de 15 gerações.  

Woyke (1963) observou que em A. mellifera as larvas de machos diploides com 

dois a três dias de vida são digeridas pelas operárias. Posteriormente, trabalhos como os 

de Camargo (1982), Kerr (1987) e Carvalho et al. (1995) verificaram que em espécies 

de Melipona esses machos conseguem atingir a fase adulta, quando são eliminados 

pelas operárias, as quais também eliminam as rainhas afetadas pelos processos 

endogâmicos. Kerr (1987) e Kerr et al. (1996) também observaram que quando a 

proporção de machos e fêmeas atinge a relação de 1:1 indica que 50% das crias tiveram 

formação de alelos Xo em homozogose.  
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Considerações sobre a diversidade de abelhas 

 

1. Os efeitos dos gradientes latitudinais e altitudinais  

 

A quantificação da diversidade biológica tem mostrado um aumento da riqueza, 

para a maioria das espécies, ao longo dos gradientes latitudinais, no sentido do Ártico 

para os trópicos, demonstrando, assim, que quanto maior a latitude menor o número de 

espécies. Os diversos estudos desenvolvidos nas regiões tropicais e subtropicais úmidas, 

envolvendo a fauna e a flora, vêem externando resultados que confirmam serem esses 

ambientes os de maior diversidade biológica do globo. Inúmeras hipóteses tentam 

explicar os padrões geográficos da riqueza de espécies, levando em conta aspectos 

como perturbações históricas, produtividade, severidade ambiental, estabilidade 

climática, hábitat heterogêneo, interações interespecíficas, entre outras. Essas hipóteses 

enquadram-se em duas classes: hipótese do equilíbrio, em que se admite que os atuais 

padrões biogeográficos refletem a adaptação da biota às condições geoambientais 

contemporâneas; e a do não-equilíbrio, que implica admitir que os padrões atuais da 

diversidade são conseqüência das perturbações climáticas pretéritas (BROWN & 

LEMOLINO, 2006). 

De qualquer modo, considerar cada hipótese isoladamente, como justificativa 

única, numa interpretação dos padrões latitudinais de diversidade não seria prudente. A 

possibilidade das mesmas não serem mutualmente exclusivas é claramente evidente e 

até provável, pois, é de se esperar que mais de uma ou várias dessas prerrogativas 

tenham agido juntas, sequencialmente ou mesmo em paralelo. Em síntese, a diversidade 

de espécies em função da latitude pode ter sido resultado de múltiplos processos 

envolvendo tanto os fatores bióticos, quanto os abióticos (BROWN & LEMOLINO, 

2006). 

Nas escalas altimétricas também ocorrem padrões de distribuição de espécies 

que enfatizam abaixamento da diversidade em função das maiores altitudes, geralmente 

mais úmidas, porém mais frias. Esse padrão, como se pode perceber, de certo modo 

coincide com o que ocorre nas escalas latitudinais, onde o fator temperatura constitui o 

elemento mais expressivo na limitação da diversidade biológica. 
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Brown & Lemolino (2006), expressando-se através das informações de 

Whittaker (1960, 1977) e Whittaker & Niering (1965), destacam o fato de que os 

gradientes altitudinais, contudo, podem conferir exceções para determinados grupos 

biológicos em que uma maior diversidade ocorre em cotas altimétricas intermediárias de 

elevações montanhosas de maiores altitudes, geralmente circunscritas por áreas 

rebaixadas e submetidas ao efeito severo da aridez. Neste caso particular, o que se tem 

em conta, na verdade, é que o gradiente altitudinal sofre o efeito da temperatura e da 

umidade. Se a altitude aumenta a temperatura decresce, mas, por outro lado, a 

pluviosidade e a disponibilidade total de umidade aumentam. Esses dois fatores atuam, 

portanto, opostamente e influenciando a diversidade de espécies locais. 

 

2. Controvérsias do perfil biogeográfico das abelhas nos trópicos 

 

Os Hymenoptera, com cerca de 20000 a 30000 espécies de abelhas 

(MICHENER, 2000), das quais a maioria enquadra-se no grupo das não-corbiculadas, 

solitárias (MICHENER, 1974; BATRA, 1984; ROUBIK, 1989), são considerados os 

principais polinizadores, tanto dos ecossistemas temperados, quanto dos tropicais 

(ROUBIK, 1979; BAWA et al., 1985; WILMS, 1996). Com um perfil biogeográfico 

controverso para os trópicos, esse grupo de insetos destaca-se por apresentar uma maior 

diversidade de espécies fora dessas regiões, em hábitats de clima árido temperado, com 

sazonalidade seca ou xérica, em geral nas proximidades das regiões subtropicais 

(MICHENER, 1979; ROUBIK, 1989). 

Estudos como os de Owen & Owen (1974) e Janzen (1981), citados por Brown 

& Lemolino (2006), evidenciaram esse fato com o grupo dos Ichneumonidae (vespas 

parasitas), o qual apresenta maior riqueza de espécies em torno do paralelo 40º de 

latitude Norte, na América do Norte. 

Esses fatos têm levado diversos pesquisadores a levantarem algumas hipóteses, 

dentre elas: os excessivos níveis de umidade tropical prejudicariam o hábito de 

nidificação no solo da maioria das abelhas solitárias, eliminando-as e, 

consequentemente, levando-as à extinção (MICHENER, 1979); a grande riqueza de 

abelhas eussociais, com colônias populosas que equivalem a dezenas de milhares de 

ninhos de abelhas solitárias, concorreria com os recursos alimentares locais; áreas 
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tropicais pouco estudadas, se comparadas com as temperadas; bem como, esforço de 

coleta em campo não tão eficiente, haja vista que a maioria das abelhas é coletada 

exclusivamente nas flores (ROUBIK, 1989). Silveira et al. (2002) sugerem, além do 

contexto do pouco esforço de coletas, que os diferentes protocolos amostrais utilizados 

têm sido, via de regra, responsáveis pelo reduzido acervo de informações referentes às 

abelhas tropicais. De fato, na comparação entre as metodologias de coleta de 

pesquisadores mais antigos, como Ducke (1906, 1907, 1908, 1910), que não utilizou 

métodos padronizados de coletas, e os mais modernos, como Sakagami et al. (1967), 

Bortoli & Laroca (1990), Almeida & Laroca (1988), Aguiar & Martins (1997), Viana et 

al. (1997), Zanella & Martins (2003), entre outros, que utilizaram metodologias 

sistematizadas, seria difícil uma confrontação de dados de diversidade com bons 

resultados. 

Silveira (2006) argumenta, ainda, que não se tem discutido, cientificamente, o 

fato dos neotrópicos disporem de uma riqueza de taxas supra-específicos, sobretudo 

supra-genéricos de abelhas, com destaque bem superior aos demais continentes. Assim 

constextualizando conclui que, a fauna apícola da América do Sul é, de fato, bastante 

diversificada e a baixa riqueza hipotetizada seria conseqüência do efeito combinado do 

pouco esforço de coleta com faunas compostas por populações não muito abundantes, 

porém, com um significativo número de espécies raras. Para as espécies de abelhas 

brasileiras tem-se registrado quase 1600 nomes válidos, mas estima-se uma diversidade 

em torno de 3000 espécies (PEDRO & CAMARGO, 1999; SILVEIRA et al., 2002). 

 

3. A severidade da semiaridez do Nordeste e a diversidade de abelhas 

 

A severidade da semiaridez em grande parte da extensão territorial do Nordeste 

brasileiro, principalmente nas suas áreas de rebaixamento intermontano, caracteriza-se, 

em parte, pela sazonalidade bem definida das precipitações pluviométricas, no curto 

espaço de tempo de no máximo cinco meses (NIMER, 1977). Nestas circunstâncias, as 

evidências de produtividade e favorabilidade locais, sobretudo de recursos alimentares, 

como capacidade de suporte para a existência de uma maior abundância e diversidade 

de abelhas tomam, em consequência, o mesmo direcionamento sazonal do gradiente de 

precipitação. Isto significa que, nos ambientes xéricos nordestinos, possivelmente cerca 
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de 90% da disponibilidade de energia trófica coincida com o período de influência das 

águas pluviais, principalmente no espaço temporal imediatamente pós-chuvas mais 

intensas, quando a maioria das espécies vegetais entra na fenofase de máxima floração 

(ver MARTINS, 1994; ZANELLA & MARTINS, 2003).  

Muito embora o fator produtividade não possa ser considerado como o único a 

influenciar no incremento da riqueza de espécies, sabe-se que há uma relação positiva 

entre a oferta de energia e a capacidade dos hábitats em suportar uma maior quantidade 

de espécies, sobretudo em referência à especialização que estas desempenham no 

aproveitamento dos recursos (MACARTHUR, 1972; CURRIE, 1991 apud BROWN & 

LOMOLINO, 2006), 

Para as áreas semiáridas tropicais de vegetação de caatinga têm-se discutíveis, 

neste caso, os efeitos desse stresse abiótico sobre a estruturação e o incremento na 

diversificação de espécies de abelhas, muito embora alguns autores (p. ex., 

MICHENER, 1979) admitam, conforme suas observações, que esse tipo de efeito físico 

tenha desempenho positivo sobre a especiação desses insetos em algumas regiões de 

maiores latitudes, onde os climas se definem com características, ao mesmo tempo, 

áridas e temperadas. Possivelmente, climas assim caracterizados favoreçam uma melhor 

distribuição de recursos florais ao longo do ano ou, períodos de floração em função de 

dias mais longos, se comparados com o espaço temporal de mesma fenofase nas regiões 

tropicais. 

Em ambiente de caatinga, Zanella (2003) observou que espécies de abelhas de 

mais ampla distribuição geográfica tendem a ocorrer em locais onde os recursos 

hídricos superficiais estão disponíveis por mais tempo, durante a estação seca. Essas 

evidências, para esse ecossistema, mesmo em pequenas proporções e espacialmente 

pontuais, sinalizam a dependência em que se encontra a diversidade alfa local com 

relação aos efeitos da semiaridez, no tempo e no espaço.  

Compreender como se disponibilizam os recursos bióticos e abióticos constantes 

desses ambientes, mais intrisecamente referentes à demanda alimentar e outros produtos 

utilizados pelas abelhas, bem como, aos substratos para nidificação (vegetais, solos, 

rochas, entre outros), constitui uma tarefa de fundamental importância no estudo local 

desses insetos, principalmente porque as condições climáticas da região interferem 
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fortemente na disponibilidade anual das águas pluviais distribuídas, assim, conforme 

duas estações bem estabelecidas (chuvosa e seca). 

 

4. A diversidade de abelhas na formação vegetal da caatinga 

 

Apesar de poucos trabalhos com Apoidea utilizando metodologia padronizada 

terem sido realizados na região do domínio morfoclimático da caatinga, os mesmos 

vêem abordando aspectos que confirmam certa pobreza de espécies para esse ambiente 

(31 a 83 spp., conforme Aguiar & Zanella, 2005), se comparados com os resultados 

obtidos em outros ecossistemas brasileiros (p. ex., SILVEIRA & CAMPOS, 1995, 174 

espécies em Cerrado; LOCATELLI et al., 2004, 101 espécies em mata aAlântica de 

altitude; KRUG & ALVES-DOS-SANTOS, 2008, 164 espécies em floresta ombrófila 

Mista; GONÇALVES et al., 2009, 261 espécies em campos naturais). 

 Via de regra, os resultados desses estudos no semiárido nordestino (sensu 

stricto) vêm demonstrando, também, certa semelhança, no que se refere ao número de 

espécies e ao destaque de Apidae como o grupo que apresenta maior riqueza, 

principalmente pela predominância de espécies não-corbiculadas. Tomando-se, por 

exemplo, os inventários realizados por pesquisadores, como Aguiar (2003), Zanella 

(2003), Zanella & Martins (2005), Aguiar & Zanella (2005), Batalha-Filho et al. (2007), 

essas afirmativas podem ser confrontadas, conforme a sequência dos autores citados e 

os seus respectivos registros numéricos de espécies: 60, 47 e 83 (duas áreas), 59, 60, 49. 

Constata-se a distorção do dado de 83 espécies (ZANELLA, 2003) com relação aos 

demais, em que o autor justifica-a, dada as condições favoráveis de umidade do 

ambiente de coleta, conseqüência da presença no local de um reservatório de água. 

Nesta mesma ordem de citação de autores, Apidae destacou-se, numericamente, com 

37, 25 e 42 (duas áreas), 35, 37, 36 espécies.  

Aguiar & Zanella (2005) ao enfatizarem essa variação do número de espécies de 

Apidae, de acordo com os locais do procedimento inventarial, nas condições da 

caatinga, confrontaram esses dados de riqueza da fauna apícola local comparando-os 

com os resultados constantes de outras formações vegetacionais brasileiras, como por 

exemplo o cerrado. Trabalhos como os de Pedro & Camargo (1991), Martins (1994), 

Silveira & Campos (1995) e Carvalho & Bego (1996), desenvolvidos no cerrado, 
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mostram a diferença marcante do número de espécies (60 a 84 spp.) em comparação 

com os resultados acima referidos para a caatinga.  

Quanto às abelhas corbiculadas registra-se uma variação entre 2 a 11 espécies, 

também de acordo com o local de coleta. Neste mesmo contexto, os Meliponina têm 

destaque semelhante, não tendo sido registrado, até agora, mais do que 11 espécies por 

inventário (ver MARTINS, 1994; AGUIAR & MARTINS, 1997; VIANA, 1999; 

ZANELLA, 2000a, 2003; AGUIAR & ZANELLA, 2005). Para este segundo grupo de 

abelhas, uma das possibilidades justificáveis da baixa diversidade de espécies local, 

além dos aspectos de fluxo gênico entre populações (KERR & VENCOVSKY, 1982), 

poderia estar associada ao nicho de nidificação, já que a maioria dessas espécies nidifica 

em árvores ocas. A devastação ambiental no Brasil caracteriza-se, tanto pela degradação 

total da vegetação, quanto pela eliminação parcial, em que fragmentos vegetais 

permanecem estabelecidos, porém alterados pela interferência gradativa das atividades 

humanas. Neste caso, a exploração seletiva de madeira geralmente destrói os substratos 

de nidificação dessas espécies de abelhas.  

Nos estudos de Samejima et al. (2004) com meliponíneos da Malásia foi 

constatado que estes só nidificam em árvores com diâmetro acima de 50 cm. Vale 

salientar, contudo, que o diâmetro dos substratos de nidificação está em função dos 

diversos tipos de vegetação característicos de cada ambiente e, consequentemente, as 

preferências manifestadas pelas espécies de abelhas acham-se realcionadas com os 

aspectos inerentes aos processos de coevolução.  

De acordo com as observações de Aguiar & Zanella (2005), Megachilidae é o 

táxon familial de maior representatividade na caatinga, depois de Apidae, chegando a 

ter uma deversificação de 2 a 34 epécies por área inventáriada. Em levantamentos no 

cerrado essa variação acha-se entre 15 e 44 espécies. Para Halictidae, os inventários 

pontuais, na caatinga, tiveram variação de 2 a 14 espécies, bem diferenciada do Cerrado 

(22 a 36 spp.) e dos campos sulinos (22 a 88 spp.). Poucas espécies de Colletidae (1 a 6 

spp.) e de Andrenidae (máximo de 4 spp.) estão, até agora, representadas na caatinga. 

Em locais como as dunas interiores do rio São Francisco, Bahia (VIANA, 1999) e as 

encostas de inselbergs revestidas com floresta semidecídua de Itatim-BA (AGUIAR  & 

ZANELLA, 2005)  nenhuma espécie de Andrenidae foi registrada.  
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Ducke (1907, 1908, 1910, 1911) foi pioneiro nos estudos das abelhas da região 

Nordeste (estudos não-sistematizados), onde cobriu alguns municípios do Maranhão, 

Piauí e Ceará, concentrando, todavia, a maioria dos levantamentos no território 

cearense. Neste estado realizou coletas na zona fisiográfica do sertão central, nos 

municípios de Quixadá, Senador Pompeu e Piquet Carneiro, dedicando maior esforço de 

coletas, porém, ao maciço de Baturité e algumas áreas do seu entorno imediato. 

Em seu trabalho de 1910, Ducke comenta sobre a relação de parentesco da fauna 

apícola da caatinga cearense com a das regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil, do 

Paraguai, e norte da Argentina, não apresentando relação significativa com a fauna do 

domínio amazônico. 

Quase um século depois (84 anos) dos estudos de Ducke, Martins (1994) 

reiniciou, em Casa Nova-BA (chapada Diamantina), pesquisas com as abelhas da 

região, porém, de modo mais abrangente, dado o uso de metodologias referentes à 

padronização das coletas. Suas conclusões básicas referiram-se à predominância de 

espécies raras locais; menor riqueza de espécies, se comparada com outros biomas 

brasileiros; e Halictidae foi o táxon de mais baixa diversidade. Neste trabalho, o autor 

também constatou uma maior riqueza e abundância relativa de Meliponina em 

comparação com outros grupos abordados. Um dado muito importante neste estudo 

também se refere ao período de maior abundância e diversidade de abelhas, nas 

condições do bioma, coincidindo com a época de final das águas pluviais.  

Até o momento, o trabalho de Zanella (2000a) foi o que mais amplamente 

documentou a fauna Apoidea da caatinga nordestina, trazendo o registro de 187 

espécies de abelhas pertencentes a 77 táxons genéricos. Esses dados foram compilados 

de diversas publicações relacionadas à região e do seu levantamento na Estação 

Ecológica do Seridó-RN. Apidae destacou-se com 114 espécies distribuídas em 45 

gêneros; Megachilidae, com 35 espécies, em nove gêneros; Halictidae, com 18 espécies, 

em sete gêneros; Colletidae, com 13 espécies, em nove gêneros; e Andrenidae, oito 

espécies pertencentes a sete gêneros. O autor se refere à baixa riqueza em espécies de 

abelhas da caatinga ao fazer uma comparação com áreas de cerrado, mata atlântica e 

campos do sul do Brasil. Os resultados obtidos no domínio semiárido, como se pode 

perceber, chegam a ser, até mesmo, numericamente inferiores a compilações referidas 

para áreas restritas desses outros biomas. Por outro lado destaca, como uma das causas 
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desta situação, o deficit em demandas de informações, sobretudo com relação a pouca 

abrangência dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito regional. 

No mesmo ano (ZANELLA, 2000b), procedeu a uma análise dos padrões de 

distribuição geográfica, até então conhecidos, com base em 94 espécies de abelhas 

referidas para a caatinga. Esse referencial, como se pode depreender, corresponde a 

cerca de 50% das espécies registradas para a região, pelo mesmo autor (ZANELLA, 

2000a). Essas informações foram complementadas, principalmente, com dados obtidos 

no acervo entomológico da USP em Ribeirão Preto-SP. Quatro padrões biogeográficos 

básicos foram reconhecidos: 1. espécies endêmicas, representadas por cerca de 32% do 

total das espécies analisadas; 2. espécies com distribuição estendendo-se pelo cerrado e 

algumas atingindo regiões áridas argentinas; 3. espécies com distribuição disjunta entre 

a caatinga e regiões áridas do sul do continente; 4. espécies com ampla distribuição 

geográfica. 

Em vista dessa diversidade de padrões de distribuição das espécies de abelhas da 

caatinga, Zanella & Martins (2003) são de opinião que a apifauna do semiárido não é 

composta apenas por espécies intrinsecamente associadas a regiões xéricas, aqui se 

referindo, também, à fauna chaquenha. Determinados gêneros e tribos locais compõem 

grupos de espécies que apresentam padrões distintos de distribuição geográfica, o que 

leva a crer que a fauna apícola da caatinga resulte de um complexo histórico composto 

por espécies de diferentes origens. Tendo-se em conta que o bioma caatinga, acha-se 

composto por diversos ecossistemas (cerrados, carrascos, florestas úmidas, entre outros) 

encravados em pontos distintos do seu território, muitos dos quais em posicionamento 

de verdadeiros relictus de épocas pretéritas, pode-se contextualizar, portanto, que esses 

condicionantes ambientais tenham contribuído para a atual estrutura da diversificação 

dos Apoidae locais.  

Alguns estudos fazem associações, mais enfaticamente, entre guildas e 

assembléias de abelhas e as plantas utilizadas por estas como recurso trófico, tanto no 

ecossistema da caatinga, quanto nos outros que compõem o bioma. Embora abordando 

situações específicas e pontuais de determinados hábitats, essas pesquisas vêm trazendo 

resultados que aos poucos estão definindo o espectro, não somente da composição de 

espécies locais, mas também, das suas necessidades em alimentos e em locais para 

nidificação. 
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Em inventário da flora visitada por abelhas eussociais (Apidae) na serra da 

Capivara, no Piaui, Lorenzon et al. (2003) registraram 69 espécies de Angiospermae 

pertencentes a 28 táxons familiais como sendo utilizadas por 12 espécies de Meliponina 

e pela Apis mellifera na coleta de néctar, pólen ou resinas. Enquanto as abelhas 

africanizadas forragearam em 32 espécies de plantas pertencentes a apenas 12 famílias, 

os meliponíneos tiveram uma abrangência maior de forrageamento, ao incluírem 58 

espécies distribuídas em 26 famílias. As espécies de Leguminosae destacaram-se como 

o grupo mais visitado (61%). Espécies de Caesalpiniaceae foi o subgrupo que mais 

recebeu visitantes florais (47%), destacando-se espécimes de Chamaecrista desvauxii e 

C. tenuisepala como os mais utilizados pelos Meliponina. Deve-se observar que a 

presença de espécies de cerrado (senso lato), como Parkia platycephala, Vellozia 

cinerescens, entre outras, e espécies de Meliponina, como Melipona quinquefasciata 

nesta área da pesquisa, pode significar um ambiente de transição entre cerrado e 

caatinga ou, até mesmo, um cerrado caducifólio. 

Aguiar (2003), com trabalho na caatinga de Itatim-BA, compilou um total de 50 

espécies de plantas de uso por 60 espécies de abelhas como visitantes florais. Das 13 

espécies vegetais mais visitadas, Melochia tomentosa (Malvaceae) destacou-se com 

14% das visitas. Trinta e sete espécies de Apidae visitaram 44 das 50 espécies de 

plantas registradas, sendo que o restante das espécies de abelhas acha-se distribuído em 

Halictidae, Megachilidae e Colletidae. Embora A. mellifera tenha manifestado a maior 

amplitude de nicho trófico, Trigona spinipes e Frieseomelitta silvestrii também se 

destacaram pelo padrão generalista do uso dos recursos florais locais. 

Estudo sobre o padrão de uso de recursos florais por duas espécies de Melipona 

(M. asilvaii e M. mandacaia) foi desenvolvido nas dunas interiores do rio São 

Francisco, Barra-BA por Melo et al. (2002). Registraram-se 14 espécies vegetais, 

pertencentes a sete famílias, como de uso no forrageamento dessas duas espécies. 

Byrsonima gardneriana (Malpighiaceae) sobressaiu-se com 45,8% na preferência das 

melíponas seguida por outras espécies relacionadas às Leguminosae, Sapindaceae e 

Myrtaceae. Os autores verificaram, também, que não houve diferença significativa entre 

a diversidade de plantas visitadas pelas duas populações de abelhas. Por outro lado, a 

baixa similaridade registrada no uso dos recursos tróficos por elas significou que, 

durante o período amostral na área de estudo, a partilha por esses recursos deu-se 



30 

 

através da coleta em flores de espécies diferentes e/ou em flores de uma mesma espécie, 

porém, em horários distintos.  

Rebêlo et al. (2003) fizeram um apanhado geral dos inventários com a fauna de 

Apoidea, até então realizados no estado do Maranhão, mais especificamente na sua 

porção setentrional, nos diferentes ecossistemas locais. Esses estudos, utilizando as 

diversas metodologias sistematizadas, deixaram registrado um total de 362 espécies de 

abelhas identificadas. Como na maioria dessas pesquisas, Apidae destacou-se com uma 

maior riqueza de espécies (156 spp.) e, neste caso particular, com uma 

representatividade de 46 táxons genéricos. Em Meliponina foram registradas cerca de 

55 espécies.   

Viana et al. (1997) avaliaram a abundância de abelhas eussociais em vistas aos 

recursos florísticos de uma área de cerrado na Bahia, constatando uma significativa 

predominância de indivíduos pertencentes aos meliponíneos, porém com um grande 

destaque, também, para espécimes de Apis mellifera. As famílias vegetais mais 

abundantes foram Asteraceae, Leguminosae e Convolvulaceae, sendo os grupos de 

espécies mais procurados pelas abelhas, pertencentes às Leguminosae, Musaceae e 

Asteraceae. 

Viana et al. (2001) estudaram a fauna de abelhas solitárias das dunas de Abaeté, 

Salvador, Bahia, onde utilizaram ninhos armadilhas para o registro das espécies. 

Registraram um total de 62 ninhos, dos quais 36 (58%) pertenceram a Centris tarsata 

Smith e 19 (31%) a Euplusia mussitans Fabricius. A nidificação foi mais freqüente nos 

período das chuvas e o número de espécie bem inferior ao de outros ecossistemas como, 

Cerrado e florestas.   

Viana et al. (2002) constataram  a maior abundância de machos e fêmeas de 

Xylocopa cearensis nos meses menos chuvosos, ao estudarem a ecologia dessa espécie 

nas dunas litorâneas de Abaeté, Salvador-BA. Das 43 espécies vegetais visitadas por 

essa espécie de mamangava, cinco delas destacaram-se, em ordem decrescente, com 

79% das visitas: Cuphea brachiata (maior fonte de néctar), Waltheria cinerescens, 

Acosmium bijugum, Humiria balsamifera e Chamaecrista ramosa (maior fonte de 

pólen). 
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Ramalho & Silva (2002), em estudos com Centridini registraram 17 espécies 

desse grupo no desempenho da polinização de Byrsonoma sericea, no ecossistema de 

restinga do Parque Pituaçu, nos arredores de Salvador-BA. 

Rêgo & Albuquerque (2006) estudaram a guilda de abelhas relacionada ao 

murici, principalmente Byrsonima crassifolia, em áreas de restinga no município de 

Barreirinhas-MA. Cerca de 40 espécies estão relacionadas com essa espécie de 

Malpighiaceae, o que torna o papel ecológico da mesma ainda mais importante como 

mantenedora da fauna Apoidea local. Vinte e nove espécies dessas abelhas são coletoras 

de óleo, constituindo seus polinizadores efetivos. Os Centridini apresentaram o maior 

número de espécies (13 spp.). 

Em áreas de cerrado do Maranhão (município de Balsas), Silva et al. (2007) 

inventariaram as espécies botânicas relacionadas à visitação de abelhas pertencentes a 

Apidae, Megachilidae, Andrenidae e Halictidae, dada a alta ocorrência de visitação, o 

material botânico mais importante para as comunidades de abelhas estudadas, estava 

relacionado às Leguminosae, Sterculiaceae (Malvaceae), Euphorbiaceae, Boraginaceae 

e Caryocaraceae. Apidae destacou-se como o grupo familial mais numeroso (1706 

indivíduos, dos 1839 coletados) e a subtribo dos meliponíneos foi a mais representativa 

da família, compondo um total de 1479 indivíduos.  

Como já referido anteriormente, Ducke deu início às pesquisas com abelhas na 

região Nordeste do Brasil concentrando parte de suas atividades no maciço úmido de 

Baturité, no Ceará. Neste setor o autor compilou cerca de 83 espécies pertencentes a 

Apidae, Megachilidae, Halictidae, Andrenidae e Colletidae. Os apídeos destacaram-se 

com 74,62% das espécies coletadas (62 spp.) e o meliponíneos com 18% (15 spp.). Mais 

recentemente, Westerkamp et al. (2006) fizeram um apanhado histórico sobre a atuação 

de Ducke nesta área serrana, quando expuseram esses resultados atualizando os nomes 

científicos. 

Locatelli et al. (2004) levantaram os recursos apifaunísticos e florais 

relacionados às abelhas de um remanescente de mata atlântica de altitude (Parque 

Ecológico João Vasconcelos Sobrinho) localizado de Caruaru-PE. O esforço de coleta 

permitiu o registro de 102 espécies de abelhas pertencentes a 49 gêneros e às seis 

famílias já abordadas. Neste caso, Anthophoridae (54 spp.) sobrepujou as demais 

famílias, incluisive Apidae (14 spp.), que ficou em segundo lugar. Meliponina 
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apresentou-se somente com cinco espécies (4,9%).  Observa-se que, na condição de 

estudo em área restrita, este levantamento superou os de igual procedimento referidos 

para a caatinga e assemelhou-se aos demais realizados em outros ecossistemas 

brasileiros. Os padrões fenológicos apresentados pelas diversas espécies de abelhas 

coletadas assemelharam-se, em geral, aos encontrados noutras comunidades de áreas 

tropicais, onde as mesmas são ativas durante todo o ano. 

Monteiro et al. (2007) pesquisaram a estreita relação entre abelhas Meliponina e 

uma espécie arbórea de floração em massa (Stryphnodendron pulcherrimum) em 

fragmento de mata atlântica, no sul da Bahia. Os meliponíneos corresponderam a 50,7% 

do total de indivíduos coletados, tendo sido representados por oito táxons genéricos, 

sendo Plebeia, Melipona e Scaptotrigona, em ordem decrescente, os grupos mais 

representativos. 

No Agreste pernambucano, Milet-Pinheiro & Schlindwein (2008) invetariaram a 

fauna de abelhas de um fragmento florestal no município de Chã-Grande, onde 

registraram um total de 79 espécies reunidas em 38 táxons genéricos, das quais, 43 

estavam representadas por espécies de Apidae, e apenas duas espécies (2,5%) 

corresponderam aos Meliponina. A flora utilizada por essas abelhas correspondeu a 87 

espécies distribuídas em 76 gêneros e 38 famílias. Asteraceae destacou-se, dentre as 

demais famílias, com 11 espécies fornecedoras de recursos tróficos. Os resultados, no 

que se refere ao total de abelhas coletadas, foram considerados pelos autores como 

intermediários entre os obtidos na caatinga e os inventariados em outros biomas, como o 

cerrado, os campos sulinos e a mata atlântica.  

Os entornos de fragmentos, apreciados sob os conceitos ecológicos vigentes, 

quase sempre são considerados os espaços que mais concorrem para a degradação 

interior de áreas fragmentadas. Parece que em decorrência dessa visão justificadamente 

dramática, não é muito comum os procedimentos inventariais com a fauna de abelhas 

nativas desses locais. 

Em trabalho não publicado, Barreto (2008) realizou, na Bahia, um levantamento 

da guilda de abelhas constante exclusivamente da borda de um fragmento de floresta 

estacional semidecidual, onde constatou uma baixa riqueza de espécies, evidenciando, 

portanto, certo grau de similaridade com os inventários já procedidos em vegetação de 

caatinga.  
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Por outro lado, Barbosa & Galbiati (2009) ao avaliarem a abundância e a riqueza 

das abelhas ocorrentes nas bordas e no centro de um fragmento de vegetação do 

Pantanal, em Cárceres-MT, constataram que não houve diferença significativa entre 

esses dois setores do fragmento.  

 

5. Estudos com abelhas em remanescentes de mata atlântica  

 

A maioria dos estudos com abelhas da mata atlântica estão relacionados, 

sobretudo, às regiões Sudeste e Sul do Brasil e, mesmo assim, são poucos se 

comparados com os inventários já desenvolvidos em outros ecossistemas como cerrado, 

caatinga e campos sulinos. 

A necessidade da compreensão do uso das florestas tropicais pelos diversos 

grupos de abelhas, nas suas relações de trofismo com os recursos disponibilizados por 

essas formações vegetacionais, tem levado alguns pesquisadores a diversos resultados e 

discussões. 

Uma parte desses trabalhos vem abordando as abelhas eussociais, mais 

especificamente os Meliponina, cuja maior diversidade parece encontrar-se nas regiões 

tropicais e subtropicais do globo, principalmente nos neotrópicos (CAMARGO & 

PEDRO, 1992/2007; MICHENER, 1979; ROUBIK, 1989). 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores, no procedimento dos 

inventários de abelhas em áreas florestais restritas, destaca-se a captura dos espécimes, 

haja vista as alturas dos dosséis das ávores e, muitas vezes, os aspectos relacionados a 

suas arquiteturas (GONÇALVES & BRANDÃO, 2008). 

As espécies de Meliponina têm sido avaliadas quanto ao comportamento de uso 

dos recursos alimentares locais. Algumas abordagens discutem os processos de 

aproveitamento desses recursos, por essas abelhas, de acordo com a sua disponibilidade 

espaço-temporal nos estratos sinusiais dos tratos florestais. Esses estudos confrontam, 

portanto, os conjuntos de floradas em massa posicionados, estrategicamente, na porção 

vertical desses estratos e, horizontalmente, sobre os dosséis, com a guilda de abelhas 

que os utilizam. 

As características de espécies vegetais que apresentam floração maciça em 

florestas úmidas evidenciam algumas particularidades como, grande concentração de 
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flores por inflorescência expondo antese diariamente, flores geralmente pequenas, 

simetria radial, corola aberta e de coloração parda, bem como, considerável 

concentração de recursos tróficos (néctar e pólen). A preferência dessas abelhas por 

essas fontes alimentares e as suas estratégias de uso garantem a permanência de 

colônias populosas ao longo de quase todo o ano, bem como, favorecem e 

potencializam uma pressão de forrageio sobre outros usuários desses recursos 

(RAMALHO, 1998). 

Desses estudos, alguns têm sugerido, entre outros conceitos teóricos, que 

visitantes florais generalistas e pouco eficientes na polinização cruzada, como poderiam 

ser as abelhas sem ferrão, seriam responsáveis pela elevada ocorrência de dioecia, 

principalmente em espécies arbóreas de floração em massa nas florestas tropicais (p. 

ex., BAWA, 1980, 1990 e RENNER & FEIL, 1993). Roubick (1993) observou que a 

preferência de algumas abelhas, entre elas os meliponíneos, pelos recursos florais dos 

estratos das florestas tropicais apresenta uma distribuição não previsível, ou seja, estas 

não manifestam senso de orientação pelos estratos sinusiais. No entender deste autor, 

uma das explicações para o caso seria o comportamento oportunista de forrageamento 

dessas abelhas. 

Entretanto, Ramalho (1998, 2004) em trabalhos com Meliponina, obteve 

resultados que contestam as teorias acima referidas. Em fragmento de Mata Atlântica do 

estado de São Paulo constatou que não há uma predominância de espécies vegetais 

dióicas, mas sim, monóicas e hermafroditas de florações maciças, sobretudo nos estratos 

superiores da formação vegetal pesquisada. Possivelmente, o caminho percorrido por 

essas espécies tenha sido o controle dos níveis de endocruzamento, já que se verifica 

uma maior freqüência de auto-incompatibilidade das mesmas nos estratos superiores.  

Por outro lado, Ramalho (2004) também observou que a distribuição irregular 

dos ricos recursos florais dentro desses estratos florestais implica, previsivelmente, na 

distribuição vertical dos meliponíneos e nos seus procedimentos de forrageamento. 

Referindo-se a essa estreita relação ecológica entre essas abelhas e as florações em 

massa, esse autor pressupõe algumas adaptações inerentes a esses apídeos, tais como: 

colônias populosas e perenes, habilidades na comunicação de fontes alimentares, 

recursos florais preferidos posicionados de forma estratificada na formação vegetal, 
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maior atividade e duração de colheita de pólen e néctar no estrato superior e hábito de 

estocar alimento para consumo posterior.  

Monteiro & Ramalho (2010) em estudo sobre a visitação de indivíduos de 

Meliponina em copas de Stryphnodendron pulcherrimum (Leguminosae, Mimosoideae) 

(favinha), espécie de mata atlântica com floração em massa, constataram a presença 

dessas abelhas em todas as copas em floração, em distâncias que variaram entre 100 e 8 

mil metros. A abundância relativa dessas abelhas foi considerada alta, e esteve acima de 

27% em todas as copas. Essa Leguminosae é andromonoica e apresenta flores 

estaminadas e hermafroditas, também numa mesma inflorescência. Nesse trabalho os 

autores argumentam que espécies com sistema reprodutivo andromonóico seriam os 

representantes autênticos de uma relação ecológica muito estreita com os Meliponina.  

Esse grupo de abelhas também manifesta uma grande capacidade de adaptação 

às flutuações na oferta de recursos tróficos, muito comuns nos estratos florestais das 

regiões tropicais. A estratégia de estocar alimentos durante a fenofase de maiores 

floradas garante o rápido incremento populacional das colônias e, nos períodos de 

menores picos de floração, as abelhas passam a consumir os estoques de alimentos. À 

medida que os recursos alimentares estocados diminuem também se evidencia uma 

redução no número de indivíduos na colônia, consequência da redução da postura da 

rainha, como reação à nova circunstância de ocasião (INOUE et al., 1993). 

 

6. Inventários com abelhas no Ceará  

 

No estado do Ceará, o maior esforço de coleta relacionado a inventários de 

abelhas foi realizado no maciço de Baturité, quando dos levantamentos efetuados por 

Ducke (op. cit.). Sua pesquisa foi desenvolvida nas duas vertentes dessa área serrana, 

inclusive na mata do Pico Alto, onde recentemente desenvolveu-se parte deste trabalho. 

Aquele autor compilou cerca de 83 espécies pertencentes a Apidea, Megachilidae, 

Halictidae, Andrenidae e Colletidae. A passagem desse pesquisador pela serra de 

Baturité foi abordada, recentemente, por Westerkamp et al. (2006) numa 

contextualização histórica e de atualização oportuna dos nomes científicos das espécies 

por ele inventariadas. 



36 

 

Alguns estudos listaram as espécies de abelhas cearenses, contudo, quase sempre 

embasados nas pesquisas de Ducke (p. ex., ROCHA, 1950; SILVA, 1973; ZANELLA, 

1999, 2000a, 2000b). Referindo-se mais especificamente ao grupo dos Meliponina, 

Gonçalves (1973) elaborou uma listagem das diversas espécies do Ceará em função de 

suas áreas fisiográficas e Lima-Verde & Freitas (2002) registraram, pela primeira vez, a 

ocorrência de M. quinquefasciata para a região Nordeste do Brasil envolvendo os 

estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. 

 

7. Estudos sistematizados com abelhas  

 

Levantamentos bioecológicos de qualquer natureza devem levar em conta as 

condições em que se encontram os hábitats remanescentes dos ecossistemas locais, a 

fim de que os resultados, além de informarem as situações conseqüentes, sirvam 

também para subsidiar pretensões de monitoramentos dessas áreas. Estudos de longo 

prazo são referidos como os mais adequados para avaliações e interpretações das 

alterações estruturais sofridas pelas comunidades de abelhas nos seus hábitats 

remanescentes. Conforme expõem Melo et al. (2006), citando diversos autores 

envolvidos nesse tipo de pesquisa (p. ex., FRANKIE et al., 2002; BANASZAK, 1995; 

TERZO & RASMONT, 1995; ÖSBEK, 1995; MONSEVIČIUS, 1995; e 

KRZYSZTOFIAK & PAWLIKOWSKI, 1995), essas metodologias enquadram-se, 

geralmente, em duas categorias: 

           7.1. Dados de estudos não-sistematizados – compreendem coletas esporádicas não 

envolvendo sítios específicos; abordagens fora de escalas regionais ou locais; 

confrontações de dados utilizando somente material de coleções biológicas de museus 

ou, exclusivamente de informações de estudos realizados nos séculos XIX e início do 

século XX. Nesses estudos há influência do pouco esforço de coleta no material 

disponível, ausência de dados de abundância e a possibilidade de erros de ordem 

taxonômica; 

           7.2. Dados de estudos sistematizados – antecipadamente são planejadas coletas de 

acordo com métodos padronizados envolvendo escalas bem definidas de campos 

regionais ou locais; propostas de confrontações de dados amostrais, conforme períodos 

distintos. Nesta metodologia é possível o desenvolvimento de estudos que facilitam 
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apreciações mais precisas de dados qualitativos, quantitativos (conceito de abundância 

relativa) e de sazonalidade, havendo, ainda, condições para uma maior repetibilidade; 

neste caso, a metodologia de coleta pode embasar as diversas iniciativas de 

monitoramentos locais. 

Os estudos sistematizados permitem, portanto, avaliações temporais (longo 

prazo) das alterações ambientais e das assembléias de abelhas constantes das diversas 

paisagens de um bioma. Por outro lado, os métodos padronizados auxiliam, também, na 

interpretação dos resultados de diferentes abordagens envolvendo abelhas, como se 

pode constatar nos comentários abaixo.  

No Brasil, pesquisas com essa metodologia ainda são escassas, se for levado em 

conta a dimensão continental do seu território, e têm se concentrado, mais 

significativamente, nas regiões Sudeste e Sul. Freitas et al. (2009) evidencia este fato 

quando destaca que, de 84 levantamentos de abelhas desenvolvidos em 130 localidades 

brasileiras 16 foram executados em 25 locais, somente do estado de São Paulo.  

Sakagami et al. (1967) foram os primeiros pesquisadores a tomar essa iniciativa 

quando abordaram a biota de abelhas silvestres em uma área de São José dos Pinhais-

PR. Posteriormente, neste mesmo local, outras avaliações foram realizadas no anos 

1980/1981 (BORTOLI & LAROCA, 1990) e em 2004/2005 (MELO et al., 2006), já 

contextualizando aspectos temporais, quando constataram, então, mudanças na riqueza e 

abundância das espécies locais. 

A crescente ocupação de ambientes, quer através da expansão das fronteiras 

agrícolas ou da reutilização de área de pousio ou, em consequência dos processos de 

urbanização, com o eliminação gradativa da vegetação e a concentração de poluentes 

químicos, vem afetando sobremaneira a apifauna em muitos lugares, como constataram 

Laroca et al. (1982) e Taura & Laroca (2001) em área urbana de Curitiba-PR.  

Levantamentos nos cerrados de Corumbataí-SP e Paraopeba-MG realizados na 

década de 80 (SILVEIRA & CAMPOS, 1995) foram comparados por Andena et al. 

(2005) tendo os resultados evidenciado redução na abundância de espécies de abelhas e 

constatado que apenas 54 espécies foram comuns aos dois períodos. 

Em outros estudos avaliam-se assembléias de abelhas constantes de uma única 

espécie vegetal, como o referido para Byrsonima crassifolia (Malpighiaceae), 

inicialmente avaliada por Albuquerque & Rêgo (1989), em área fortemente antropisada 
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em São Luís-MA. Esse trabalho foi, posteriormente, comparado através de um novo 

levantameno da fauna apícola local realizado por Aragão-Filho & Rego (2003), onde 

esses autores constataram pouca variação na riqueza e abundância das espécies, 

provavelmente em conseqüência da baixa pressão antrópica no local. 

O uso de diferentes métodos de coleta de abelhas, como pratos-armadilha 

(armadilha de Moericke), isca de cheiro, ninhos-armadilha e armadilhas Malaise têm 

sido avaliados como metodologias complementares à tradicional coleta com rede 

entomológica. Em geral essa associação de recursos de captura de Hymenoptera traz 

bons resultados dada as circunstâncias ou particularidades do ambiente de estudo, bem 

como, as características comportamentais de muitos grupos de abelhas (p. ex., KRUG & 

ALVES-DOS-SANTOS, 2008; GONÇALVES & BRANDÃO, 2008; BARBOSA & 

GALBIATI, 2009).  

Estudos apifaunísticos com fins taxonômicos, de distribuição geográfica, de 

recursos tróficos, de avaliação do potencial zootécnico de espécies de abelhas, de 

comparação de faunas apícolas entre localidades de vegetações semelhantes, entre 

outros, estão sendo realizados com o auxilio de metodologias sistematizadas 

envolvendo, principalmente, escalas bem definidas dos ambientes pesquisados, dados 

qualitativos, quantitativos e de sazonalidade (ver KERR et al., 1986/1987; ALMEIDA 

& LAROCA, 1988; ALVES-DOS-SANTOS, 1999, 2007; NOGUEIRA-FERREIRA & 

AUGUSTO, 2007; GONÇALVES et al.,  2009; OLIVEIRA et al., 2009). Vale salientar 

que procedimentos semelhantes são utilizados nos levantamentos florísticos, o que, de 

certo modo, auxiliam em muito as pesquisas com abelhas. 

 

Espécies de meliponíneos com potencial zootecnico 

 

1. Histórico da domesticação nos neotrópicos  

 

A domesticação dessas espécies nas regiões tropical e subtropical das Américas 

vem desde o período pré-hispânico, quando já eram exploradas pelos povos maias e 

astecas. Os maias da penísula de Yacatan, no sul do México, possivelmente praticaram a 

meliponicultura mais desenvolvida do continente americano, detendo, portanto, um 

grande conhecimento sobre as abelhas sem ferrão (WEAVER & WEAVER, 1981). 
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Segundo as observações de Cappas & Sousa (1995), nos seus estudos interpretativos 

dos Códices Maia, esse povo chegou a praticar, nos processos de manejo dos 

meliponíneos, a divisão e a transferência de colônias para caixas racionais, a 

substituição de rainhas, a alimentação artificial e, ainda, faziam avaliações do estado das 

colônias, no que se refere a sua situação de fortes ou fracas.  

A espécie que ficou mais conhecida e ainda é utilizada pelos seus descendentes 

trata-se da Melipona beecheii, que no período précolombiano foi cultuada como 

divindade, recebendo o nome de “xunaan kaab (abelha mulher, abelha rainha?). Essa 

espécie acha-se representada nos códices e nas esculturas dos antigos templos maias. No 

sistema de criação eram utilizadas colméias com duas alças ou, como ainda hoje, 

troncos de árvores ocas para o alojamento das colônias, conhecidos como jobones 

(colméias em troncos ocos recortados) (WEAVER & WEAVER, 1981; CRANE, 1992; 

QUEZADA-EUAN & GONZALEZ-ACERETO, 1994; SOMMEIJER, 1999;  

GONZALEZ-ACERETO & ARAÚJO-FREITAS, 2005; VILLANUEVA-GUTIÉRREZ 

et al., 2005; NATES-PARRA, 2006).   

Em território brasileiro há evidências de que algumas espécies foram 

domesticadas pelos silvícolas locais, das quais Kerr (1987) destaca Melipona scutellaris 

Latreille, 1811 (uruçu-do-nordeste) e M. fasciculata Smith, 1854 (tiuba), 

respectivamente, nas porções meridional e setentrional da região Nordeste do Brasil, em 

vegetação de mata atlântica e cerrado. Nesse mesmo contexto é de se supor que no 

ecossistema caatinga a espécie M. subnitida Ducke (jandaira) tenha sido utilizada, 

também, pelos indígenas, haja vista a sua abundância nas vastas depressões sertanejas, a 

facilidade em se submeter à domesticação, a excelente qualidade e sabor do seu mel e o 

uso, nos criatórios, de troncos de árvores ocas com colônias alojadas, possivelmente um 

legado deixado pelos índios da região. 

No Brasil, a prática da criação dessas abelhas, através do uso de cortiços 

(troncos de árvores e caixas rústicas), teve início no período colonial à medida que a 

vegetação original, geralmente rica em abelhas, foi se tornando cada vez mais 

fragmentada e afastada das sedes das fazendas. Essa prática permanece, até os dias de 

hoje, em muitos locais. 
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2. Espécies com potencial zootécnico reconhecidas para o Nordeste do Brasil 

 

De acordo com informações da ocorrência e da exploração doméstica e 

comercial de meliponíneos na região Nordeste (ver SCHWARZ, 1931, 1932; 

NOGUEIRA-NETO, 1997; LIMA-VERDE & FREITAS, 2002; SILVEIRA et al., 2002; 

CARVALHO et al., 2003; ALVES et al., 2005a) sugerem-se, como de potencial 

zootécnico, as seguintes espécies: Uruçus-amarelos: Melipona flavolineata Friese, 1900; 

M. rufiventris Lepeletier, 1836; M. mondury Smith, 1863; uruçu-nordestino: M. 

scutellaris Latreille, 1811; uruçu-do-maranhão: M. seminigra pernigra Moure & Kerr, 

1950; uruçu-do-chão (M. quinquefasciata Lepeletier, 1836), tiúba: M. compressipes 

fasciculata Smith, 1854; jandaira: M. subnitida Ducke, 1910; mandaçaias: M. 

mandacaia Smith, 1863; M. quadrifasciata anthidioides Lepeletier, 1836; manduri 

(munduri): M. asilvai Moure, 1971; canudo: Scaptotrigona sp; mandaguari: S postiça 

Letreille,1807; tubi: Scaptotrigona sp.; tubiba: S. tubiba Smith, 1863; mombucão: 

Cephalotrigona capitata Smith, 1874; cupira: Partamona testacea Klug, 1807; P. ailyae 

Camargo, 1980; P. helleri Friese, 1900; moça-branca: Frieseomelitta varia Lepeletier, 

1836; jataí: Tetragonisca angustula Letreille, 1811; jati (mosquito): Plebeia droryana 

Friese, 1900; iraí (camuengo): Nannotrigona testaceicornis Lepeletier, 1836. 

 

3. Aspectos legais para a criação de meliponíneos 

 

As abelhas nativas sem ferrão fazem parte da fauna silvestre brasileira e a sua 

utilização, para qualquer fim, está sujeita às exigências constitucionais do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, as quais acham-se regularizadas pela 

Resolução No. 346/2004 (CONAMA, 2004). Através dessa resolução pode-se conferir 

todo o disciplinamento referente à criação dessas abelhas. 

Um dos itens que chama mais a atenção relaciona-se com a proibição do 

deslocamento de colônias de espécies de seus ecossistemas naturais para outros 

diferentes (Art. 6). Com essa proposta o CONAMA procura evitar problemas 

ecológicos locais que poderão ocorrer com a introdução de uma espécie exótica em um 

ambiente diferente do seu, mesmo em condições de criação artificial. Por outro lado, 

outras situações negativas, intimamente ligadas à própria colônia, também devem ser 
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levadas em conta, para evitar o seu extermínio pela falta de adaptação ao novo 

ambiente, tanto em função do clima quanto dos recursos tróficos diferentes dos seus de 

origem.  

Como se pode depreender, os recursos alimentares preferenciais das abelhas sem 

ferrão, ainda não foram bem estudados, nem tão pouco os substratos de nidificação. O 

que de fato está compreendido é que, em decorrência da evolução de grupos de espécies 

de abelhas em função de ecossistemas distintos, com toda uma flora diferenciada e 

própria, os nichos tróficos e de nidificação para esses insetos têm características muito 

particulares, das quais eles dependem. Nogueira-Neto (1997) alerta para os problemas 

que poderão surgir nesses processos de transferências de colônias, quando comenta 

sobre a situação de estresse pelos quais estas passam trazendo, como conseqüência, 

dificuldades na renovação das rainhas fisogástricas, mesmo existindo produção de 

machos e rainhas virgens. As causas são diversas e ainda não muito bem esclarecidas. 

Nessas circunstâncias, muitos criatórios fracassam devido à escolha errada da espécie de 

abelha para o local de criação. 

 

4. Os processos de modernização das técnicas de manejo 

 

Ao que tudo indica, os estudos modernos com os meliponíneos iniciaram-se no 

Brasil e aqui também prosperaram mais intensamente do que em outras regiões do 

mundo.  

De um modo geral, as técnicas de manejo mais adequadas em uso com as 

abelhas sem ferrão passam pelo aperfeiçoamento dos modelos de colméias. As 

primeiras tentativas de substituição dos tipos de colméias rústicas por caixas racionais, 

com o objetivo de facilitar o manuseio das colônias, tiveram início na primeira década 

do século passado com o trabalho de Mariano-Filho (1910). Posteriormente, 

pesquisadores como Nogueira-Neto (1948, 1953, 1956, 1970, 1997), Nogueira-Neto et 

al. (1986), Portugal-Araújo (1955, 1957) e Kerr et al. (1996), entre outros, deram um 

grande impulso no sentido de aperfeiçoarem seus modelos tornando, assim, essa 

atividade mais viável.  

A meliponicultura cearense, de um modo geral, ainda está muito arraigada ao 

sistema extrativista, consequentemente com as colônias alojadas em colméias rústicas e 
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manejo inadequado. Todavia, mais recentemente alguns meliponicultores já vêm 

experimentando coméias mais modernas, como os modelos PNN (Paulo Nogueira-Neto) 

(NOGUEIRA-NETO, 1970, 1997) e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), inclusive em áreas do maciço de Baturité. 

Como o manejo é inadequado, pouquíssimos meliponicultores vêm utilizando, 

com sucesso, a prática de divisão artificial de famílias, sendo a multiplicação do número 

de colméias povoadas nos meliponários providenciadas, quase sempre, através de novas 

aquisições de colônias nos hábitats naturais. O uso de colméias racionais nessas 

circunstâncias seria uma alternativa viável para solucionar esses problemas e, ao mesmo 

tempo, incrementar as práticas de higienização dos produtos das abelhas a serem 

aproveitados pelos meliponicultores. 

 

5. A meliponicultura como atividade lucrativa 

 

Mais recentemente, a criação de abelhas indígenas sem ferrão tomou o cognome 

de “meliponicultura”, conforme sugestão de Nogueira-Neto (1953), em alusão à 

subfamília Meliponinae. Nas últimas duas décadas teve um grande impulso como 

atividade rural emergente, principalmente nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, 

quando diversas técnicas de manejo de colônias e de manipulação dos seus produtos 

foram aperfeiçoadas, assim como, evidenciaram-se manifestações de resultados 

positivos para a economia de famílias de baixa renda. (KERR, 1987; KERR et al., 2001; 

CARVALHO et al., 2003; CARVALHO et al., 2005; VENTURIERI et al., 2003; 

ALVES et al., 2005a, 2005b; AQUINO, 2006).  

A região Nordeste tem se destacado como a que dispõe do mais elevado número 

de meliponicultores e de colméias por meliponário, contribuindo, por conseguinte, com 

a maior produção de mel silvestre, cuja comercialização desenvolve-se, sobretudo, nos 

municípios interioranos (FONSECA et al., 2006). 

De grande importância como agentes polinizadores de plantas nativas (KERR et 

al., 1996; RAMALHO, 2004), espécies de meliponíneos já vêm sendo utilizadas 

também na polinização de culturas pomareiras a céu aberto, como a goiabeira, e, em 

casas de vegetação, no cultivo de hortícolas, como pimentão e tomate (ver CRUZ et al.; 

2004; ALVES & FREITAS, 2006; MACHADO & CARVALHO, 2006). 
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O produto principal da meliponicultura refere-se ao mel, que em muitas espécies 

como jandaíra (Melipona subnitida), uruçu-do-nordeste (M. scutellaris), uruçu-amarelo 

(M. mondury, M. rufiventris), tiuba (M. compressipes fasciculata), mandaçaia (M. 

quadrifasciata), canudo (Scaptotrigona bipunctata), além de ser de primeira qualidade, 

alcança, muitas vezes, cotações que variam de duas a seis vezes o valor do mel da Apis 

mellifera (abelha africanizada), espécie exótica criada em larga escala nessa região 

(KERR, 1987; AIDAR, 1996; KERR et al. 1996; NOGUEIRA-NETO, 1997; 

VENTURIERI, 2004). O mel tem sido, ao longo desses cinco séculos de ocupação do 

nosso território, bastante utilizado, principalmente para fins medicinais, pelas 

populações rurais. Essas espécies também produzem pólen, própolis e cera em grande 

quantidade, produtos ainda pouco aproveitados, tanto pelas comunidades locais, quanto 

comercialmente.  

A participação de órgãos públicos, como as Universidades, bancos regionais, 

como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), fundações de apoio à pesquisa, como a  

Fundação Cearence de Amparo à Pesquisa (FUNCAP), entre outros, vem garantindo, 

cada vez mais, a ampliação dos conhecimentos sobre esse grupo de abelhas na região, 

ao mesmo tempo em que assegura a sua preservação e o aproveitamento sócio-

econômico de algumas espécies com potencial zootécnico. Neste caso, as comunidades 

locais carentes de recursos financeiros e de conhecimentos técnicos deverão ser os 

beneficiários prioritários, haja vista as suas necessidades imediatas. Há de se considerar, 

também, as novas oportunidades que esses campesinos poderão ter ao se instruírem em 

relação à preservação do meio ambiente, complemento indispensável para a garantia da 

produção dos produtos das abelhas.  

As perspectivas da meliponicultura para a região Nordeste, portanto, são 

promissoras, sobretudo por esta se caracterizar como uma atividade possível de ser 

introduzida junto às populações rurais mais carentes, pela facilidade de manejo das 

colônias, pela viabilidade de implantação de projetos a baixos custos e pela 

possibilidade de obtenção de produtos diferenciados e exclusivos, cujas características 

de produção os inserem na classificação de orgânicos. 

A garantia do sucesso dessa atividade, todavia, acha-se atrelada ao desempenho 

de uma assistência técnica eficiente, à capacitação do público alvo nos labores do 

manejo e no despertar da conscientização sobre a preservação ambiental, bem como, à 
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agregação de valores aos produtos das abelhas, a fim de que os processos de 

comercialização dos mesmos tenham êxito. 

A organização das comunidades rurais em torno de associações voltadas para o 

compromisso de assumirem esse novo empreendimento, como uma complementação de 

renda familiar, seria, provavelmente, uma iniciativa mais acertada e promissora. 

 

Aspectos Geoambientais do Maciço de Baturité 

 

1. Geografia 

 

 O maciço residual de Baturité, sito na porção nordeste do estado do Ceará, 

posiciona-se na direção geral NNE-SSO, sob as coordenadas de 4º
 
a 4º 30’ de latitude 

sul e 38º 45’ a 39º 15’ de latitude oeste. Distanciado pouco mais de 70 km do litoral, no 

seu ponto mais ao norte, compõe parte da Microrregião Homogênia de Baturité, na sua 

porção ocidental, onde se estende por cerca de 55 km, com largura média de 30 km e 

uma área aproximada de 1104 km² (GOMES, 1978; UFC/FUNCEME, 1994). parte 

desse relevo acha-se sob a legislação do Decreto N° 20 956/90, do Governo Estadual, 

que criou a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité localizada a partir 

da cota de 600 m de altitude e estabelecida em uma área de 32690 ha, englobando os 

municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Palmácia 

e Redenção (SEMACE, 1992). 

 

2. Geologia 

 

 A área serrana de Baturité, circunscrita ao Complexo Nordestino 

(RADAMBRASIL, 1981), acha-se inserida no Domínio dos Escudos e Maciços Antigos 

compostos, predominantemente, de granitos, migmatitos e gnaisses, que compõem o 

embasamento cristalino Pré-Cambriano. Constituído por estruturas geológicas 

provenientes de arqueamentos provocados pelo intenso tectonismo a que fora 

submetido, esse maciço configura-se pelos tipos especiais de rochas, como milonitos, 

cataclístos e brechas de falhas que apresenta, pela exposição de fraturas, dobras e falhas 

direcionadas e estruturalmente alinhadas sob diversos aspectos, bem como, pelas feições 
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escarpadas do local (GOMES, 1978; SOUZA et al., 1979, SOUZA, 1988, 1997; 

SOARES, 2008). 

 

3. Geomorfologia 

 

 O maciço de Baturité constitui, provavelmente, a mais notável feição 

geomorfológica entre os maciços residuais cristalinos do Ceará. As particularidades 

geomorfológicas que caracterizam esse relevo acham-se relacionadas aos 

acontecimentos litológico-estruturais pretéritos, aos mecanismos de flutuações 

climáticas cenozóicas e aos processos morfodinâmicos atuais. A sua compartimentação 

topográfica apresenta-se com as vertentes expondo os reversos oriental/norte 

(barlavento) que, voltados para o litoral, recebe os ventos úmidos daí oriundos; e o 

ocidental/sul (sotavento), cujo direcionamento no sentido do interior do estado acha-se 

sob o abrigo dos ventos carregados de umidade tendo, portanto, um regime pluvial 

menos favorecido e, consequentemente, de contextura semiárida (GOMES, 1978; 

SOUZA et al., 1979; SOUZA, 1988). 

 No contexto geral, esse maciço exibe uma série de elevações que envolvem 

altitudes médias em torno de 600 a 800 m e cotas altimétricas outras que, em alguns 

pontos, atingem mais de 1000 m, como é o caso do Pico Alto com 1114 m, destacando-

se como o segundo pico mais alto de Ceará (SOUZA, 1997; SEMACE, 1992). 

 

4. Climatologia 

 

 O Ceará, localizado na porção setentrional do Nordeste do Brasil, externa uma 

pluralidade de climas localizados, definindo, assim, a acomodação ecológica dos 

diversos ecossistemas locais. 

 Dentre as várias áreas de exceção ocorrentes no território cearense, o maciço de 

Baturité destaca-se como uma verdadeira ilha de umidade ou brejo de altitude, 

expressões referidas por Andrade-Lima (1981) para as áreas úmidas regionais, de 

altitude, quando as enfatizou como “refúgios florísticos e verdadeiros bancos genéticos 

de espécies vegetais”. As características climáticas da serra de Baturité podem ser 

justificadas pelas suas peculiaridades relacionadas às altitudes, ao posicionamento 
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geográfico próximo ao litoral e ao regime pluvial conseqüente (FIGUEIREDO & 

BARBOZA, 1990; SEMACE, 1992). 

Em linhas gerais verifica-se que o maciço de Baturité subordina-se a um regime 

espaço-temporal das chuvas em que se evidenciam uma estação mais favorecida pela 

pluviosidade (verão/outono) e uma menos favorecida (inverno/primavera). As médias 

pluviométricas anuais são referidas como em torno de 1100 mm para Baturité, 1200 mm 

para Mulungu e 1700 mm para Guaramiranga. O trimestre mais chuvoso refere-se a 

março-abril-maio e o de menor ocorrência de precipitação a setembro-outubro-

novembro. As temperaturas médias do relevo atenuam-se com a elevação dos níveis 

altimétricos, tendo, em linhas gerais, variação entre 19º e 22º C em cotas altimétricas 

acima dos 600 m (GOMES, 1978; SUDENE, 1982; FUNCEME, 2010; INMET, 2010).  

  

5. Hidrologia 

 

 Nos maciços residuais cristalinos a drenagem se manifesta com padrão 

dendrítico fechado, o que provoca uma maior dissecação do relevo em feições de cristas 

e colinas. Nessas formas de relevo, dada a captação de maiores volumes pluviométricos 

e sua melhor distribuição ao longo do ano, em geral os processos de drenagens 

manifestam-se por um período de tempo maior, sobretudo nas vertentes orientais, haja 

vista contarem, também, com os recursos das águas subterrâneas, cujas ressurgências, 

muito comuns nas encostas e ao longo dos topos, perenizam, em algumas áreas, as 

partes iniciais dos cursos de água (SOUZA et al., 1979; SOUZA, 1997). 

 O maciço de Baturité constitui um dos geossistemas, próximo ao litoral, de 

grande importância para a Bacia Metropolitana de Fortaleza (Região Hidrográfica X, 15 

085 km²), tendo em vista o seu papel na recarga dos mananciais locais. Da sua rede 

fluviométrica originam-se alguns rios e tributários, como o Pacoti, o Putiú, o Araçoiaba, 

o Capitão Mor e o São Gonçalo (LEITE et al., 1997). 

 

6. Pedologia 

 

 Na serra de Baturité, sobretudo nas altitudes acima dos 500-600 m, predominam 

solos com classificação relacionada aos Argissolos e Neossolos. Esses dois tipo de solos 

são referidos em associações que envolvem ARGISSOLOS VERMELHO-
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AMARELOS Eutróficos e Distróficos, bem como, NEOSSOLOS LITÓLICOS 

Eutróficos. Os primeiros ocorrem nos topos e altas vertentes, geralmente são rasos a 

profundos, apresentam textura média ou argilosa, drenagem imperfeita a moderada e 

fertilidade de média a alta. Os Neossolos estão presentes nas vertentes íngremes de 

cristas e relevos escarpados com declives acima de 55%, são rasos, têm textura argilosa, 

são bastante suscetíveis à erosão, apresentam fases pedregosas e fertilidade natural 

média. (SUDENE/DRN, 1973; LEITE & MARQUES, 1997; EMBRAPA, 1999; 

OLIVEIRA et al., 2006). Em escalas menores registram-se Cambissolos e Neossolos 

Regolíticos (ARAÚJO et al., 2006a). 

 

7. Vegetação 

 

 Para a cobertura vegetal do maciço de Baturité são referidas quatro tipologias 

que, de acordo com Veloso et al. (1991), classificam-se como floresta ombrófila 

montana/submontana (mata úmida serrana), floresta estacional semidecidual montana 

(mata subúmida serrana), floresta estacional decidual montana/submontana (mata seca 

serrana) e savana estépica florestada (Caatinga arbórea) (ARAÚJO et al., 2006a). Neste 

trabalho optou-se em utilizar, para as áreas do estudo, os termos mata úmida serrana e 

mata seca serrana, identificando, de um modo generalizado, as florestas ombrófilas e 

secas locais. 

 A ocorrência de matas úmidas, geralmente acima dos 500-600 m de altitude, 

dar-se, preponderantemente, na vertente oriental do maciço, consequência de fatores 

topoclimáticos e edáficos, como altitude, exposição aos ventos úmidos litorâneos e 

presença de solos profundos, cujas águas subterrâneas permanecem disponíveis ao 

longo do ano. Dentre esses fatores, as chuvas orográficas apresentam-se como o mais 

importante para a ocorrência desse tipo vegetacional que, mesmo nos períodos de menor 

volume pluviométrico, ocorrem como nevoeiros baixos favorecendo a formação de 

orvalhos e chuviscos durante os horários mais frios. Essa particularidade expressa, 

intrinsecamente, a melhor distribuição das águas pluviais nessas formas de relevo. Tais 

formações vegetais no Ceará vêm sendo referidas como remanescentes disjuntos de 

Mata Atlântica (GOMES, 1978; FIGUEIREDO, 1997; FERNANDES, 1998; ARAÚJO 

et al., 2006a).  
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Mais recentemente, as diversas formações florestais do Nordeste semiárido, 

destacadas como paisagens de exceção, foram incluídas no domínio da Mata Atlântica, 

para fins de conservação, conforme Decreto Lei N° 750/93, no seu Art. 3.  

 As matas subúmidas ocupam os espaços da encosta abaixo dos 600-500 m, onde 

as condições climáticas, em decorrência da altitude, são menos favorecidas de umidade. 

Sua fisionomia florestal é mais aberta,  

com três sinúsias e árvores também com características semelhantes às das matas 

úmidas, porém, com uma menor riqueza e abundância de espécies epifíticas (GOMES, 

1978; FIGUEIREDO, 1997). 

 Na vertente a sotavento, menos chuvosa, o gradiente climático estabelecido, 

como já comentado, apresenta tipologia que expressa semiaridez desde o topo até a base 

da encosta, acentuando-se já a partir das cotas altimétricas de 700-600 m. Essa 

diferenciação de clima, evidentemente, implica, também, na ocorrência de tipos 

florestais diferenciados, como é o caso da mata seca serrana, em cotas superiores aos 

500-600 m e da caatinga arbórea, na encosta abaixo (GOMES, 1978; FIGUEIREDO, 

1997). 
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CAPÍTULO 2 

 

Estudo da estrutura das comunidades de abelhas (Hymenoptrea, Apoidea) 

constantes das bordas de quatro fragmentos florestais do maciço de Baturité, 

Ceará, Brasil 

 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo envolveu o levantamento da fauna de abelhas do maciço de Baturité 

(4º
 
a 4º 30’ S e 38º 45’ a 39º 15’ W), no Ceará, desenvolvendo-se entre março de 2008 a 

agosto de 2009 em quatro áreas de bordas de fragmentos florestais (F1, F2, F3 e F4) 

localizadas em altitudes e vertentes diferentes. Através de uma metodologia 

sistematizada, as coletas foram realizadas mensalmente, com o uso de redes 

entomológicas, por um período de 16 meses de efetiva atividade e obedecendo um 

horário de coleta, por área, com intervavo de 7:00 às 17:00 h. O material botânico de 

uso pelas abelhas foi coletado para registro em herbário. Na metodologia de avaliação 

estimou-se a representatividade amostral das abelhas (curva do coletor), por borda e no 

conjunto das mesmas. Avaliou-se a influência da pluviosidade mensal sobre a ação de 

forrageio das abelhas e sobre o registro de espécies nas quatro áreas e no conjunto das 

mesmas, utilizando-se índices de diversidade (Shannon-Wiener e Simpson), cujos 

resultados foram comparados através do teste t de Hutcheson. Definiu-se o padrão de 

sazonalidade apresentado pelas espécies por família. Por meio de tabelas foram 

registradas a relação abelha/planta e a caracterização da vegetação nos seus aspectos de 

hábito e fenologia. Amostraram-se um total de 3053 espécimes, entre os quais foram 

registrados 113 espécies, 45 gêneros e cinco famílias (Andrenidae, Apidae, Colletidae, 

Halictidae e Megachilidae). As curvas mensais de acumulação indicaram insuficiência 

amostral nas quatro áreas e no conjunto das mesmas. Os níveis mais altos de 

pluviosidade limitaram, em algumas bordas, a ação de forrageamento das abelhas e o 

registro de espécies nas bordas. O estudo da fenologia das abelhas mostrou que não 

houve um padrão de sazonalidade bem caracterizado para Apidae; para Andrenidae e 

Colletidae esse padrão foi bastante evidente; e para Halictidae e Megachilidae os 

aspectos da sazonalidade não foram bem definidos. A composição florística das quatro 

áreas correspondeu a 101 espécies, 88 gêneros e 36 famílias. Nove famílias, 

representando 60,40% das espécies visitadas pelos Apoidea coletados, destacaram-se 

pela riqueza em espécies: Leguminosae (20 spp.), Asteraceae (9), Bignoniaceae (5), 

Euphorbiaceae (5), Rubiaceae (5), Sapindaceae (5), Convolvulaceae (4), Myrtaceae (4) 

e Solanaceae (4). 

 

 

Termos para indexação: diversidade, melissofauna, recursos florísticos, fenologia 
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CHAPTER 2 

 

Study of bee community structure (Hymenoptera, Apoidea) on the edges of four 

forestry  fragments from the Baturité mountais, Ceará, Brazil 

 

 

ABSTRACT 

 

This study involved a survey of the bee fauna of the Baturité mountains (4° to 4° 

30 'S and 38º 45' 39° 15 'W), in the state of Ceará, Brazil, between March 2008 and 

August 2009 in the edges of four forestry fragments (F1, F2, F3 and F4) located at 

different altitudes and slopes. Samples were collected monthly with antomological nets, 

using a systematic methodology for a period of 16 months and a collecting time from 

7:00 to 17:00 h. Plants used by the bees were collected for deposit in herbarium. The 

evaluation methodology estimated the representative sample of bees (collector curve) 

for each forest edge and as whole. Influence of the monhly rainfall on the foraging 

actvities of the bees and their presence in the four areas separately and as a whole was 

evaluated using diversity indices (Shannon-Wiener and Simpson), which results were 

compared by the Hutcheson t test. Seasonal standards showed by species per family was 

defined. The relationship bee/plant and the vegetation characteristics regarding aspects 

of habitat and phenology were registered in tables. A total of 3,053 specimens, 

including 113 species, 45 genera and five families (Andrenidae, Apidae, Colletidae, 

Halictidae and Megachilidae) were sampled. The monthly accumulation curves 

indicated an insufficient sampling effort in the four areas separately and grouped. The 

most elevated levels of pluviosity have limited on some edges the presence and foraging 

activity of bee species. The bee phenology study showed no seasonal pattern to Apidae, 

an evident seasonal pattern to Andrenidae and Colletidae and a not well defined pattern 

to Halictidae and Megachilidae. The floristic composition of the four areas accounted 

for 101 species, 88 genera and 36 families. Nine families, representing 60.4% of the 

plant species visited by the Apoidea collected, stood up for their species richness: 

Leguminosae (20 spp.) Asteraceae (9), Bignoniaceae (5), Euphorbiaceae (5), Rubiaceae 

(5), Sapindaceae (5), Convolvulaceae (4), Myrtaceae (4) and Solanaceae (4). 

  

 

Index-terms:  diversity, melissofaun, floristic resources, fenology. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A diversidade de abelhas tem sido destacada como a mais significativa entre os 

Hymenoptera. Estima-se que, das mais de 20000 espécies que compõem os Apoidea, a 

maioria enquadra-se no grupo dos não-corbiculados (MICHENER, 1974; BATRA, 

1984; ROUBIK, 1989) e são consideradas os principais polinizadores em diferentes 

ecossistemas temperados e tropicais (ROUBIK, 1979; BAWA et al., 1985; WILMS, 

1996). 

De acordo com Michener (1979) e Roubick (1989), essas espécies expressam 

um perfil biogeográfico controverso para os trópicos, destacando-se por apresentarem 

maior diversidade fora dessas regiões, em hábitats de clima árido temperado, com 

sazonalidade seca ou xérica. 

Silveira et al. (2002) sugere que os diferentes protocolos amostrais utilizados 

têm sido, via de regra, responsáveis pelo reduzido acervo de informações referentes às 

abelhas tropicais. Por outro lado, Silveira (2006) argumenta, ainda, que não se leva em 

conta, também, a grande riqueza de taxons supra-específicos registrado para os 

neotrópicos.  

Outro problema que vem dificultando essas estimativas diz respeito à 

fragmentação dos hábitats relacionados a essas espécies e que, segundo Ehrlich (1988), 

constitui o principal fator para o declínio da diversidade biológica em todos os 

ecossistemas.  

A súbita transformação do ambiente causada com o processo de fragmentação 

estabelece condições físicas periféricas onde se modificam, de imediato, a incidência de 

luz, de umidade, de temperatura e de correntes aéreas, podendo alterar, 

consequentemente, o conteúdo biótico e abiótico interno (SAUNDERS et al., 1991; 

BIERREGARD et al., 1992; MURCIA, 1995).  

As pesquisas envolvendo as abelhas silvestres no Brasil têm, de certa forma, 

pouca representatividade quando se leva em conta a grande extensão do seu território. 

Até o momento registram-se cerca de 1600 nomes válidos, muito embora as 

estimativas refiram-se a uma diversidade em torno de 3000 espécies (SILVEIRA et al., 

2002). As regiões Sudeste e Sul concentram os maiores investimentos técnico-
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científicos nos processos de recenseamentos da fauna de abelhas, onde vem se 

destacando, principalmente, o estado de São Paulo (FREITAS et al., 2009).  

Através da obtenção de dados que envolvem metodologias padronizadas, 

Sakagami et al. (1967) deram início, no Paraná, aos primeiros estudos com 

levantamentos da biota de abelhas silvestres, facilitando, assim, avaliações temporais 

(longo prazo) das alterações ambientais e das assembléias de abelhas de diversos 

ecossistemas (MELO et al., 2006).  

Dentre outros pesquisadores que vêm dando continuidade a esses estudos e 

utilizando a mesma metodologia citam-se Laroca et al. (1982), Almeida & Laroca 

(1988), Bortoli & Laroca (1990), Silveira & Campos (1995), Alves-dos-Santos (1999, 

2007), Taura & Laroca (2001), Melo et al. (2006), Gonçalves & Brandão (2008), Krug 

& Alves-dos-Santos (2008), Gonçalves et al. (2009). 

 No Nordeste do Brasil, poucos trabalhos também foram realizados com 

Apoidea. Ducke (1907, 1908, 1910, 1911) foi pioneiro nessa área envolvendo as abelhas 

nativas nordestinas (estudos não-sistematizados), onde cobriu partes do Maranhão, Piauí 

e Ceará, concentrando, todavia, o maior esforço de coleta no território cearense, 

sobretudo no maciço de Baturité.  

Mais recentemente, Martins (1994) deu início, na Bahia, ao primeiro 

levantamento padronizado seguindo-se outros semelhantes em vários estados da região, 

entre os quais os de Albuquerque & Rêgo (1989), Aguiar & Martins (1997), Viana 

(1999), Aguiar (2003), Aragão-Filho & Rego (2003), Lorenzon et al. (2003), Rebelo et 

al. (2003), Zanella (2003), Zanella & Martins (2003), Aguiar & Zanella (2005), Zanella 

& Martins (2005), Batalha-Filho et al. (2007). Dessas pesquisas destacam-se, em boa 

parte, as que abordam dados resultantes dos hábitats xéricos da caatinga. 

 Estudos sistematizadas com abelhas em remanescentes de mata Atlântica de 

altitude e áreas de transição no Nordeste também têm sido limitada (RAMALHO, 1998, 

2004; LOCATELLI et al., 2004; MILET-PINHEIRO & SCHLINDWEIN, 2008; 

MONTEIRO & RAMALHO, 2010).  

Inventários da fauna de abelhas nativas realizados exclusivamente em bordas de 

fragmentos de vegetação parecem não ser muito comuns. Em fragmento de floresta 

estacional semidecidual, na Bahia, Barreto (2008) (não publicado) inventariou as 
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espécies de abelhas que ocorrem nas áreas de bordas de fragmento de floresta estacional 

semidecidual da Chapada Diamantina, na Bahia,. 

No Ceará, poucos trabalhos envolvendo listagem de espécies de abelhas têm 

Ducke (op. cit.) como referência imediata (p. ex., ROCHA, 1950; SILVA, 1973; 

ZANELLA, 1999, 2000a, 2000b; WESTERKAMP et al., 2006).  

Referindo-se especificamente ao grupo dos Meliponina, Gonçalves (1973) 

elaborou uma listagem das diversas espécies do Ceará em função de suas áreas 

fisiográficas e Lima-Verde & Freitas (2002) registraram, pela primeira vez, a ocorrência 

de Melipona quinquefasciata para a região Nordeste do Brasil.  

Até o momento, como se pode constatar, no Ceará somente o maciço de Baturité 

foi contemplado, mais significativamente, com inventários de abelhas, através do 

trabalho de Ducke (op. cit.), no qual foram registradas 83 espécies de Apoidea 

pertencentes a Apidae, Megachilidae, Halictidae, Andrenidae e Colletidae. 

Tendo em vista as condições ambientais desta área serrana, caracterizadas por 

períodos de alta umidade, melhor distribuição pluviométrica, temperaturas mais amenas 

acima dos 600 m de altitude e pela sua diversidade em espécies fanerogâmicas supõe-se 

que, mesmo nas bordas de fragmentos florestais, a riqueza em espécies de abelhas seja 

maior do que em áreas de domínio da vegetação de caatinga.  

Por outro lado é de se esperar que os recursos tróficos existentes nos entornos 

desses fragmentos vegetais sejam importantes para diversas guildas de Apoidea locais e 

que, se essa possibilidade for verdadeira, possa esclerecer as seguintes proposições: a 

composição de espécies de abelhas entre bordas manifesta alguma diferença, em função 

das diferentes altitudes, do posicionamento geográfico das vertentes e da sazonalidade 

climática; e as bordas desses fragmentos dispõem de uma flora diversificada que 

favorece, nas suas necessidades alimentares, as comunidades de abelhas silvestres de 

ocorrência permanente e/ou sazonal nesses locais.  

Com base nestas hipóteses objetivou-se realizar, através de metodologias 

padronizadas, um estudo da estrutura das comunidades de abelhas e da vegetação das 

bordas de quatro fragmentos florestais do maciço de Baturité, no Ceará, enfocando 

aspectos da riqueza de abelhas, sua composição entre bordas e a estrutura de hábito da 

vegetação.     
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa desenvolveu-se nos municípios de Baturité, Mulungu e 

Guaramiranga situados a nordeste do estado do Ceará, sobre o maciço de Baturité sob as 

coordenadas 4º
 

a 4º30’ S e 38º45’ a 39º15’ W (FIG.1) (GOMES, 1978; 

UFC/FUNCEME, 1994; SOUZA, 1997; ARAÚJO et al., 2006a, 2006b). Esses 

municípios acham-se dentro dos limites do zoneamento da Área de Proteção Ambiental 

(APA) referente a esta serra (SEMACE, 1992).  

O clima local enquadra-se, pelo sistema de Koppen, como do tipo AW’ (quente 

e úmido, com chuvas de verão e precipitações máximas no outono), cujas médias 

pluviométricas anuais são referidas como em torno de 1100 mm para Baturité, 1200 mm 

para Mulungu e 1700 mm para Guaramiranga (SUDENE, 1982; SEMACE, 1992;  

FUNCEME, 2010; INMET, 2010). Em decorrência das altitudes mais elevadas, as 

temperaturas são mais amenas chegando as médias anuais abaixo de 24º C e as médias 

das mínimas não decrescendo abaixo de 11º C, em junho/julho, os meses mais frios do 

ano (NIMER, 1977). A cobertura vegetal nas áreas do estudo compõe-se de duas 

tipologias relacionadas ao domínio da mata atlântica (FIGUEIREDO & BARBOZA, 

1990; FERNANDES, 1998) classificadas, segundo Veloso et al. (1991), como floresta 

ombrófila montana (mata úmida serrana) e floresta estacional decidual montana (mata 

seca serrana). 

A escolha dos locais destinados ao estudo das comunidades de Apoidea deu-se 

através da seleção prévia de quatro fragmentos florestais em bom estado de conservação 

e que estivessem geograficamente estabelecidos, dois na vertente oriental e dois na 

ocidental do maciço, além de se posicionarem em cotas altimétricas diferenciadas. 

Optou-se por áreas acima de 600 m de altitude para que ficassem bem caracterizados os 

ambientes de ocorrência das formações florestais de mata úmida e mata seca serranas. 

Os pontos de coleta das abelhas, instalados exclusivamente nas áreas dos 

entornos imediatos dos fragmentos florestais selecionados, foram denominados de F1, 

F2, F3 e F4 (FIG. 1). Essas áreas, mais comumente chamadas de bordas, aqui foram 

consideradas como os espaços físicos imediatamente após à vegetação arbórea dos 

fragmentos selecionados. Esses espaços fazem parte do que se denomina de matriz ou 

matriz antrópica caracterizada, principalmente, pelas extensas áreas agro-pastoris 
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estabelecidas. Os critérios para se determinar os comprimentos e larguras das trilhas de 

percurso obedeceram as circunstâncias locais de viabilidade de cada borda na facilitação 

dos procedimentos de coletas. Neste caso, as trilhas tiveram extensões que variaram de 

400 a 800 metros e larguras entre um e dez metros, totalizando cerca de 1,11 ha de área 

disponibilizada para a cobertura da pesquisa. Alguns aspectos dessas áreas acham-se 

expostos nas Figuras 2 e 3. 

F1 (4º12’24,3’’ S, 38º58’14,1’’ W) – Mata do Pico Alto, 20,61 ha, sítios 

Lagoa/Bico Alto, Guaramiranga-CE, a barlavento, altitudes entre 1015-1114 m, 

vegetação de mata úmida serrana, dois entornos utilizados, respectivamente, com 600 e 

800 m de extensão e larguras úteis entre 1 a 2 m. F2 (04º15’16,0’’ S, 38º59’31,5’’ W) – 

Mata do Lixão, 15,97 ha, sítio Salva-Vidas, Guaramiranga-CE, a sotavento, altitudes 

entre 670-690 m, vegetação de mata seca serrana, entorno utilizado com 400 m de 

extensão e largura útil entre 2 e 10 m. F3 (04º16’57,1’’ S, 39º00’01,1’’ W) – Mata do 

Damázio, 26,45 ha, sítio Jardim, Mulungu-CE, a sotavento, altitudes entre 780-790 m, 

vegetação de mata seca serrana, entorno utilizado com 600 m de extensão e largura útil 

entre 2 e 10 m. F4 (04º18’08,35’’ S, 38º54’46,0’’ W) – Mata do Machado, 6,30 ha, sítio 

Labirinto dos Taveiras, Baturité-CE, a barlavento, altitudes entre 660-680 m, vegetação 

de mata úmida serrana, entorno utilizado com 400 m de extensão e largura útil entre 1 e 

2 m.  

A coleta das abelhas baseou-se na metodologia de Sakagami et al. (1967), com 

algumas modificações adaptadas às circunstâncias locais. Os trabalhos de campo 

desenvolveram-se através de uma freqüência de coleta mensal padronizada, por um 

período previsto de 18 meses, de março de 2008 a agosto de 2009. Porém, nos meses de 

abril e maio de 2009 não houve coletas devido aos excedentes pluviométricos incidentes 

no local, contando-se, portanto, apenas 16 meses de efetiva atividade. Para cada ponto 

de coleta estabeleceu-se um dia de 10 horas de atividades, no intervalo de 7:00 às 17:00 

h, somando-se um total de 40 horas mensais de esforço de coleta nas quatro áreas e de 

640 horas no período.   
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FIGURA 1: Mapa do maciço de Baturité, Ceará, com a localização dos 

pontos amostrados (F1, F2, F3, F4). Fonte: SRTM/NASA. 

 

No procedimento de captura das abelhas utilizou-se rede entomológica ao longo 

dos transcursos, sendo cada ponto de coleta percorrido em dois sentidos, duas vezes 

pela manhã e duas vezes à tarde, com intervalos de folgas, de modo a cobrir o espaço de 

tempo preestabelecido. Nas áreas F2 e F3 encontraram-se ninhos silvestres de abelhas 
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solitárias no solo, sobre as trilhas e em ribanceiras e, de meliponíneos, em oco de 

árvores, cujas abelhas foram também coletadas.  

 

 

Figura 2: Vista geral do maciço de Baturité, Ceará, expondo o topo e partes das 

vertentes a barlavento (direita) e a sotavento (esquerda). 

 

As coletas foram realizadas em espécimes vegetais de três tipos de hábitos: 

herbáceo, arbustivo e arbóreo (com até 6 metros de altura). Na vegetação herbácea, a 

coleta efetuou-se através de varreduras que cobriam cada espaço contínuo. Nos arbustos 

floridos o coletor permaneceu em torno de cinco minutos em postura de coleta 

intensiva. Nos espécimes arbóreos as coletas foram realizadas do chão, durante 20 

minutos, com a utilização de um cabo estereoscópio acoplado à rede ou, através do 

recurso de subir na árvore. Alguns exemplares foram capturados em vôo, fora dos 

espações exclusivos das plantas floridas, outros coletados nos ninhos, manualmente ou 

com o uso da rede entomológica estrategicamente colocada sobre a entrada, e outros nos 

braços do coletor atraídos pelo suor. 

Todos os espécimes de Apis mellifera L. foram coletados sobre as flores e 

apenas duas vezes ao dia, a fim de se evitar, o máximo possível, a coleta dos mesmos 

indivíduos. Para tanto, esse procedimento ocorreu durante o primeiro sentido de 
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percurso de cada turno (um pela manhã e um pela tarde), sendo cada indivíduo 

registrado e descartado.  

As demais abelhas capturadas foram imediatamente mortas em frascos 

mortíferos à base de acetato de etila sendo, a seguir, transferidas para frascos 

individuais devidamente etiquetados. 

Posteriormente, em laboratório, as abelhas foram selecionadas por 

morfoespécies relacionadas aos grupos corbiculados e não-corbiculados. O ensaio de 

identificação dos espécimes baseou-se nas sugestões de Michener (2000) e Silveira et 

al. (2002), sendo parte do material coletado enviado a especialistas para 

confirmação/identificação. Os demais procedimentos referentes à montagem dos 

espécimes e ao acondicionamento em armário entomológico seguiram as sugestões de 

Borror & De Long (1969) e Almeida et al. (1998). Material representativo das coletas 

acha-se depositado no acervo da coleção do Laboratório de Abelhas do Departamento 

de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará. 

A metodologia de amostragem do material botânico levou em conta apenas as 

espécies de ocorrência nas bordas e estabeleceu uma frequência de coleta mensal 

padronizada, planejada para o mesmo período previsto para a coleta das abelhas.   

Somente o material botânico proveniente de espécies fanerogâmicas utilizadas 

como fonte de recursos pelas abelhas inventariadas foi coletado.  

No procedimento de amostragem foram coletados de três a quatro ramos por 

espécie, com boas inflorescências e, também com frutos, quando possível. Mensalmente 

repetiram-se as coletas para as novas espécies em floração e, apenas registraram-se os 

indivíduos que continuavam floridos.   

O processo de herborização do material seguiu a metodologia de Fidalgo & 

Bononi (1989), providenciando-se a secagem dos espécimes e a montagem das exsicatas 

para, a seguir, se proceder à identificação do material e a sua incorporação ao Herbário 

Prisco Bezerra (EAC) da Universidade Federal do Ceará para registro e validação como 

voucher. 

  

 

 

 

                                 



83 

 

 

Figura 3: Aspectos das bordas dos fragmentos florestais onde ocorreram as coletados de 

abelhas. Na sequência de cima para baixo, F1, F2 e F3.  
 

As espécies foram identificadas utilizando-se dos recursos de literatura 

específica, de comparação com material devidamente identificado e pertencente ao 

acervo do Herbário EAC, bem como, de consultas a especialistas. Para a grafia dos 

nomes das espécies e a abreviação dos nomes dos autores optou-se pelas sugestões do 

Missouri Botanical Garden’s (www.mobot.mobot.org/W3T). A caracterização da flora 

das quatro áreas foi baseada no sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group 

(APG) III (BREMER et al., 2009).  

Com base nas sugestões de Whittaker (1975) estabeleceu-se uma classificação 

bastante simplificada, quanto ao hábito, para a vegetação nativa adaptada às condições 

das bordas, dividindo-se as plantas, em herbáceas, arbustivas e trepadeiras.  

http://www.mobot.mobot.org/W3T
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Os espécimes arbóreos, de ocorrência pontual nas trilhas, embora pertencentes à 

composição dos fragmentos, também foram incluídos, porém analisados de modo 

diferenciado do restante da comunidade vegetal das bordas.  

Elaborou-se uma lista das espécies distinguidas por família, onde se incluiram, 

também, informações sobre hábitos, fenofase de floração e o número de registro de 

herbário. Destacaram-se, ainda, as famílias e gêneros com maior representatividade em 

espécies e os grupos de espécies com maior plasticidade na distribuição entre bordas. 

Os resultados obtidos foram armazenados em um banco de dados a fim de se 

proceder às análises qualitativas e quantitativas das comunidades de abelhas e plantas.  

 Na avaliação dos aspectos estruturais da comunidade de Apoidea procedeu-se à 

organização dos dados através de uma  matriz binária (presença/ausência) referente às 

espécies amostradas por ponto de coleta, por mês e de acordo com as duas estações 

climáticas. A fim de se ter uma visão global desses aspectos, no contexto geral do 

maciço, considerou-se, também, todo o período amostrado nas quatro comunidades 

estudadas.  

Com a análise dessas matrizes foi possível se esboçar, em linha gerais, a 

estrutura dessas comunidades, ao longo das duas estações climáticas, abordando-se o 

esforço amostral (esforço de coleta) e a diversidade de espécies por área. 

A representatividade amostral das abelhas nas comunidades estudadas foi avaliada 

através da curva do coletor, que expõe as taxas de acumulação das espécies ao longo das 

coletas, conforme o esforço amostral, evidenciando, também, a suficiência amostral 

(COLWELL & CODDINGTON, 1994; GOTELLI & COLWELL, 2001; COLWELL, 

2006). 

 A riqueza observada, conforme expõe a curva do coletor, foi avaliada pelos 

estimadores de riqueza Jackknife de 1ª ordem e Chao 2, considerados não-paramétricos 

e, portanto, indicados para dados cuja abundância manifesta-se sob diferentes 

distribuições (SANTOS, 2006). Esses cálculos utilizaram recursos da ordem de 1000 

aleatorizações através do software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010).  

O primeiro estimador baseia-se na incidência de espécies raras e no número 

amostral, sendo que as estimativas previstas sofrem influência das espécies que ocorrem 

somente numa amostra (“uniques”). Os cálculos executados são realizados de acordo 

com a fórmula a seguir: 
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 Sjackl = Sobs + Ql (m-l/m),  

         onde:    

 Sjackl = número de espécies estimadas pelo estimador Jackknife de 1ª ordem; 

Sobs = número de espécies observadas nas amostras; 

 Ql = frequência de espécies que ocorrem em apenas uma amostra (“uniques”); 

 m = número total de amostras. 

O segundo estimador baseia-se na incidência das espécies e, neste caso, sofre 

influência tanto das espécies ocorrentes em somente uma amostra (“uniques”) quanto 

das que ocorrem em apenas duas amostras (“duplicates”).  

 Para a realização dos cálculos desse estimador opera-se de dois modos, conforme 

Colwell (2006):  

1. se o número de “uniques” ou “duplicates” for igual a zero, usa-se a equação:  

         SChao2 = Sobs + (m-1/m)[Q1 (Q1-1)/2(Q2 + 1)],  

onde: 

SChao2 = número de espécies estimadas pelo estimador Chao2; 

Sobs = número de espécies observadas nas amostras; 

Q1 = frequência de espécies que ocorrem em apenas uma amostra (“uniques”); 

Q2 = frequência de espécies que ocorrem em apenas duas amostras (“duplicates”); 

m = número total de amostras. 

2. se esses números forem maiores do que zero a equação proposta é SChao2 = Sobs + 

Q1² /2Q2.   

A diversidade ou heterogeneidade refere-se à abundância relativa das espécies 

em ocorrência na comunidade (aspectos da combinação da riqueza e abundância de 

espécies) e também ao padrão de uniformidade ou equabilidade em que os indivíduos 

acham-se distribuídos entre as espécies. A avaliação da relação entre número de 

indivíduos e o número de espécies define, portanto, a diversidade de um determinado 

ambiente. A riqueza em espécies entre comunidades pode variar, sendo umas mais ricas 

do que outras, porém, nem sempre as mais ricas apresentam mais espécimes por 

unidade de área (MARTINS & SANTOS, 1999). 

Para se comparar as medidas de diversidade entre grupos de espécies constantes 

de um ambiente aplicam-se índices (índices de heterogeneidade). Embora a sua 

utilização não esteja na dependência do tamanho da amostra, devem ser usados como 
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recursos complementares nas análises de riqueza e abundância, haja vista que, no final 

dos cálculos obtem-se apenas um número, perdendo-se, portanto, as informações 

referentes à estrutura da comunidade (MAGURRAN, 1988, 2004; MARTINS & 

SANTOS, 1999).  

Neste trabalho utilizaram-se os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 

o de Simpson (D) com o objetivo de se avaliar a heterogeneidade da comunidade de 

abelhas local comparando-se a diversidade da melissofauna registrada nas coletas em 

função dos efeitos dos gradientes pluviométricos mensais. Neste caso evidenciou-se o 

registro de espécies (riqueza) e a ação de forrageio das abelhas (abundância) 

mensalmente. 

Em seguida aplicou-se o teste de correlação de Pearson (ZAR, 1984) sobre os 

dados dos índices de Shannon e Simpson e da diversidade (riqueza e abundância) para 

verificar se um ou mais desses conjuntos de dados obtidos indicaram algum efeito 

significativo da umidade sobre a manifestação mensal da diversidade nas quatro bordas. 

No procedimento dos cálculos utilizou-se o software R (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2010).  

Os resultados dos índices de Shannon e Simpson foram avaliados, quanto a sua 

significância, através do teste t de Hutcheson (ZAR, 1984). Para os cálculos utilizou-se 

o software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010) e o programa BioDap 

(THOMAS, 2000). 

O índice Shannon-Wiener (H’) trabalha com a abundância relativa atribuindo, 

portanto, o mesmo peso a todas as espécies, o que o torna bastante influenciado pelas 

espécies raras (MAGURRAN, 1988, 2004). Acha-se representado pela fórmula abaixo:    

           S                     

H’ = - ∑ pi (logn pi),  

           i = 1 

onde: 

H’ = componente de riqueza de espécies (média logarítmica); 

pi = proporção da espécie i em relação ao número total de indivíduos coletados 

(frequência relativa da espécie i dada por ni/N); 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

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

 O índice de Simpson (fórmula abaixo) tem a característica de conceder um peso 

maior às espécies mais comuns. Com este índice pode-se também detectar alterações 

ambientais, pois, como ele trabalha com probabilidade, é bastante sensível à abundância 

das espécies (MAGURRAN, 1988, 2004). 

             S              

D = 1 - ∑ n1 (n1 – 1)/ N (N-1),          

            i = 1                                       

onde:  ni = número de indivíduos da i-ésima espécie;                 

N = número total de indivíduos.   

O teste t de Hutcheson (ZAR, 1984) trabalha ao nível p < 0,05 e compara índices 

de diversidade para duas amostras,  sendo interpretado pela fórmula: 

t = H’1 - H’2/S (H’1 + H’2), 

onde: 

t = teste t; 

H’1 = índice Shannon para o parâmetro 1;  

H’2 = índice Shannon para o parâmetro 2; 

S = variância; 

SH’1 = variância do índice de Shannon para o parâmetro 1; 

S H’2 = variância do índice de Shannon para o parâmetro 2. 

Para índice de Simpson calcula-se o teste t semelhantemente ao procedimento 

dispensado para o índice de Shannon, substituindo-se os valores de H’ pelos de D, onde: 

t = D1 – D2/ S (D1 + D2). 

Outros dados complementares dos resultados obtidos acham-se expostos em tabelas 

e figuras disposta ao longo do texto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O trabalho de amostragem das abelhas resultou na compilação de 3053 

espécimes coletados nas quatro bordas pesquisadas, constatando-se, assim, com esse 

material, uma representatividade de 113 espécies distribuídas e 45 táxons genéricos 

pertencentes a cinco famílias (Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae e 

Megachilidae) (TAB. 1). 

As curvas do coletor (FIG. 4) apresentaram riquezas diferenciadas entre os 

fragmentos pesquisados, contudo, definiram-se com uma acumulação progressiva de 

espécies em que não houve caracterização de estabilidade por todo o período das 

coletas. A extrapolação da riqueza observada através dos estimadores aplicados indicou 

uma defasagem de cerca de 40% no registro de novas espécies para as quatro áreas em 

estudo. O mesmo se verificou para as áreas em conjunto, cuja extrapolação da riqueza 

evidenciou uma defasagem em número de espécies de pelo menos 50%.  

Levando-se em consideração que a metodologia utilizada neste trabalho, para a 

coleta de abelhas, identifica-se perfeitamente com a de uso geral em pesquisas 

semelhantes no Brasil, é de se esperar que outros fatores tenham contribuido para que 

não se tenha alcançado resultados mais próximos dos estimados para a riqueza de 

abelhas nesses ambientes. Possivelmente, os condicionantes climáticos tenham sido os 

de maior influência no não-atingimento da estabilidade das curvas do coletor. O período 

das águas de 2009 evidenciou irregularidades na intensidade das chuvas locais, quando 

a pluviometria registrou níveis milimétricos muito acima da média anual. Esse fato até 

limitou a coleta nos meses de abril e maio do referido ano, quando nenhum indivíduo 

foi capturado, ou pela ocorrência constante de precipitação ao longo do dia, ou pelo 

tempo fortemente nublado, impedindo, nas duas situações, a presença de abelhas em 

vôo ou em coleta nas flores.  

Na mata do Pico Alto (F1) (TAB. 1, FIG. 5), com um total de 685 indivíduos 

coletados, registraram-se 43 espécies e 19 gêneros inseridos em quatro das cinco 

famílias (não houve registro para Andrenidae). Apidae destacou-se com 91,68% dos 

indivíduos coletados (628), 46,51% das espécies registradas (20) e 68,42% dos gêneros 

(13). Dentre os 41 (5,98%) indivíduos coletados para Halictidae foram registrados 18 

espécies pertencentes a dois gêneros que corresponderam a 41,86% e 10,53% dos totais 
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respectivos. Colletidae destacou-se em terceiro lugar com 15 (2,19%) espécimes 

coletados, para os quais tiveram registro quatro (9,30%) espécies e tres (15,79%) 

gêneros. Megachilidae esteve representada por um (0,15%) indivíduo capturado, uma 

(2,32%) espécie e um (5,26%) gênero.  

  

                                                       

 

FIGURA 4: Curvas do coletor referente às abelhas registradas para as quatro bordas 

individuais e para o conjunto das mesmas (F1, F2, F3, F4), no período de março de 

2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará.  

 

Para esta borda, a sequência de grandeza de diversidade de espécies por família 

ficou assim representada: Apidae > Halictidae > Colletidae > Megachilidae. 

Os indivíduos coletados na mata do Lixão (F2) (TAB. 1, FIG. 5) somaram 840 

espécimes, evidenciaram a existência de 51 espécies pertencentes a 32 gêneros com 

distribuição entre as cinco famílias relacionadas. Apidae apresentou cerca de 93,93% 

dos indivíduos coletados (789), 60,78% das espécies (31) e 81,25% dos táxons 

genéricos (26). As demais famílias destacaram-se, conforme a seguinte ordem: 

Halictidae com 37 (4,40%) indivíduos, 13 (25,49%) espécies e tres (9,37%) gêneros; 
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Megachilidae com dez (1,19%) indivíduos, quatro (7,84%) espécies e um (3,12%) 

gênero; Andrenidae com tres (0,36%) indivíduos, dois (3,92%) espécies e um (3,12%) 

gênero; e Colletidae com um (0,12%) espécime, evidentemente representando uma 

única espécie (1,96%) e um único gênero (3,12%). Neste entorno represnta-se a 

diversidade em espécies por família, conforme esta sequência: Apidae > Halictidae > 

Megachilidae > Andrenidae > Colletidae. 

As atividades de coletas efetuadas na mata do Damázio (F3) (TAB. 1, FIG.5) 

proporcionaram a captura de 908 indivíduos, dentre os quais se constatou a existência 

de 40 espécies distribuídas em 28 gêneros relacionados às cinco famílias supracitadas. 

Apidae sobrepujou as demais famílias com um total de 890 indivíduos coletados 

(98,02%), 29 espécies (72,50%) e 19 gêneros (67,86%). Para Halictidae foram coletados 

dez (1,10%) indivíduos e registradas seis (15,00%) espécies pertencentes a cinco 

(17,86% ) gêneros. As coletas referidas a Andrenidae registraram tres (0,33%) 

espécimes e duas (5,00%) espécies e dois (7,14%) gêneros. Em Megachilidae foram 

coletados tres (0,33%) espécimes e registradas duas (5,00%) espécies pertencentes a um 

(3,57%) gênero. Colletidae foi o grupo familial menos favorecido, cujas coletas 

permitiram apenas dois (0,22%) indivíduos e somente uma espécie (2,50%) e um gênero 

(3,57%). Representa-se a sequência de grandeza de diversidade de espécies por família: 

Apidae > Halictidae > Andrenidae > Megachilidae > Colletidae.   

Na mata do Machado (F4) (TAB. 1, FIG.5), o esforço de coleta contribuíu para a 

captura de 625 espécimes e o reconhecimento de 38 espécies referidas a 22 gêneros, 

com distribuição entre Apidae, Colletidae, Halictidae e Megachilidae (não houve 

registro para Andrenidae). Neste fragmento Apidae também evidenciou superioridade 

entre as demais famílias, contribuindo com 96,48% dos indivíduos (603) coletados e, 

respectivamente, com 63,16% e 68,18% das espécies (24) e dos gêneros (15) 

registrados. Halictidae destacou-se em segundo lugar com 18 (2,88%) indivíduos 

coletados, 11 (28,95%) espécies em registro e referidas a 4 (18,18%) gêneros. Seguem-

se Colletidae com 3 (0,48%) indivíduos coletados, 2 (5,26%) espécies e 2 (9,09%) 

gêneros; e Megachilidae com o registro de apenas um (0,16%) indivíduo, uma (2,63%) 

espécie e um gênero (4,54%). Apidae > Halictidae > Colletidae > Megachilidae 

configura-se como a representação da riqueza de espécies por família para esta área de 

borda. 
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Em todas as bordas as famílias menos favorecidas em espécies foram 

Andrenidae, Colletidae e Megachilidae. 

Nas quatro áreas de estudo, sem repetição de espécies e táxons genéricos, 

Apidae foi o grupo taxonômico que mais se destacou em número de indivíduos 

coletados (2910), em riqueza de espécies (62) e de táxons genéricos (32). Em sequência 

de grandeza decrescente seguem-se, na ordem respectiva, Halictidae (101 indiv.), (35 

spp.), (7 gên.); Colletidae (21 indiv.), (5 spp.), (3 gên.); Megachilidae (15 indiv.), (8 

spp.), (1 gên.); Andrenidae (6 indiv.), (3 spp.) e (2 gên.) (TAB. 1). Considerando-se 

exclusivamente o número de espécies registrado por família, tem-se essa sequência de 

grandeza: Apidae > Halictidae > Megachilidae > Colletidae > Andrenidae. 

O que se percebe, também, é a nítida formação de dois grupos de bordas (F1/F4 

e F2/F3), quanto ao registro de espécies de Andrenidae, pois esse grupo ocorreu 

somente em F2/F3. Possivelmente, para as condições ecológicas do maciço de Baturité, 

os representantes dessa família sejam exclusivos da mata seca serrana local.  

 Nas bordas F1/F4 Megachilidae foi a família mais pobre em espécies e com a 

mesma representatividade nesta categoria (1 sp.). As diferenças quanto ao número de 

espécies por família entre bordas, favorecendo F1, poderão estar associadas às 

condições de preservação dos locais de coletas (piores em F4) e/ou às extensões das 

trilhas de percursos (maiores em F1) que podem ter propiciado maior esforço de coleta. 

  As bordas F2/F3 foram as mais privilegiadas em famílias (cinco), reunindo 91 

espécies, dez espécies a mais do que em F1/F4. A borda F3, em nível altitudinal acima 

de F2 e abaixo de F1 apresentou riqueza (40 spp.) semelhante a esta última borda (43 

spp.). F2 destacou-se, dentre os demais entornos, em número de espécies, onde se 

registraram 51. O destaque de Apidae em relação ao número de indivíduos coletados 

teve uma contribuição muito grande das populações de Apis mellifera. Considerando-se 

borda por borda, em F1 essa espécie participou com uma frequência relativa de 37,52% 

do total de indivíduos coletados (685); em F2, com 58,32% para um total de 835 

indivíduos coletados; em F3, com 46,25% em relação a 908 indivíduos coletados; e em 

F4, com  41,28% dos indivíduos coletados (625). Representou, portanto, 46,57 % (1422 

ind.) das abelhas coletadas no período da pesquisa. 
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TABELA 1: Número de indivíduos coletados pertencentes às espécies, gêneros e 

famílias registradas para as áreas pesquisadas no período de março de 2008 a agosto de 

2009, no maciço de Baturité, Ceará. F1/F2/F3/F4 corresponde aos dados conjuntos sem 

repetição de espécies e táxons genéricos.  

 F1   

   Família                    Indivíduos Espécie      Gênero 

Andrenidae 0 0 0 

Apidae 628  20  13  

Colletidae 15 4 3 

Halictidae 41 18 2 

Megachilidae 1 1 1 

TOTAL 685 43 19 

 F2   

   Família                    Indivíduos Espécie      Gênero 

Andrenidae 3 2 1 

Apidae 789 31 26 

Colletidae 1 1 1 

Halictidae 37 13 3 

Megachilidae 10 4 1 

TOTAL 840 51 32 

 F3   

   Família                    Indivíduos Espécie      Gênero 

Andrenidae 3 2 2 

Apidae 890 29 19 

Colletidae 2 1 1 

Halictidae 10 6 5 

Megachilidae 3 2 1 

TOTAL 908 40 28 

 F4   

   Família                    Indivíduos Espécie      Gênero 

Andrenidae 0 0 0 

Apidae 603 24 15 

Colletidae 3 2 2 

Halictidae 18 11 4 

Megachilidae 1 1 1 

TOTAL 625 38 22 

 F1/F2/F3/F4   

   Família                    Indivíduos Espécie      Gênero 

Andrenidae 6 3 2 

Apidae 2910 62 32 

Colletidae 21 5 3 

Halictidae 101 35 7 

Megachilidae 15 8 1 

TOTAL 3053 113 45 

                                                  

Em grande parte dos trabalhos de levantamento de abelhas essa espécie exótica 

vem sendo incluída, tendo em vista a situação de real interatividade que ela tem com as 

comunidades de Apoidea e de Angiospermae nativas (ver WILMS et al., 1996; 

AGUIAR, 2003; LOCATELLI et al., 2004; AGUIAR & ZANELLA, 2005). 
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Figura 5 – Número de espécies e gêneros relacionados às cinco famílias registradas 

para as áreas pesquisadas no período de março de 2008 a agosto de 2009, no maciço 

de Baturité, Ceará.  
 

                                                                                                                                                                

A melissofauna do maciço de Baturité apresentou uma diversidade de espécies 

por família dentro dos padrões esperados para os diversos ecossistemas regionais 

brasileiros, como mata atlântica, caatinga, campos rupestres e naturais, cerrado (lato 

sensu) e floresta amazônica (ver TAB. 2).  

Através de mais da metade dos onze trabalhos expostos na Tabela 2 (MILET-

PINHEIRO & SCHLINDWEIN, 2008; AGUIAR & ZANELLA, 2005; BATALHA 

FILHO et al., 2007; FARIA-MUCCI et al., 2003; ANACLETO & MARCHINI, 2005; 

ANDENA et al., 2005) pode-se observar que a sequência de grandeza da diversidade de 

espécies por família em geral se assemelha a deste trabalho. Apidae destacou-se em sete 

(63,63%) desses estudos, como o grupo taxonômico mais rico em espécies. Halictidae, 

com uma representatividade de cerca de 54%, esteve em segundo lugar e Megachilidae, 

em terceiro lugar, foi o grupo familial mais coerente, pois ocorreu, nesta posição, em 

F1 F2 

F4 F3 
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81,81% dos estudos. Colletidae e Andrenidae foram os grupos menos favorecidos em 

espécies e se alternaram entre o quarto e quinto lugar. Na maioria dos recenseamentos 

de Apoidea no Brasil essas duas famílias apresentam-se com essas características 

percentuais. 

No caso particular de Apidae, Roubik (1989) reporta-se ao fato de que esta 

família é mais diversificada à medida que suas populações ocupam os espaços mais 

próximos do Equador. Esse autor ainda comenta que a grande estabilidade que esse 

grupo goza nos trópicos deve-se a sua eussociabilidade comportamental e a seu hábito 

generalista de forrageamento e armazenamento preventivo de alimentos, características 

que contribuem para a perenidade das colônias.   

Entre os Apoidea, algumas espécies tanto sociais, quanto solitárias, que 

apresentam ciclo de vida ativa maior na fase adulta, têm, na dieta protéica, 

comportamento de forrageamento polilético que se estende por longos espaços de tempo 

durante o ano, e onde diversas espécies vegetais, em geral não relacionadas 

taxonomicamente, fazem parte desse processo. Neste caso, essas abelhas comportam-se 

como generalistas na preferência dos recursos polínicos (MICHENER, 1979). 

Nos trabalhos para comparações utilizados por Locatelli et al. (2004), as famílias 

que mais se destacaram foram Anthophoridae e Halictidae e, em alguns, Apidae chegou 

mesmo a competir em posição com Andrenidae e Coletidae. Nos resultados obtidos por 

esses autores Anthophoridae ocupa o primeiro lugar, Apidae o segundo e Halictidae 

desloca-se para a quarta posição.  

O risco desse tipo de avaliação comparativa é que em geral as áreas pesquisadas, 

mesmo que sob a mesma tipologia vegetal, podem apresentar características 

diferenciadas, conforme o rigor das ações antropogênicas locais. Neste caso, os 

diferentes padrões apresentados, relacionados às variações do número de espécies por 

família, são consequência de diversos fatores (p. ex., as metodologias utilizadas nos 

recenseamentos e as diferenças no tamanho das áreas de cobertura), não sendo, 

portanto, suficientemente seguros para que não venham a sofrer questionamentos, como 

se reportam Silveira & Rocha (1993). Roubik (1989) alerta para o fato de que, esses 

padrões de diversidade estão intimamente relacionados às condições ambientais, no que 

se referem ao grau de estabilidade pelo qual estão passando os nichos tróficos e de 
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nidificação, bem como, ao histórico da distribuição das populações no espaço e no 

tempo. 

Os levantamentos da melissofauna brasileira tem demonstrado, principalmente 

em Apidae, que um grande número de táxons genéricos comporta poucas espécies (ver 

p. ex., FARIA-MUCCI et al., 2003; SANTOS et al, 2004; ANDENA et al., 2005; 

AGUIAR & ZANELLA, 2005). Neste estudo, os resultados não foram diferentes e a 

média de espécies por gênero, no geral, foi de cerca de 2,5 (TAB. 1).  

Tomando-se as famílias individualmente (TAB. 3), em Apidae essa média foi de 

quase duas espécies (1,93). Quatro (12,5%) dos seus gêneros destacaram-se pela 

diversidade: Ceratina (9 spp.), Centris (5 spp.) e Paratetrapedia e Xylocopa, ambas 

com quatro espécies, e 20 (62,5%) caracterizaram-se como táxons monoespecíficos. 

Em Halictidae, a representatividade de espécies por gênero correspondeu a 

cinco, sendo os gêneros mais diversificados Augochlora (18 spp.), Augochloropsis (6 

spp.) e Dialictus (6 spp.) e havendo somente 4 (57,14%) táxons genéricos com apenas 

uma espécie. Megachilidae esteve representada apenas por um gênero (Megachile) e 

oito espécies. Três gêneros e cinco espécies foram registrados para Colletidae, o que 

correspondeu a 1,6 espécie por gênero. Dentre os gêneros, dois (66,66%) destacaram-se 

por serem monoespecíficos (Chilicola e Nomiocolletes) e Hylaeus esteve representado 

por três espécies. A média de espécie por gênero em Andrenidae foi de 1,5 e somente 

dois gêneros foram registrados (Acamptopoeum, com duas espécies, e Psaenythia com 

uma).  

 Como se pode constatar pela Tabela 3, a grande maioria das espécies de abelhas 

solitárias visitou poucas espécies vegetais. Sabe-se que grande parte dessas espécies têm 

comportamento oligolético na coleta de recursos protéicos, com o que, possivelmente, 

essas observações estariam justificadas. Mas, outra possibilidade poderia estar 

relacionada com a ocorrência, nos ambientes de bordas, de poucas espécies vegetais 

fazendo parte da dieta dessas abelhas. 

Schlindwein (2004) afirma que quase sempre as plantas relacionadas às espécies 

de abelhas oligoléticas são ervas e pequenos arbustos fornecedores de pólen e néctar. 

Essas formas biológicas coincidem com a maioria das encontradas na estrutura das 

floras das áreas dos entornos dos fragmentos estudados no maciço de Baturité. Esse 

autor também se refere a grupos taxonômicos de Apoidea, como Centridini e 
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Tetrapediini, cujas espécies são as mais envolvidas nas coletas de produtos oleosos de 

origem floral, o que é de se supor que algumas espécies vegetais, dentre as registradas 

para as áreas de borda, sejam produtoras de óleos.  

 Alguns indivíduos foram coletados em vôo, na entrada do ninho ou nos braços 

do coletor, atraídos pelo suor (TABELA 3). 

As coletas em vôo ocorreram principalmente nos espaços entre arbustos floridos 

e, em torno de um metro, acima da vegetação herbácea. Esses indivíduos estavam, ou se 

aproximando, ou se afastando das espécies em floração. Cinco espécies (Frieseomelitta 

doederleini, Lestrimelitta cf. tropica, Oxytrigona tataira, Partamona ailyae e Trigona 

fulviventris) foram coletadas nos ninhos instalados, respectivamente, em Anadenanthera 

colubrina (angiqueiro), Cordia glazioviana (pau-branco-louro), Libidibia férrea (pau-

ferro), cupinzeiro(termiteiro), Inga ingoides (ingazeira). 

Os efeitos dos níveis de pluviosidade mensais sobre o registro de espécies e 

sobre as atividades externas das abelhas em F1 foram significativos para riqueza e 

abundância e tiveram, respectivamente, uma variação de 3 a 20 e de 8 a 99, ambos 

evidenciando tendências de mais registro de espécies e de maior atividade externa das 

abelhas à medida que os meses vão tornando-se mais secos (TAB. 4; FIG. 6).  

Como se pode constatar, pela Tabela 4, essas tendências confirmaram-se através 

da existência de uma correlação negativa e significativa entre os níveis de pluviosidade 

e os índices de riqueza e abundância, conforme se expressaram esses resultados: R = - 

0,53, p = 0,03 (para riqueza) e R = - 0,58, p = 0,02 (para abundância).  

Os resultados de F3 foram, em parte, semelhantes aos de F1, onde houve 

significância para abundância, que variou de 17 a 101, demonstrando as mesmas 

tendências de maior presença de espécies e atividades de forrageamento à medida que a 

umidade local diminuiu (TAB. 5; FIG. 6). 

Para esta borda, o teste de correlação, representado por R = - 0,63, p = 0,008 

(TAB. 5), também confirmou uma relação de tendência negativamente significativa 

entre os níveis de pluviosidade e o índice de abundância.   

Na borda F2, apenas o índice de Shannon apresentou significância e teve os seus 

dados variando entre 15 e 107, contudo, os valores mais altos concentraram-se na 

estação das águas, dando-se, neste caso, a ocorrência maior de espécies e a ação de 

forrageio nos períodos mais úmidos (TAB. 6; FIG. 6). 
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O teste de correlação nesta borda, de conotação positiva e significativa (R = 

0,52, p = 0,04) (TAB. 6), confirmou uma relação entre este índice aplicado e os níveis 

de umidade. 

Em F4, o teste de correlação de Pearson não apresentou resultados significativos 

para nenhum dos índices aplicados em relação aos gradientes pluviométricos mensais 

(TAB. 7), indicando que a umidade não afetou o desempenho de forrageamento das 

abelhas e nem o registro de espécies nas bordas. 

Na interpretação conjunta das áreas, os testes de correlação também não deram 

resultados significativos (riqueza, p = 0,33; abundância, p = 0,09; diversidade, p = 

0,40). Contudo, a comparação entre os índices obtidos, utilizando-se o teste t de 

Hutcheson, mostrou que existem diferenças significativas apenas para alguns dos pares 

de meses referidos ao índice de Shannon, como mostra a Tabela 8. 

Os aspectos relacionados à ocorrência de abelhas em função da umidade 

apresentam nuances que ainda não foram bem esclarecidas, necessitando portanto, de 

mais pesquisas para melhores entendimentos.  

Heithaus (1979) afirma que o número mensal ou sazonal de espécies de abelhas 

muitas vezes acha-se associado mais aos níveis de umidade locais do que propriamente 

aos recursos alimentares disponibilizados, em muitas situações até, representados por 

uma grande quantidade de espécies vegetais nas suas fases de florescimento.  

Já em ambientes de caatinga, Martins (1994) e Aguiar & Martins (1997) 

argumentam que, dada a pouca ocorrência de plantas floridas no período de maior 

intensidade das águas pluviais, a presença mais significativa de abelhas 

coincidentemente se manifesta no período de floração que se intensifica a partir da 

metade da estação chuvosa. Zanella & Martins (2003) chegam a complementar que, 

“para as abelhas, na caatinga há duas estações definidas, não pela ocorrência de chuvas, 

mas pela abundância ou escassez na oferta de recursos florais”.  
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TABELA 2: Clasificação das famílias de Apoidea, por diversidade de espécies, registradas entre março de 2008 a agosto de 2009, no 

maciço de Baturité, Ceará, comparadas com as obtidas em estudos realizados em diversas regiões brasileiras. Legenda: AN = Andrenidae, 

AP = Apidae, AT = Anthophoridae, CO = Coletidae, HA = Halictidae, ME = Megachilidae.  

Ecossistemas  Região/estado Nº de 

espécies 

registradas 

Famílias de Apoidea por 

diversidade de espécies 

Referências 

 

Domínio de mata atlântica Nordeste/CE 113 AP > HA > ME > CO > AN Este trabalho 

Domínio de mata atlântica Nordeste/PE 102 AT > AP > ME > HA > CO > AN Locatelli et al. (2004) 

Domínio de mata atlântica Nordeste/PE 79 AP > HA > ME > CO > AN Milet-Pinheiro & Schlindwein (2008) 

Domínio de mata atlântica Sudeste/SP 255  HA > AT > AP > CO > ME > AN Wilms et al. (1996) 

Domínio de mata atlântica Sul/SC 164 HA > AP > ME > AN > CO Krug & Alves-dos-Santos (2008) 

Domínio de caatinga Nordeste/BA 60 AP > HA > ME > CO Aguiar & Zanella (2005) 

Domínio de caatinga Nordeste/BA 49 AP > HA > ME > AN > CO Batalha Filho et al. (2007) 

Domínio de campos rupestres Sudeste/MG 72 AP > HA > ME > CO > AN Faria-Mucci et al. (2003) 

Domínio de campos naturais Sul/PR 122 HA > AP > ME > AN > CO Gonçalves et al. (2009) 

Domínio de cerrado/cerradão Sudeste/SP 51 AP > HA > ME > AN Anacleto & Marchini (2005) 

Domínio de cerrado/cerradão Sudeste/SP 103 AP > HA > ME > CO > AN Andena et al. (2005) 

Transição cerrado-amazônia Centro-Oeste/TO 83 AP > ME > HA > AN > CO Santos et al. (2004) 
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TABELA 3: Relação das abelhas coletadas por família/espécie e respectivas plantas 

visitadas nos entornos de quatro fragmentos florestais no período de março de 2008 a 

agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará. 

Família/Espécie               Relação de plantas visitadas 

 (Numeração na Tabela 9) 

ANDRENIDAE  

1.Acamptopoeum prinii (Holmberg, 1884) 98 

2. Acamptopoeum sp. 1 86, 98 

3. Psaenythia sp. 1 98 

APIDAE  

4. Ancyloscelis sp. 73 

5. Apis mellifera L. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 

35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49,52, 54, 55, 56, 57, 58,59, 61,62, 

63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 

93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 

6. Bombus morio (Swederus,1787) em vôo, 20, 66 

7. Caenonomada sp. 15 

8. Centris (Centris) aenea Lepeletier, 1841 1, 54, 98 

9. Centris (Trachina) fuscata Lepeletier, 1841 25, 41, 54 

10. Centris (Ptilotopus) sponsa Smith, 1854 56 

11. Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 1874 em vôo, 64, 71, 92 

12. Centris (Centris) sp. 67 

13. Ceratina (Ceratinula) sp.1                  10, 21, 70, 89 

14. Ceratina (Ceratinula) sp. 2 89, 17 

15. Ceratina (Crewella) sp. 1 98 

16. Ceratina (Crewella) sp. 2 39, 89, 20 

17. Ceratina (Crewella) sp. 3 20 

18. Ceratina (Crewella) sp. 4 14 

19. Ceratina (Crewella) sp. 5 em vôo, 14, 17, 18, 20, 35, 38, 86, 89, 95 

20. Ceratina (Crewella) sp. 6 89 

21. Ceratina (Crewella) sp. 7 17, 20, 38, 89 

22. Diadasina riparia (Ducke, 1908) 49 

23. Diadasina sp. 1 em vôo, 89 

24. Eucerini (?) sp. em vôo 

25. Eulaema (Apeulaema) nigrita Lepeletier, 1841 30 

26. Eulaema (Eulaema) seabrai Moure, 1967 96 

27. Exomalopsis sp. 18, 20, 89 
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TABELA 3:  Continuação 

Família/Espécie               Relação de plantas visitadas 

 (Numeração na Tabela 9) 

APIDAE  

28. Florilegus sp. 15 

29. Melissodes  sp. 3 

30. Melissopitila uncicornis (Ducke, 1910) 49 

31. Melissopitila sp. em vôo, 89 

32. Melitoma sp. em vôo, 15 

33. Nomada sp. 98 

34. Paratetrapedia sp. 1 em vôo 

35. Paratetrapedia sp. 2 70, 21 

36. Paratetrapedia sp. 3 70 

37. Paratetrapedia sp. 4 40 

38. Tetrapedia aff. Diversipes Klug, 1810 em vôo, 89 

39. Thygater sp. 1 em vôo, 57 

40. Thygater sp. 2 em vôo 

41. Thygater sp. 3 em vôo 

42. Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 1789) em vôo 

43. Xylocopa (Neoxylocopa) grisecens Lepeletier, 1841 56 

44. Xylocopa (Schonnherria) muscaria (Fabricius, 1775) 49, 20 

45. Xylocopa (Schonnherria) sp. 56, 20 

APIDAE  

MELIPONINA  

46. Cephalotrigona capitata (Smith, 1874) 19, 58, 89 

47. Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) no ninho, em vôo, 6, 31, 63 

48. Frieseomelitta francoi (Moure, 1946) 92 

49. Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836) no suor, 30, 31, 54, 56, 74 

50. Geotrigona sp. 89 

51. Lestrimelitta cf. tropica Marchi & Melo, 2006 no ninho, em vôo 

52. Leurotrigona sp. no suor, 54 

53. Melipona (Mechmelia) aff. Rufiventris Lepeletier, 

1836    

em  vôo, 15, 18, 20, 33, 56, 57, 60, 92 

54. Nannotrigona sp. 13, 17, 18, 20, 45, 70, 80, 89, 95 

55. Oxytrigona tataira Smith, 1863 no ninho, em vôo, 31, 34, 38, 46, 54 

56. Partamona ailyae Camargo, 1980 no ninho, em vôo, 89, 98 

57. Plebeia aff. flavocincta (Cockerell, 1912) 54, 92 

58. Plebeia sp. no suor, 89 

59. Scaptotrigona sp. 1 em vôo, 3, 4, 13, 18, 20, 34, 38, 39, 54, 

64, 66, 70, 78, 79, 81, 89, 91, 92, 95 

60. Scaptotrigona sp. 2 89 

61. Scaptotrigona sp. 3(sp. nov.) 89 
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TABELA 3:  Continuação 

Família/Espécie               Relação de plantas visitadas 

 (Numeração na Tabela 9) 

APIDAE  

MELIPONINA  

62. Trigona fulviventris Guérin,1837 no ninho, em vôo, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 22, 26, 31, 34, 36, 42, 45, 

46, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 70, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 85, 89, 92, 95,96, 98, 

100, 101, 

63. Trigona fuscipennis Friese, 1900 31, 39, 89 

64. Trigona spinipes (Fabricius, 1793) em vôo, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 

18, 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 

57, 59, 61,62, 63, 66, 70, 73, 74, 80, 82, 

83, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99 

65. Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) em vôo, no suor, 23 

COLLETIDAE  

66. Chilicola (Hylaeosoma) megalostigma (Ducke, 1908) 4, 89 

67. Hylaeus (Cephylaeus) sp. 1 89 

68. Hylaeus (Cephylaeus) sp.2                18 

69. Hylaeus (Hylaeopsis) sp. 89 

70. Nomiocolletes sp.                         em vôo, 89 

HALICTIDAE  

71. Augochlora sp.  1 89 

72. Augochlora sp.  2 13, 11, 97 

73. Augochlora sp.  3 89 

74. Augochlora sp.  4 27, 11 

75. Augochlora sp.  5 15 

76. Augochlora sp.  6 46 

77. Augochlora sp.  7 89 

78. Augochlora sp.  8 14 

79. Augochlora sp.  9 em vôo, 46, 49, 89 

80. Augochloras p.10                                                         em vôo, 10, 14,89 

81. Augochlora sp.11          14, 89 

82. Augochlora sp.12                                          70 

83. Augochlora sp.13                       30, 49, 89 

84. Augochlora sp.14                       89 

85. Augochlora sp 15          20, 89 

86. Augochlora sp.16         20, 89 

87. Augochlora sp.17             19, 89 

88. Augochlora sp.18                  89 

89. Augochlorella sp. 1 14 

90. Augochloropsis aff. Melanochaeta Moure, 1950 2, 3, 29 
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TABELA 3:  Continuação 

Família/Espécie               Relação de plantas visitadas 

 (Numeração na Tabela 9) 

HALICTIDAE  

91. Augochloropsis sp. 2 57, 89 

92. Augochloropsis sp. 3 30 

93. Augochloropsis sp. 4 em vôo, 89 

94. Augochloropsis sp. 5 em vôo 

95. Augochloropsis sp. 6 46 

96. Dialictus sp. 1 em vôo, 14, 89, 95, 98 

97. Dialictus sp. 2 em vôo, 89, 95 

98. Dialictus sp. 3 em vôo, 89 

99. Dialictus sp. 4 98 

100. Dialictus sp. 5 89 

101. Dialictus sp. 6 28, 89, 98 

102. Halictidae sp.  4, 20, 39 

103. Megalopta sp. em vôo 

104. Neocorynura sp. 20 

105.Pseudoaugochlora graminea (Fabricius,1804) 56 

MAGACHILIDAE  

106. Megachile sp. 1 15, 57 

107. Megachile sp. 2 18 

108. Megachile sp. 3 em vôo, 20, 49, 89 

109. Megachile sp. 4 57 

110. Megachile sp. 5 Vôo 

111. Megachile sp. 6 64 

112. Megachile sp. 7 64 

113. Megachile sp. 8 40, 88 

 

No caso particular do maciço de Baturité é de se esperar que alguma variável 

relacionada sobretudo aos aspectos geomorfológicos tenha também contribuido para os 

resultados obtidos, haja vista que as áreas acham-se em localizações diferenciadas pela 

topografia, vertente e altitude. 

Parte dos aspectos fenológicos inerentes às abelhas estão representados através 

da Tabela 3, que registra as espécies por família relacionando-as às plantas (TAB. 9) por 

elas visitadas. Observa-se que as espécies constantes  de Apidae predominaram em 

termos de visitação aos recursos florais das quatro bordas. 

O grupo das abelhas corbiculadas relacionadas, principalmente, aos Apina e 

Meliponina teve o maior desempenho nesse processo havendo seis espécies que se 

destacaram bastante na utilização das espécies vegetais registradas nas bordas: Apis 

mellifera (74 espécies; 65,49%), Trigona spinipes (54 spp.; 53,46%), Trigona 

fulviventris (41 spp.; 40,59%), Scaptotrigona sp. 1 (19 spp.; 18,81%), Nannotrigona sp. 

(9 spp.; 8,91%) e Melipona aff. rufiventris (8 spp.; 7,92%). Das espécies não-
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corbiculadas somente Ceratina (Crewella) sp. 5 destacou-se visitando nove espécies 

(8,91%).  

 

TABELA 4: Índices de diversidade de Simpson e de 

Shannon, riqueza e abundância relacionados aos níveis de 

pluviosidade, no período de março de 2008 a agosto de 2009,  

no maciço de Baturité, Ceará. Mata do Pico Alto (F1). 

Mes/Ano Simpson Shannon Riqueza Abundancia 

Mar-08 1,9 0,9377 5 47 

Abr-08 3,92 1,451 5 14 

Mai-08 4,55 1,639 6 20 

Jun-08 3,19 1,426 7 33 

Jul-08 3,27 1,473 8 55 

Ago-08 3,85 1,926 17 89 

Set-08 5,43 2,258 20 99 

Out-08 1,47 0,7143 5 44 

Nov-08 2,14 1,007 5 27 

Dez-08 5,62 1,85 8 49 

Jan-09 3,84 1,482 5 24 

Fev-09 4,5 1,633 6 12 

Mar-09 2,13 0,9003 3 8 

Jun-09 2,36 1,159 5 26 

Jul-09 1,99 0,9773 6 61 

Ago-09 4,81 1,817 10 77 
  Riqueza – R = - 0,53, R

2
 ajustado = 0,23, p = 0,03 

  Abundância – R = - 0,58, R
2
 ajustado = 0,29, p = 0,02 

 

 

Os componentes de Apidae visitaram espécies das 36 famílias registradas, das 

quais, oito (22,22%) (Asteraceae, Capparaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae, 

Plantaginaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Solanaceae) destacaram-se pela maior procura 

de suas espécies pelas abelhas. Asteracea e Leguminosae foram os táxons familiais mais 

bem representados, com cinco e três espécies, respectivamente.  

A espécie mais procurada por esse grupo de abelhas foi Spermacoce verticillata 

(Rubiaceae), com um registro de 20 espécies de abelhas visitantes. Outras espécies 

pertencentes a essas famílias também tiveram boa representatividade na oferta de 

recursos para as espécies de Apidae, como se destacaram, Wedelia scaberrima (11 

spp.), Libidibia ferrea (8 spp.), Scoparia dulcis (8 spp.), Vernonanthura brasiliana (7 

spp.) e Serjania lethalis (7 spp.).  
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Figura 6 – Diagramas de dispersão representativo dos índices de Simpson 

e de Shannon, da riqueza e abundância relacionados aos níveis de 

pluviosidade, no período de março de 2008 a agosto de 2009, no maciço 

de Baturité, Ceará. F4 (não significativo).  

                                                                                                                                                                                                                         

Nas demais famílias de Apoidea não houve espécies com tendências 

generalistas. Em Halictidae, oito espécies utilizaram entre três (2,97%) e quatro (3,96%) 

espécies vegetais. As espécies Augochlora sp. 2, Augochlora sp. 9, Augochlora sp. 10, 

Augochlora sp. 13, Augochloropsis aff. melanochaeta, Dialictus sp. 6 e Halictidae sp., 

individualmente, visitaram flores de três (2,97%) plantas e Dialictus sp. 1 de quatro 

(3,96%). 

Ao todo, espécies vegetais pertencentes a 14 (38,88%) famílias foram visitadas 

por esse grupo de abelhas, sendo que, cinco (35,71%) dessas (Apocynaceae, Asteraceae, 

Leguminosae, Rubiaceae, Solanaceae) apresentaram espécies mais atrativas para essas 

abelhas. Neste caso, as espécies de Rubiaceae e Asteraceae mostraram-se como as mais 

atrativas e Spermacoce verticillata também se destacou como espécie preferida para os 

F1 

F1 F1 

F3 
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componentes de Halictidae, dos quais 19 espécies a utilizaram. Das cinco espécies de 

Asteraceae, Bidens bipinnata e Wedelia scaberrima contribuíram para que, 

respectivamente, cinco e quatro espécies de abelhas utilizassem os seus recursos.  

 

TABELA 5: Índices de diversidade de Simpson e de 

Shannon, riqueza e abundância relacionados aos níveis de 

pluviosidade, no período de março de 2008 a agosto de 2009, 

no maciço de Baturité, Ceará. Mata do Pico Alto (F3). 

Mes/Ano Simpson Shannon Sobs Abundancia 

Mar-08 2,17 1,09 5 17 

Abr-08 4,92 1,84 9 47 

Mai-08 3,28 1,55 8 42 

Jun-08 2,25 1,32 9 49 

Jul-08 1,86 1,12 10 76 

Ago-08 1,53 0,76 7 95 

Set-08 1,61 0,92 8 78 

Out-08 2,67 1,15 5 46 

Nov-08 6,17 1,91 8 67 

Dez-08 8,53 2,29 13 72 

Jan-09 3,91 1,71 9 43 

Fev-09 2,09 1,10 6 39 

Mar-09 2,85 1,49 9 36 

Jun-09 2,57 1,12 4 22 

Jul-09 2,99 1,27 6 78 

Ago-09 1,9 0,84 5 101 
                                Abundância – R = - 0,63, R

2
 ajustado = 0,36, p = 0,008 

 

Das oito espécies de Megachilidae, apenas Megachile sp. 3 procurou recursos 

em três (2,97%) espécies vegetais e Megachile sp. 1 e Megachile sp. 8 em duas (1,98%). 

Nove espécies vegetais distribuídas em cinco (13,88%) famílias (Asteraceae, 

Euphorbiaceae, Lamiaceae, Leguminosae, Rubiaceae) fizeram parte do acervo de 

recursos utilizados pelos componentes de Megachilidae. Apenas três famílias 

apresentaram mais de uma espécie: Asteraceae (3 spp.), Leguminosae (2 spp.) e 

Rubiaceae (2 spp.). Embora a primeira família tenha apresentado maior diversidade, em 

Leguminosae as duas espécies, Senna uniflora e Piptadenia stipulacea foram visitadas, 

cada uma, por duas espécies de abelhas. 
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TABELA 6: Índices de diversidade de Simpson e de 

Shannon, riqueza e abundância relacionados aos níveis de 

pluviosidade, no período de março de 2008 a agosto de 2009, 

no maciço de Baturité, Ceará. Mata do Pico Alto (F2). 

Mes/Ano Simpson Shannon Sobs Abundancia 

Mar-08 2,88 1,336 6 36 

Abr-08 3,21 1,255 4 31 

Mai-08 3,06 1,445 9 57 

Jun-08 2,47 1,549 14 69 

Jul-08 1,47 0,674 5 82 

Ago-08 1,49 0,764 7 107 

Set-08 1,37 0,619 5 80 

Out-08 1,84 0,6492 2 17 

Nov-08 3,67 1,519 7 26 

Dez-08 3,45 1,291 4 35 

Jan-09 2,92 1,085 3 15 

Fev-09 2,9 1,201 4 31 

Mar-09 2,56 1,348 9 50 

Jun-09 4,03 1,664 8 27 

Jul-09 3,84 1,838 14 68 

Ago-09 1,93 1,013 6 104 
                        Shannon – R = 0,52, R

2
 ajustado = 0,22, p = 0,04 

 

Em Colletidae registraram-se cinco espécies e somente Chilicola (Hylaeosoma) 

megalostigma fez uso dos recursos de duas (1,98%) espécies vegetais. Três espécies 

vegetais relacionadas a Amaranthaceae, Asteraceae e Rubiaceae (8,33% do total das 

famílias) foram registradas como de uso pelas abelhas desse grupo taxonômico e, dentre 

elas, apenas Spermacoce verticillata (Rubiaceae) destacou-se por atrair quatro espécies 

de Colletidae. 

Andrenidae foi o táxon familial com menos diversidade, tendo sido compilado 

um total de três espécies, entre elas Acamptopoeum sp.1 que esteve presente em duas 

(1,98%) das espécies vegetais. Registraram-se duas (5,55%) famílias botânicas, cada 

uma com apenas uma espécie, das quais, Solanum paniculatum foi preferida por um 

maior número de espécies de abelhas (3 spp.). 
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TABELA 7: Índices de diversidade de Simpson e de 

Shannon, riqueza e abundância relacionados aos níveis de 

pluviosidade, no período de março de 2008 a agosto de 2009, 

no maciço de Baturité, Ceará. Mata do Pico Alto (F4). 

Mes/Ano Simpson Shannon Sobs Abundancia 

Mar-08 3,27 1,259 4 27 

Abr-08 6,48 1,935 8 47 

Mai-08 2,63 1,03 3 30 

Jun-08 2,51 1,217 5 32 

Jul-08 3,88 1,553 6 79 

Ago-08 3,06 1,47 9 89 

Set-08 2,29 1,073 7 51 

Out-08 1,57 0,7367 4 47 

Nov-08 2,77 1,209 5 26 

Dez-08 2,6 1,012 3 26 

Jan-09 1,69 0,5983 2 7 

Fev-09 4 1,474 5 16 

Mar-09 1,96 0,6829 2 7 

Jun-09 1,81 0,9248 5 22 

Jul-09 6,82 2,266 14 36 

Ago-09 4,8 1,777 10 83 
                                Não significativo 

 

Em grande parte das pesquisas com Apoidea desenvolvidas nos diversos 

ecossistemas brasileiros, as espécies de Asteraceae e Leguminosae têm sido as mais 

procuradas pelas abelhas (p. ex., LOCATELLI et al., 2004 e MILET-PINHEIRO & 

SCHLINDWEIN, 2008, em domínio de mata atlântica; VIANA et al., 1997, em 

cerrado; VIANA & KLEINERT, 2006 e VIANA et al., 2006, em restinga; AGUIAR, 

2003 e LORENZON et al., 2003, em caatinga; GONÇALVES & MELO, 2005 e 

FARIA-MUCCI et al., 2003, em campos rupestres). Contudo, neste trabalho uma 

espécie de Rubiacea (Spermacoce verticillata) manifestou-se como a mais utilizada 

pelas abelhas, principalmente pelas espécies de Apidae. 

De acordo com a Tabela 10 observa-se que as atividades externas dos 

componentes dos cinco táxons familiais estudados não foram uniformes durante todo o 

período da pesquisa. Os representantes de Andrenidae e Colletidae foram extremamente 

sazonais, caracterizando-se os primeiros por ocorrerem no período chuvoso 

(dezembro/junho) e os segundos concentrando-se na estação mais seca 

(julho/novembro). Em Halictidae houve uma tendência de distribuição temporal das 
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espécies um pouco maior, ocorrendo do final das águas para o período de estio, não se 

apresentando, portanto, bem definido. Para Megachilidae parte das espécies foi 

registrada durante a estação das chuvas e parte no final da estação mais seca. As 

espécies de Apidae não apresentaram um padrão propriamente sazonal tendo suas 

atividades externas mais uniformes nas duas estações, principalmente as abelhas 

corbiculadas relacionadas aos Apina (Apis mellifera) e Meliponina.  

 

TABELA 8: Comparação dos índices de diversidade de Shannon (H) 

mensais por meio do teste t de Hutcheson, para as áreas como um todo, 

relacionados aos níveis de pluviosidade, no período de março de 2008 a 

agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará.  

Meses H1 – H2 t DF α < 0,05 

Mar/08-set/08 1,671-1,705 -0,264 306,75 ns 

Abr/08-set/08 2,053-1,705 2,7467 405,16 s 

Ago/08-out/08 1,543-0,8701 4,493 313,84 s 

Set/08-out/08 1,705-0,8701 5,571 360,77 s 

Set/08-jan/09 1,705-1,973 -1,8046 286,38 ns 

Out/08-jul/09 0,8701-2,044 -8,422 301,81 s 

         s = significativo; ns = não significativo 

 

As atividades sazonais das espécies das cinco famílias abordadas neste estudo 

apresentaram-se dentro do padrão fenológico tropical. Contudo, esses resultados não 

documentaram, para as espécies de todas as famílias, atividades externas por todo o 

período do ano, como foi verificado por Heithaus (1979) nos seus estudos com abelhas 

e vespas em floresta úmida de Costa Rica, e também por Locatelli et al. (2004) em mata 

atlântica do Nordeste brasileiro.  
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TABELA 9: Caracterização da composição florística dos locais de coletas de abelhas no período de março de 2008 a agosto de 2009, 

no maciço de Baturité, Ceará. Ff = fragmento florestal; H = hábito (arb: arbóreo, arbt: arbustivo, herb: herbáceo, trph: trepadeira 

herbácea, trpl: trepadeira lenhosa); Pf = período de floração (meses); Nv = nome vernacular; voucher = material testemunho (L. W. 

Lima-Verde; J. R. Lima*).                      

Família/Espécie               Ff H Pf Nv Voucher 
ACANTHACEAE      

1. Dicliptera cf. ciliaris Juss. F1 herb set/out - 3509 (EAC) 

2. Ruellia paniculata L. F2 arbt jul/ago melosa 3514 (EAC) 

AMARANTHACEAE      

3. Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze F2 herb jul/ago ervanço 3518 (EAC) 

4. Irecine cf. diffusa Humb. Bonpl. ex Willd. F1 arbt jul/set cabeça-branca 3496 (EAC) 

AMARYLLIDACEAE      

5. Hippeastrum stylosum Herb. F1 herb out lírio 3534 (EAC) 

ANACARDIACEAE      
6. Myracrodruon urundeuva Allemão F2 arb set aroeira 3482 (EAC) 

7. Spondias mombin L. F3 arb dez/jan cajazeira 3574 (EAC) 

ANNONACEAE      

8. Xylopia frutescens Aubl. F4 arb mar embiratanha 3477/08 (EAC) 

APOCYNACEAE      

9. Forsteronia glabrescens Müll. Arg. F1 trpl out/nov - 3530 (EAC) 

10. Mandevilla scabra (Hoffmann. ex Roem. & Schult.) K.  Schum. F4 trph mai/jul - 3615 (EAC) 

11. Peltastes peltatus (Vell.) Woodson F1 trpl nov - 3544 (EAC) 

ARALIACEAE      

12. Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. F1 arb nov piroá 3543 (EAC) 

ASTERACEAE      

13. Baccharis sp.  F1 arbt nov/dez - 3587 (EAC) 

14. Bidens bipinnata L. F2, F4 herb mai/jul carrapicho 3613/08 (EAC) 

15. Cosmus caudatus Kunth F2, F3 herb mai/jul; mai/jun carrapicho-de-agulha 3482 (EAC) 

16. Trichogoniopsis adenantha (DC.) R. M. King & H. Rob. F2 Arbt  mai/jun - 3625 (EAC) 

17. Verbesina diversifolia DC. F1 arbt mar/jun - 3466/08 (EAC) 
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                          TABELA 9: continuação 

Família/Espécie               Ff H Pf Nv Voucher 
18. Vernonanthura brasiliana (L.) Druce F1, F2, F3 arbt nov/dez; ago/jan; 

jun/dez 

catirina 3586 (EAC) 

19. Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. F1, F4 arbt  ago/set; mar/abr assa-peixe 3479/08 (EAC) 

20. Wedelia scaberrima Benth. F2, F3 arbt fev/mai; mar/mai camará-de-flecha 3464/08 (EAC) 

21. Wulffia bacata (L.) Kuntze F4 arbt mar malva-branca 3507/08 (EAC) 

BEGONIACEAE      

22. Begonia sp. F1 herb mar/mai begonia 3500 (EAC) 

BIGNONIACEAE      

23. Arabidaea cf. limae A. H. Gentry F1 trpl nov/dez - 3557 (EAC) 

24. Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec. F3 trpl out - 3538/ 08 (EAC) 

25. Fridericia sp. F2, F3 trpl nov/dez; out/nov cipó-quebrador 3561 (EAC) 

26. Mansoa sp. F3 trpl jun/jul - 3477 (EAC) 

27. Paragonia cf. brasiliensis (Baill.) A. H. Gentry F1 trpl nov/dez - 3557 (EAC) 

BIXACEAE      

28. Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. F2 arb ago/set pacotê 3515 (EAC) 

BORAGINACEAE      

29. Cordia glazioviana (Taub.) Gottschling & J. S.   Mill. F2 arb mai/jun pau-branco-louro 3479 (EAC) 

30. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. F2, F3 arb jun/ago; jun/jul freijó 3489 (EAC) 

BRASSICACEAE      

31. Capparis flexuosa(L.) L. F2, F3 arb nov/dez; nov/dez feijão-bravo 3566 (EAC) 

CONVOLVULACEAE      

32. Ipomoea hederifolia L. F3 trpl jul jitirana 3506 (EAC) 

33. Jacquemontia nodiflora (Desr.) G. Don F3 trpl jun/jul jitirana 3478 (EAC) 

34. Merremia aegyptia (L.) Urb. F3 trpl jun/jul jitirana 3487 (EAC) 

35. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell F1 trpl out jitirana 3532 (EAC) 

CUCURBITACEAE      

36. Momordica charantia L. F3 trph jul/ago melão-de-são-caetano 3522/08 (EAC) 
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                          TABELA 9: continuação 

Família/Espécie               Ff H Pf Nv Voucher 
CYPERACEAE      

37. Killinga odorata Vahl F3 herb mar/jun - 3618 (EAC) 

EUPHORBIACEAE      

38. Croton argyrophylloides Müll. Arg. F3 arbt mar/abr marmeleiro-branco 3607 (EAC) 

39. Croton blanchetianus Baill. F2, F3 arbt fev/mar; mar/abr marmeleiro-preto 3605 (EAC) 

40. Croton floribundus Spreng. F4 arb jan/fev marmeleiro-da-serra 3473/08 (EAC) 

41. Euphorbia insulana Vell. F4 herb mai - 3617 (EAC) 

42. Manihot glaziovii Müll. Arg. F4 arb dez/mar maniçoba 3480/08 (EAC) 

FLACOURTIACEAE      

43. Banara guianensis Aubl. F1 arb jan/fev farinha-seca 3597 (EAC) 

44. Casearia silvestris Sw. F1 arb dez língua-de-tiú 3582 (EAC) 

45. Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichler F1 arb dez espinho-de-judeu 3581 (EAC) 

HELICONIACEAE      

46. Heliconia psittacorum L. f. F4 herb mar/nov pacavira 3613/09 (EAC) 

HYPERICACEAE      

47. Vismia guianensis (Aubl.) Pers. F4 arb dez/jan lacre-vermelho 3582/08 (EAC) 

HIPPOCRATEACEAE      

48. Hippocratea volubilis L. F1 arbt nov - 3549 (EAC) 

LAMIACEAE      

49. Hyptis suaveolens (L.) Poit. F2 herb mai/ago canela-de-juriti 3493/08 (EAC) 

LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE      

50. Bauhinia aromatica Ducke F3 trpl abr/mai mororó 439 (EAC, RB)* 

51. Bauhinia outimouta Aubl. F1 trpl out/nov mororó 3533 (EAC) 

52. Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. var.  ferruginea F1 arb dez/fev canafístula-da-serra 723 (EAC, RB)* 

53. Chamaecrista zigophylloides (Taub) H. S. Irwin & Barneby var. 

zigophylloides 

F3 arbt abr/mai - 432 (EAC, RB)* 

54. Libidibia ferrea var. parvifolia (Benth.) L. P. Queiroz  F3 arb nov/jan pau-ferro 3567 (EAC) 

55. Senna georgica H. S. Irwin & Barneby var. georgica F1 arbt jun/dez flor-de-besouro 163 (EAC, RB)* 

56. Senna splendida H. S. Irwin & Barneby var. gloriosa F3 arbt jul/set são-joão 687 (EAC, RB)* 

57. Senna uniflora (P. Miller) H. S. Irwin & Barneby F2, F3 arbt mai/jun; mai/jul mata-pasto 689 (EAC, RB)* 
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             TABELA 9: continuação 

Família/Espécie               Ff H Pf Nv Voucher 
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE      

58. Albizia polycephala (Benth.) Killip. ex Record F4 arb mar/abr camunzé 3476/08 (EAC) 

59. Anadenanthera colubrina (Griseb.) Altschul var. cebil F2 arb dez/jan angiqueiro 3570 (EAC) 

60. Inga bollandii Sprague & Sandwith F1 arb set/nov ingaí 3528 (EAC) 

61. Inga ingoides (Rich.) Willd. F4 arb set/out Ingá, ingazeira 3530/08 (EAC) 

62. Inga marginata Willd. F1 arb set/out Ingá, ingazeira 3529 (EAC) 

63. Mimosa arenosa (Willd.) Pior. F2 arbt mai/jun calango-cego 556 (EAC, RB)* 

64. Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke F2, F3 arb nov/dez; dez/jan saia-velha 3564 (EAC) 

65. Piptadenis viridiflora (Kunth) Benth. F3 arb set/out surucucu 3541 (EAC) 

66.Senagalia polyphylla (DC.) Britton & Rose F2, F3 arb fev/mar; jan/fev espinheiro 3591 (EAC) 

LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE      

67. Dioclea sclerocarpa Ducke F3 trpl fev/abr mucunã 3605/09 (EAC) 

68. Lonchocarpus araripensis Benth. F3 arb jun/jul ingá, angelim 684 (EAC, RB)* 

69. Platimiscium floribundum (Vogel) Klitgaard var. nitens F3 arb. set/out rabugem 171 (EAC, RB)* 

LINDENIACEAE      

70. Scoparia dulcis L. F1, F3 arbt mar/jul; fev/jul vassourinha 3604 (EAC) 

MALPIGHIACEAE      

71. Byrsonima sericea DC. F4 arb nov/dez murici-amarelo 3583/08 (EAC) 

MALVACEAE      

72. Sida rhombifolia L. F4 Arbt mai/jun malva 3613 (EAC) 

73. Waltheria indica L. F2, F3 arbt jun/ago; jun/ago malva-branca 3487 (EAC) 

MARCGRAVIACEAE      

74. Norantea guianensis Aubl. F1 trpl dez/jan flor-de-papagaio 3583 (EAC) 

MELASTOMATACEAE      

75. Clidemia hirta (L.) D. Don F4 arbt mai/jun - 3614 (EAC) 

76. Miconia cecidophora Naudin F4 arb mar/abr lacre-branco 3482/08 (EAC) 

77. Tibouchinia multiflora (Gardner) Cogn. F1 arbt out/dez - 3421 (EAC) 
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           TABELA 9: continuação 
Família/Espécie               Ff H Pf Nv Voucher 

MYRTACEAE      

78. Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos F1, F4 arb jan/fev; dez guabiraba 3427/07 (EAC) 

79. Myrcia multiflora (Lam.) DC. F2 arb out/nov folha-miúda 3536 (EAC) 

80. Myrcia splendens (Sw.) DC. F1, F4 arb  folha-miúda 3393 (EAC) 

81. Eugenia sp. F1, F3 arb jan/fev; mar/abr folha-miúda 3594 (EAC) 

NYCTAGINACEAE      

82. Neea obovata Spruce ex Heimerl F2, F3 arb jan/fev; out joão-mole 3538 (EAC) 

POLYGALACEAE      

83. Polygala paniculata L. F2 herb jun/jul - 3490 (EAC) 

84. Securidaca cf. lanceolata A. St.-Hil. F1 arbt out/nov caninana 3531 (EAC) 

RUBIACEAE      

85. Alseis floribunda Schott F2, F3 arb jan; abr/mai  goiabinha 3589 (EAC) 

86. Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. F1 arb mar/abr quina-quina 3606 (EAC) 

87. Palicourea marcgravii A. St.-Hil. F4 arbt mar/abr erva-de-rato 3478/08 (EAC) 

88. Psychotria capitata Ruiz & Pav. F4 arbt jan/fev - 3603 (EAC) 

89. Spermacoce verticillata L. F1, F2, 

F3, F4 

arbt mai/out; mai/ago; 

mar/ago; mai/set 

vassourinha-de-botão 3611 (EAC) 

SAPINDACEAE      

90. Allophyllus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. F1 arbt jan - 3595 (EAC) 

91. Cardiospermum corindum L. F2, F3 trpl jan/dez; abr/mai - 3562 (EAC) 

92. Serjania lethalis A. St.-Hil. F1, F3 trpl nov/dez; out/dez - 3565 (EAC) 

93. Serjania sp. F3 trpl jun - 3485 (EAC) 

94. Urvillea laevis Radlk. F3 arbt mai - 3619 (EAC) 

SOLANACEAE      

95. Acnistus arborescens (L.) Schltdl. F1 arbt abr/nov - 3467/08 (EAC) 

96. Solanun baturitense Huber F3 arbt jan/dez jurubeba-preta 3568 (EAC) 

97. Solanum caavurana Vell. F1 arbt nov/dez jurubeba 3584 (EAC) 

98. Solanum paniculatum L.  F1, F2, F3 arbt jun/jan; jan/dez; 

jan/dez 

jurubeba 3573 (EAC) 

THYMELIACEAE      

99. Daphnopsis racemosa Griseb. F1 arbt nov/dez embira-branca 3556 (EAC) 

VERBENACEAE      

100. Lantana canescens Kunth F3 arbt mar/abr camará 3461/08 (EAC) 

101. Vitex triflora Vahl F3 arb dez guabiraba 3575 (EAC) 
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A caracterização de não-sazonalidade em relação às espécies de Apidae, 

sobretudo referente aos Apina e Meliponina, coincide, também, com os resultados 

obtidos em outras pesquisas em diversos ecossistemas, como as de Sakagami et al. 

(1967), Pedro & Camargo (1991), Coelho-Carvalho & Bego (1995), Alves-dos-Santos 

(1999), Andena et al. (2005). Essa é uma característica normalmente esperada para as 

espécies desses dois grupos, haja vista as suas condições de eussociabilidade e os seus 

procedimentos de armazenamento de alimentos ao longo do ano (ROUBIK, 1989). Por 

outro lado, também nos entornos de fragmentos florestais, é de se esperar, sobretudo 

para as abelhas sem ferrão, que em decorrência do seu comportamento forrageador ser, 

preferencialmente, dirigido às espécies com floração em massa, comuns em formações 

florestais (RAMALHO, 1998, 2004), estas também aproveitem eficientemente no tempo 

e no espaço esses recursos periféricos dos fragmentos de florestas locais. 

Como se pode constatar, a situação do padrão de sazonalidade para as espécies 

de Halictidae, neste estudo, não foi muito bem definida. De acordo com Pedro (1992), 

nesse grupo de Apoidea a interpretação do processo de sazonalidade é de difícil 

conclusão, pois, determinadas espécies podem ocorrer ao longo de todo o ano e outras 

manifestarem procedimentos sazonais definidos. Laroca et al. (1982), Silveira & 

Campos (1995) e Andena et al. (2005) também obtiveram resultados semelhantes em 

ambientes urbano e de cerrado. 

Na maioria dos estudos abordando as outras três famílias (Megachilidae, 

Colletidae e Andrenidae), como por exemplo os referidos na Tabela 2, os pesquisadores 

geralmente se deparam com o problema da ocorrência de poucos representantes nesses 

táxons, o que dificulta, de certa forma, as avaliações quanto aos procedimentos de 

sazonalidade das espécies. 
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TABELA 10: Espécies de abelhas amostradas nos entornos de quatro fragmentos florestais no período de março de 2008 a agosto de 

2009, no maciço de Baturité, Ceará. 

Família/Espécie               2008 2009 

M A M J J A S O N D J F M J J A 

ANDRENIDAE                 

1. Acamptopoeum prinii (Holmberg, 1884)             x    

2. Acamptopoeum sp. 1     x        x    

3. Psaenythia sp. 1             x    

APIDAE                 

4. Ancyloscelis sp.               x  

5. Apis mellifera L.  x x x x x x x x x x x x x x x x 

6. Bombus morio (Swederus,1787) x x         x  x  x  

7. Caenonomada sp. x                

8. Centris (Centris) aenea Lepeletier, 1841       x  x x       

9. Centris (Centris) sp.            x     

10. Centris (Trachina) fuscata Lepeletier, 1841           x x x      

11. Centris (Ptilotopus) sponsa Smith, 1854       x          

12. Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 1874        x x x       

13. Ceratina (Ceratinula) sp.1                  x     x           

14. Ceratina (Ceratinula) sp. 2                     x              x  

15. Ceratina (Crewella) sp. 1         x        

16. Ceratina (Crewella) sp. 2 x                

17. Ceratina (Crewella) sp. 3             x    

18. Ceratina (Crewella) sp. 4               x  

19. Ceratina (Crewella) sp. 5 x x      x  x     x x 

20. Ceratina (Crewella) sp. 6                x 

21. Ceratina (Crewella) sp. 7 x                

22. Diadasina riparia (Ducke, 1908)   x x             

23. Diadasina sp. 1                x 

24. Eucerini (?) sp.               x  
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TABELA 10: continuação 

Família/Espécie 2008 2009 

M A M J J A S O N D J F M J J A 

APIDAE                 

25.Eulaema (Apeulaema)) nigrita Lepeletier, 1841               x  

26. Eulaema (Eulaema) seabrai Moure, 1967   x              

27. Exomalopsis sp.      x       x  x  

28. Florilegus sp.    x             

29. Melissodes sp.               x  

30. Melissopitila uncicornis (Ducke, 1910)   x              

31. Melissopitila sp.               x  

32. Melitoma sp.   x              

33. Nomada sp.    x             

34. Paratetrapedia sp. 1                      x               

35. Paratetrapedia sp. 2                                          x           x     

36. Paratetrapedia sp. 3                                               x     

37. Paratetrapedia sp. 4                  x     

38. Tetrapedia aff. diversipes Klug, 1810               x x 

39. Thygater sp. 1   x x             

40. Thygater sp. 2   x              

41. Thygater sp. 3  x               

42. Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 1789)      x           

43. Xylocopa (Neoxylocopa) grisecens Lepeletier, 1841       x          

44. Xylocopa (Schonnherria) muscaria (Fabricius, 1775)    x             

45. Xylocopa (Schonnherria) sp.            x     

APIDAE                 

MELIPONINA                 

46. Cephalotrigona capitata (Smith, 1874)                 x   x x           

47. Friseomelitta doederleini (Friese, 1900)    x   x  x x x x  x   

48. Friseomelitta francoi (Moure, 1946)       x  x     x   
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TABELA 10: continuação 

Família/Espécie 2008 2009 

M A M J J A S O N D J F M J J A 

APIDAE                 

     MELIPONINA                 

49. Friseomelitta varia (Lepeletier, 1836)  x  x   x   x x      

50. Geotrigona sp.       x          

51.Lesttrimelitta cf. tropica Marchi & Melo,  2006      x x          

52. Leurotrigona sp.          x x      

53.Melipona (Mechmelia) aff. rufiventris Lepeletier, 1836     x x x  x x  x x      x 

54. Nannotrigona sp.  x x x x x x x  x x   x x x 

55. Oxytrigona tataira Smith, 1863  x  x x x    x  x   x x 

56. Partamona ailyae Camargo, 1980   x x x x        x x x 

57. Plebeia aff. flavocincta (Cockerell, 1912)         x x x      

58. Plebeia sp.   x  x x           

59. Scaptotrigona sp. 1 x x x x x x x x x x x x x  x x 

60. Scaptotrigona sp. 2     x            

61. Scaptotrigona sp. 3  (“mombuquinha”)      x     x     x 

62. Trigona fulviventris Guérin,1837 x x x x x x x x x x x x x x x x 

63. Trigona fuscipennis Friese, 1900   x  x    x x      x 

64. Trigona spinipes (Fabricius, 1793) x x x x x x x x x x x x x x x x 

65. Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804)    x   x   x       

COLLETIDAE                 

66. Chilicola (Hylaeosoma) megalostigma  (Ducke, 1908)         x x x        x 

67. Hylaeus (Cephylaeus) sp. 1                x          

68. Hylaeus (Cephylaeus) sp.2                         x       

69. Hylaeus (Hylaeopsis) sp.      x           

70. Nomiocolletes sp.                             x  x          
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TABELA 10: continuação 

Família/Espécie 2008 2009 

M A M J J A S O N D J F M J J A 

HALICTIDAE                 

71. Augochlora sp.  1                          x           

72. Augochlora sp.  2                          x        

73. Augochlora sp.  3                          x          

74. Augochlora sp.  4                          x        

75. Augochlora sp.  5            x              

76. Augochlora sp.  6                      x  

77. Augochlora sp.  7                           x           

78. Augochlora sp.  8                       x   

79. Augochlora sp.  9                        x x        x  

80. Augochlora sp.10                                                                       x x 

81. Augochlora sp.11             x           x  

82. Augochlora sp.12                                                     x     

83. Augochlora sp.13                          x   x        x  

84. Augochlora sp.14                          x             

85. Augochlora sp 15            x              

86. Augochlora sp.16             x            

87. Augochlora sp.17                  x           

88. Augochlora sp.18                        x          

89. Augochlorella sp. 1               x  

90. Augochloropsis aff. melanochaeta Moure, 1950              x x  

91. Augochloropsis sp. 2   x              

92. Augochloropsis sp. 3                x 

93. Augochloropsis sp. 4       x       x   
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TABELA 10: continuação 

Família/Espécie 2008 2009 

M A M J J A S O N D J F M J J A 

HALICTIDAE                 

94. Augochloropsis sp. 5              x   

95. Augochloropsis sp. 6              x   

96. Dialictus sp. 1     x x x       x x x 

97. Dialictus sp. 2      x x          

98. Dialictus sp. 3     x  x         x 

99. Dialictus sp. 4      x           

100. Dialictus sp. 5      x x          

101. Dialictus sp. 6      x x          

102. Halictidae sp.  x      x          

103. Megalopta sp.       x          

104. Neocorynura sp.             x    

105.Pseudoaugochlora graminea (Fabricius,1804)       x          

MAGACHILIDAE                 

106. Megachile sp. 1 x  x              

107. Megachile sp. 2         x        

108. Megachile sp. 3 x   x         x    

109. Megachile sp. 4 x  x              

110. Megachile sp. 5               x  

111. Megachile sp. 6         x        

112. Megachile sp. 7         x        

113. Megachile sp. 8            x     
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Algumas abordagens, como as de Roubik (1989), sugerem que a menor 

ocorrência de espécies pertencentes a Megachilidae, observada em muitas áreas de 

pesquisa, esteja relacionada com a maior abundância de espécies de Apidae e Halictidae 

no local. A presença de Meliponina, principalmente nos neotrópicos, tem sido 

interpretada por Roubik (1992) como uma das causas da pobreza maior de outras 

espécies de Apoidea locais, em decorrência, entre outras coisas, da abundância de 

indivíduos por colônia. A pressão sobre as demais espécies de abelhas locais causada 

pelo potencial biótico dos meliponíneos teria afetado, ao longo do tempo, as interações 

polinizador/flor, através da inibição das relações especializadas dessas espécies, 

havendo assim, um relaxamento de nichos e, consequentemente, uma ação de 

apropriação dos mesmos por esse grupo de abelhas. 

Os recursos florísticos das quatro bordas estudadas e relacionados às espécies da 

comunidade de Apoidea registrada nessas áreas corresponderam a um total de 101 

espécies agrupadas em 88 gêneros distribuídos em 36 famílias (TAB. 9). Desse conjunto 

de espécies, seis foram identificadas somente até a categoria de gênero.  

Das 36 famílias registradas para o o maciço de Baturité, nove (25%) destacaram-

se pela riqueza em espécies: Leguminosae (20 spp.), Asteraceae (9), Bignoniaceae (5), 

Euphorbiaceae (5), Rubiaceae (5), Sapindaceae (5), Convolvulaceae (4), Myrtaceae (4) 

e Solanaceae (4). Essas famílias reuniram cerca de 60,40% das espécies visitadas pelos 

Apoidea coletados nas quatro áreas. 

Nas condições dos ambientes de borda verificou-se que a associação de espécies 

estabelecida predominantemente nessa faixa matricial apresentou uma fisionomia onde 

se destacou o hábito arbustivo (FIG. 7), caracterizando, assim, uma eco-unidade com 

fisionomia de capoeira baixa com um razoável grau de permeabilidade (López-Barrera, 

2004).  

A presença de espécies arbóreas de um modo geral foi semelhante, em número, 

às de espécies arbustivas, contudo, foram analisadas à parte, por pertencerem à flora dos 

fragmentos. As observações locais indicaram que esse grupo tem uma importância 

fundamental nas áreas de entornos porque ofertam uma parcela dos recursos utilizados 

pelas abelhas em geral e, principalmente, pelos Meliponina, que também utilizaram 

alguns espécimes como substrato de nidificação. 

A grande ocorrência de abelhas observadas nas áreas de borda estudadas e o 

destaque das espécies arbóreas nesses entornos de fragmentos foram resultados que se 
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assemelharam com os de Gonçalves & Melo (2005) e Milet-Pinheiro & Schlindwein 

(2008). 

 

 

 

FIGURA 7: Histograma da distribuição do número de espécies por hábitos para as 

floras representativas das quatro áreas de bordas estudadas no período de março de 

2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará.                                                                      
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados das coletas de abelhas evidenciaram a possibilidade de uma 

riqueza maior para o maciço de Baturité, mesmo em relação às condições de bordas de 

fragmentos florestais. Trinta novos registros de espécies foram acrescentados para essa 

área serrana e uma nova espécie (Scaptotrigona sp. 3 (sp. nov.) está sendo descrita. Pela 

avaliação que se fez, essa diversidade acha-se dentro dos padrões de diversos 

ecossistemas tropicais e acima do que foi até então encontrado em levantamentos 

pontuais para a vegetação de caatinga. 

A destacada riqueza em espécies e em número de indivíduos constatados para 

Apidae pode indicar um certo equilíbrio polinizador/flora local, haja vista, 

principalmente, a expressiva presença de espécies corbiculadas eussociais registradas 

que dependem de espécies vegetais com floração em massa e com ocos disponíveis para 

nidificação. 

Os efeitos dos gradientes pluviométricos mensais sobre as atividades externas 

das abelhas e sobre o registro de espécies nas bordas caracterizou, em parte, a estrutura 

da comunidade de Apoidea das quatro áreas, quando deixou evidente que a umidade 

delimita, positiva ou negativamente, a dinâmica desse grupo de abelhas nas condições 

locais de bordas florestais. Contudo deve-se considerar, também, a possível influência 

das variáveis geomorfológicas, particular de cada entorno.                              

Os aspectos fenológicos das abelhas da serra de Baturité apresentaram 

desempenho de sazonalidade dentro dos padrões tropicais de comportamento para esse 

grupo de famílias. Apidae, pela riqueza e abundância manifestadas, sobretudo em 

Meliponina, caracterizou-se pelo padrão de sazonalidade não definido, estando os 

indivíduos dessa família, portanto, presentes nos entornos dos fragmentos florestais ao 

longo das duas estações. Isso demonstra a capacidade que essas espécies têm no 

aproveitamento espaço-temporal dos recursos de borda.  

Para as condições das áreas de bordas imediatas de fragmentos florestais do 

maciço de Baturité ficou demonstrado que, dependendo do seu grau de permeabilidade, 

poderá haver uma garantia de oferta de recursos consideravelmente importantes para as 

guildas de polinizadores pertencentes, na sua maioria, aos hábitats fragmentados. A 

abundância relativa das espécies vegetais de bordas ou a grande oferta de recursos 
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disponibilizados por planta possivelmente são os fatores que permitem, nesses locais, a 

presença de um grande número de indivíduos de diversas espécies de abelhas. 
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CAPÍTULO 3 

 

    Guildas de abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponina) ocorrentes nos entornos de 

fragmentos florestais do maciço de Baturité, Ceará, Brasil – sua caracterização 

ecológica e o seu potencial zootécnico 

______________________________________________________________________ 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido entre março de 2008 a agosto de 2009 em quatro 

bordas (F1, F2, F3, F4) de fragmentos florestais localizadas em altitudes e vertentes 

diferentes do maciço de Baturité (4º
 
a 4º 30’ S e 38º 45’ a 39º 15’ W), no Ceará 

objetivando estimar a riqueza de meliponíneos locais. Nos procedimento de avaliação 

foram comparadas as faunas das bordas, através do coeficiente de similaridade (índice 

de Jaccard) e da análise de agrupamento; avaliado o grau de compartilhamento 

abelha/planta em relação ao acervo florístico dessas áreas; detectado a interferência dos 

níveis mensais de pluviosidade e do número de espécies em floração na ação de 

forrageamento dessas abelhas e no número de espécies constatado por coleta; bem 

como, registrada a ocorrência de espécies com potencial zootécnico explorável 

racionalmente. Durante 16 meses realizam-se coletas mensais sistematizadas em 

transecções exclusivamente nas bordas dos fragmentos, onde se utilizou rede 

entomológica e se cumpriu, por área, turnos horários de 7:00 às 17:00 horas. Na 

amostragem das abelhas compilou-se um total de 1346 espécimes pertencentes a 20 

espécies distribuídas em 12 gêneros. A análise de similaridade da fauna entre bordas 

demonstrou a existência de apenas um grupo com proximidade significativa (53,33%), 

evidenciando, neste caso, certo grau de heterogeneidade na composição dessas faunas. 

No compartilhamento abelha/planta a similaridade decorrente mostrou que cerca de 

80% dos meliponíneos fizeram uso compartilhado dos recursos tróficos ofertados por 

79,28% das espécies vegetais registradas. Os índices de pluviosidade mensais somente 

registraram efeitos sobre a ação de forrageamento e o número de espécies registrado em 

coletas na borda F2, e o número de espécies floridas não expressou correlação com 

esses dois fatores, em nenhuma das quatro áreas estudadas. Destacaram-se 12 espécies 

de Meliponina (63,55%) por apresentarem potencial zootécnico a ser aproveitado 

racionalmente: Cephalotrigona capitata, Friseomelitta doederleini, Friseomelitta 

francoi, Friseomelitta varia, Melipona aff. rufiventris, Nannotrigona sp., Partamona 

ailyae, Plebeia aff. flavocincta, Plebeia sp., Scaptotrigona sp. 1, Scaptotrigona sp. 2, 

Scaptotrigona sp. 3, sp. nov.  

 

 

Palavras-chave: meliponíneos, riqueza de espécies, forrageamento, recursos tróficos. 
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CHAPTER 3 

 

Stingless bee (Apidae, Meliponina) guilds occurring in forestry fragment edges of 

the Baturité mountains, Ceará, Brazil – its ecological characterization and its 

husbandry potential  

 

ABSTRACT 

  

This research was carried out between March 2008 and August 2009 in four 

areas  (F1, F2, F3 and F4) on the edges of forestry fragments located at different 

altitudes and slopes in the Baturité mountains (4 ° to 4 ° 30 'S and 38 º 45' 39 ° 15 'W), 

in the state of Ceará, Brazil, and aimed to estimate the richness of the local Meliponina 

fauna, its ecological characterizationa and husbandry potential. The following 

paramenters were evaluated: comparison between the edge fauna using similarity 

coefficient (Jaccard index) and group analysis; sharring degree bee/plant in relation to 

the flora in the areas; interference of the monthly rainfall levels and number of plant 

species in bloom in the bee foraging activity and number of species observed per 

sampling; and occurrence of bee species with potential for rational rearing and 

exploitation. Over 16 months, systematized monthly sampling were carried out in 

transects sets exclusively in the forestry fragment edges from 7:00 to 17:00 h. Bee 

sampling produced 1,346 specimens belonging to 20 species distributed in 12 genera. 

The similarity analysis of the fauna among the edges showed the existence of only one 

group with significant proximity (53.33%) evidencing, then, some degree of 

heterogeneity in the composition of these faunas. The bee/plant sharing similarity 

analysis showed that used mutually the trophic resources offered by 79.28% of the 

vegetal species registered. The monthly rainfall levels only showed to effect on the 

foraging and on the number of bee species in the F2 edge, while the number of 

blooming plant species did not expressed any correlation with these two parameters in 

the four areas studied. Twelve species of Meliponina (63.55%) stood out for showing 

husbandry potential and perspectives of raional rearing: Cephalotrigona capitata, 

Friseomelitta doederleini, Friseomelitta francoi, Friseomelitta varia, Melipona aff. 

rufiventris, Nannotrigona sp., Partamona ailyae, Plebeia aff. flavocincta, Plebeia sp., 

Scaptotrigona sp. 1, Scaptotrigona sp. 2, Scaptotrigona sp. 3, sp. nov.  

  

 

Key words: meliponini bees, species riches, foraging, trophic resources.  
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as pesquisas desenvolvidas com os meliponíneos, também conhecidos 

como abelhas nativas sem ferrão (Hymenoptera, Apidae, Meliponina), quase sempre 

acham-se relacionadas com os recenseamentos de abrangência maior envolvendo os 

demais Apoidea. Esses estudos incluem metodologias de coletas sistematizadas, 

geralmente baseadas nas sugestões de Sakagami et al. (1967), e, segundo Freitas et al. 

(2009), as regiões Sul e Sudeste detêm o maior número de pontos de levantamentos. 

Essas abelhas são consideradas como o grupo mais diversificado entre os 

Apoidea eussociais estando, em termos de distribuição geográfica, relacionados com as 

regiões tropicais e subtropicais terrestres, sobretudo com os neotrópicos (ROUBIK, 

1989; CAMARGO & PEDRO, 1992, 2007; MICHENER, 2000).  

Estudos padronizados desenvolvidos na região Nordeste, envolvendo a fauna 

meliponícola, até o momento concentraram-se mais nos ambientes de domínio da 

caatinga (p. ex., AGUIAR, 2003; LORENZON et al., 2003; AGUIAR & ZANELLA, 

2005; ZANELLA 2000, 2003). Em áreas de exceção, como as de cerrado, mata 

atlântica, dunas litorâneas e campos rupestres, essas pesquisas ainda estão em fase 

inicial, principalmente as relacionadas ao domínio da mata atlântica (ver VIANA et al., 

1997; VIANA & KLEINERT, 2006 e VIANA et al., 2006; LOCATELLI et al., 2004 e 

MILET-PINHEIRO & SCHLINDWEIN, 2008). Contudo, em recenseamento não 

padronizado, Ducke (1907, 1908, 1910, 1911) foi pioneiro no Nordeste e em particular 

no maciço de Baturité, no Ceará, nas suas áreas de florestas ombrófila e estacional 

decidual, onde registrou 15 espécies de abelhas sem ferrão.  

Nos neotrópicos, os estudos de levantamentos de comunidades de Apoidea são 

dificultados em decorrência da situação de degradação em que se encontram os 

ambientes naturais, causada principalmente pela fragmentação dos hábitats (VIANA & 

PINHEIRO, 1998; CERQUEIRA et al., 2003; BROWN & LEMOLINO, 2006; BROSI 

et al., 2008).  

As condições ecológicas estabelecidas nas bordas esses fragmentos causam 

modificações significativas na dinâmica das interações biológicas, em consequência das 

dimensões dos fragmentos, das distâncias entre eles e da permeabilidade da matriz 

antrópica estabelecida (BIERREGAARD et al., 1992; VIANA et al., 1992; MURCIA, 

1995; ANTONINI et al., 2003; SCARIOT et al., 2003; SCHNEIDER et al., 2003).  
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No grupo dos Meliponina, esse limite crítico acontece dada a carência de alelos 

para as devidas combinações gênicas externadas pela ocorrência de machos diploides, 

cuja constância de repetição pode eliminar populações dessas abelhas em menos de 16 

gerações (KERR & VENCOVSKY, 1982).  

Os efeitos da fragmentação sobre as comunidades de abelhas sem ferrão lhes 

conferem, ainda, modificações nos padrões de forrageamento e de nidificação. Em 

muitas situações, mesmo que exista alimento se não houver substrato para a construção 

dos ninhos as populações extinguem-se pois, a maioria das espécies nidifica em ocos de 

árvores. (ROUBIK, 1989; BROSI et al., 2008; BROSI, 2009). Nesse contexto, vem 

sendo observado que cada espécie tem suas preferências, não somente por determinadas 

espécies vegetais, como também por árvores com diâmetros de ocos adequados ao 

desenvolvimento da colônia. (SAMEJIMA et al., 2004). 

Para as condições de mata atlântica, Ramalho (1998, 2004) verificou que os 

meliponíneos têm um estreita relação ecológica com espécies vegetais que possuem 

inflorescências com grande concentração de flores geralmente pequenas, de coloração 

parda e processo de antese acontecendo diariamente (floração em massa).  

Esse tipo de adaptação abelha/planta evidencia que o hábitat natural desses 

Hymenoptera acha-se estreitamente relacionado com tipologias vegetais em cuja flora 

ocorrem espécies com essas características no florescimento (MONTEIRO & 

RAMALHO, 2010).  

Em fragmentos de campos naturais Gonçalves & Melo (2005) e Gonçalves et al. 

(2009) observaram, nas faixas limítrofes (bordas imediatas), uma fatia de nicho trófico 

bastante evidente e potencialmente rica, haja vista a grande incidência de meliponíneos 

e outros Apoidea nesses locais em postura de coleta dos recursos disponíveis. 

Esse tipo de modalidade de relação também estreita entre abelhas e plantas 

poderá ser interpretada como uma complementação alimentar ofertada pelo flora ali 

estabelecida para esse grupo de abelhas afetado, possivelmente, pela carência de 

recursos tróficos  na área fragmentada. 

A existência de uma flora adaptada a esse tipo de ambiente e em circunstâncias 

de completar normalmente os seus ciclos biológicos, geralmente está associada às 

condições ecológicas da matriz antrópica, sobretudo no que se refere a sua recuperação 

e permeabilidade (CANE, 2001; SCARIOT et al., 2003; EWERS & DIDHAM, 2006).  



142 

 

Em áreas serranas da região Nordeste do Brasil, onde estão estabelecidas 

formações vegetais de domínio da mata atlântica, estudos com meliponíneoas e outras 

abelhas não são muito comuns (LOCATELLI et al., 2004) e é possível que 

pouquíssimas pesquisas tenham sido realizadas especificamente em bordas de 

fragmentos.  

No maciço de Baturité, no Ceará, é de se esperar que os entornos dos fragmentos 

florestais locais, à semelhança do que foi observado por Gonçalves & Melo (2005) e 

Gonçalves et al. (2009) em campos naturais, apresentem-se com uma rica fauna de 

Meliponina relacionada a um potencial florístico razoável e em disponibilidade ao longo 

do ano para esse grupo de abelhas.  

No sentido de se verificar essa possibilidade procurou-se averiguar questões 

como: a composição faunística apresenta-se diferenciada entre bordas e no 

compartilhamento por grupos de espécies vegetais; os gradientes pluviométricos 

mensais e a presença de espécies em floração têm influência sobre a ação de 

forrageamento dos meliponíneos e, consequentemente, sobre o número de espécies 

registrado em coletas nas bordas; a riqueza em espécies constatada para essas áreas 

registra, também, algumas espécies com potencial zootécnico, principalmente voltado 

para a produção de mel e pólen. 

 Através de metodologias padronizadas procedeu-se ao recenseamento da fauna 

de Meliponina constante das bordas de quatro áreas de vegetação florestal fragmentadas 

do maciço de Baturité, no Ceará, objetivando-se estimar a riqueza em espécies desse 

grupo de abelhas; verificar o grau de compartilhamento abelha/planta; detectar a 

interferência dos níveis mensais de pluviosidade e das fenofases de florescimento das 

espécies no comportamento de forrageamento dessas abelhas e no número de espécies 

constatado por coleta; e registrar a ocorrência de espécies com características 

relacionadas à exploração racional para fins sócio-econômicos.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os trabalhos de campo foram realizados nos municípios de Baturité, Mulungu e 

Guaramiranga, no maciço de Baturité, no Ceará (4º
 
a 4º 30’ S e 38º 45’ a 39º 15’ W), nas 

mesmas áreas onde ocorreu o levantamento das demais espécies de Apidae (GOMES, 

1978; UFC/FUNCEME, 1994; SOUZA, 1997; ARAÚJO et al., 2006a, 2006b).  

Para o desenvolvimento desse estudo selecionaram-se quatro fragmentos 

florestais (F1, F2, F3, F4) bem conservados, situados em cotas altimétricas acima de 

600 m e em vertentes diferentes, tendo-se somente as suas áreas de bordas como locais 

para a captura das abelhas.  

 O procedimento de amostragem das abelhas fez parte do contexto geral 

estabelecido para as coletas dos Apoidea como um todo realizadas nas áreas 

selecionadas, tendo-se como base a metodologia de Sakagami et al. (1967).  

A maioria das abelhas coletadas estava em plantas floridas, somente algumas em 

vôo e poucas em ninhos.  

O método de coleta e herborização do material botânico esteve de acordo com 

Fidalgo & Bononi (1989) e os procedimentos de identificação das espécies basearam-se 

em Bremer et al. (2009) e nas sugestões do Missouri Botanical Garden’s 

(www.mobot.mobot.org/W3T). As exsicatas acham-se depositadas no Herbário Prisco 

Bezerra (EAC) da Universidade Federal do Ceará. 

Imediatamente após a captura as abelhas eram mortas em frascos contendo 

acetato de etila e, a seguir, transferidas para frascos individuais etiquetados. 

Em laboratório, as abelhas foram selecionadas por morfoespécies e submetidas à 

identificação, conforme Michener (2000) e Silveira et al. (2002). Parte do material 

coletado foi enviada a especialistas para identificação. A montagem e conservação das 

abelhas estiveram de acordo com Borror & De Long (1969) e Almeida et al. (1998). Os 

demais materiais acham-se depositados na coleção do Laboratório de Abelhas do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará. 

Os dados foram organizados, previamente, em matrizes de presença/ausência das 

espécies amostradas mensalmente em cada borda. Com os procedimentos de análises 

dessas matrizes foi possível detectar-se as diversas tendências referentes à riqueza em 

espécies dessa comunidade de abelhas, bem como, se ter uma visão geral da evolução 

estrutural dessa comunidade ao longo do período de estudo. 

http://www.mobot.mobot.org/W3T


144 

 

 As informações sobre a riqueza de Meliponina observada nos locais da pesquisa  

foram obtidas através das taxas mensais de acumulação de espécies (curva do coletor). 

Utilizou-se o estimador de riqueza (Chao 2) para a avaliação dessas taxas (COLWELL 

& CODDINGTON, 1994; GOTELLI & COLWELL, 2001; COLWELL, 2006). Os 

cálculos foram efetuados através do software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 

2010). 

A composição faunística entre as bordas e o grau de compartilhamento das 

espécies vegetais pelas abelhas foram determinados por meio do coeficiente de 

similaridade, com o uso do índice de Jaccard, e da análise de agrupamento (UPGMA – 

Unweighted Pair Group Method with Average). 

O coeficiente de similaridade quantifica o nível de relação entre pares de 

parâmetros estudados (LEGENDER & LEGENDER, 1998; VALENTIM, 2000). O 

índice de Jaccard (J) tem como base a presença ou ausência de espécies, não 

considerando, portanto a dupla ausência (VALENTIM, 2000). Como varia de 0 a 1, os 

valores resultantes quanto mais próximos da unidade maior será a similaridade. 

Aplicou-se esse índice através do programa Estimate S (COWELL, 2006). A fórmula 

abaixo expressa o índice de Jaccard: 

J = c/a + b – c, 

onde:  

a = número de espécies presentes na área 1; 

b = número de espécies presentes na área 2; 

c = número de espécies presentes em ambas as áreas. 

A análise de agrupamento (UPGMA) permite se verificar as composições 

faunísticas das quatro bordas e compará-las entre si através de um dendrograma. Esse 

método mostra que os grupos são formados por amostras bem representadas do universo 

abordado (LEGENDER & LEGENDER, 1998). A metodologia de cálculo dessa análise 

acha-se disponibilizada no programa Biodiversity Pro versão 2.0 (MCALEECE, 1997). 

A estrutura da comunidade de abelhas sem ferrão foi interpretada através da 

influência do gradiente pluviométrico mensal e do número de espécies em floração 

sobre a ação de forrageamento das abelhas e sobre o número registrado de espécies em 

coletas. Para essa avaliação aplicaram-se os índices de diversidade de Shannon-Wiener 

(H’) e o de Simpson (D), submetidos ao teste de correlação de Pearson. Os cálculos 

foram processados através do software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010).  
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Para maior esclarecimento e segurança, quanto ao grau de significância desses 

resultados, esses índices foram comparados através do teste t de Hutcheson (ZAR, 

1984), sendo os procedimentos de cálculos efetuados com os recursos do software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010) e do programa BioDap (THOMAS, 2000). 

O registro das espécies com potencial zootécnico baseou-se nas experiências dos 

meliponicultores locais e nas sugestões de pesquisadores como Nogueira-Neto (1970, 

1997), Ker et al. (1996), Carvalho et al. (2003), Alves et al. (2005), Fonseca et al. 

(2006). 

 Os resultados obtidos também estão interpretados, em parte, através de tabelas, 

onde se expõem as espécies de abelhas sem ferrão relacionadas aos locais de coletas e 

às plantas visitadas; se registram as espécies vegetais, seus nomes vernaculares, suas 

bordas de ocorrência, número de abelhas visitantes e registro em herbário; e onde se 

acham representadados os resultados da similaridade da fauna de Meliponina. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Na amostragem das abelhas sem ferrão foram coletados 1346 espécimes 

pertencentes a 20 espécies distribuídas em 12 táxons genéricos. Os gêneros mais ricos 

foram Frieseomelitta, Scaptotrigona e Trigona, cada um com três espécies (TAB. 1).  

Nas coletas por borda registraram-se 350 indivíduos, dez espécies e oito gêneros 

em F1; 256 indivíduos, nove espécies e oito gêneros em F2; 436 indivíduos, 13 espécies 

e nove gêneros em F3; e 304 indivíduos, 10 espécies e sete gêneros em F4. 

O cálculo da curva do coletor para os Meliponina apresentou suficiência 

amostral no final da pesquisa, com uma variação entre 82,26 a 90,04%, conforme 

expressou o estimador de riqueza Chao 2 (FIG. 1). 

Oito novas referências de espécies pertencentes aos gêneros Frieseomelitta, 

Lestrimelitta, Oxytrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona e Trigona (TAB.1) foram 

registradas para o maciço de Baturité, um número considerável, se for levado em 

questão os trabalhos de Ducke (op. cit.) que compilou 15 espécies para aquelas áreas. 

Vale ressaltar que entre essas espécies inclui-se um registro novo para a Ciência: 

Scaptotrigona sp. 3 (sp. nov.).  

Cabe aqui comunicar que, embora nos locais de coletas não se tenha capturado 

espécimes de Melipona subnitida Ducke, 1911 (jandaíra), indivíduos desta espécie 

foram coletados no reverso ocidental dessa área serrana, durante as excursões de campo 

desta pesquisa. Nesta mesma vertente foi onde Ducke (op. cit.), possivelmente, coletou 

os exemplares citados nos seus trabalhos. 

De um modo geral, nos inventários pontuais de Apoidea no Brasil o número de 

ocorrência de espécies de abelhas sem ferrão tem sido considerado baixo. Em áreas de 

caatinga (sensu stricto), por exemplo, não tem ultrapassado a 11 espécies (ver 

MARTINS, 1994; AGUIAR & MARTINS, 1997; VIANA, 1999; AGUIAR, 2003; 

ZANELLA, 2000, 2003; AGUIAR & ZANELLA, 2005; BATALHA FILHO et al., 

2007). Em outros ecossistemas, como campos rupestres, campos naturais, dunas 

costeiras e mata atlântica esse número também não é muito representativo (≤ 6 spp.) 

(FARIA-MUCCI et al., 2003; GONÇALVES & MELO, 2005; VIANA & KLEINERT, 

2006; LOCATELLI et al., 2004; e MILET-PINHEIRO & SCHILINDWEINE, 2008). 

Mas, no cerrado, Nogueira-Ferreira & Augusto (2007) registraram 18 espécies e em área 

de transição cerrado-amazônia, Santos et al. (2004) documentaram a existência de 20 
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espécies. Fora do território brasileiro, em floresta tropical de altitude na Costa Rica, 

Brosi (2009) também registrou 20 espécies.  

De acordo com Zanella & Martins (2003) no grupo dos Apiformes o número de 

espécies por táxon genérico quase sempre é baixo, principalmente na caatinga, e essa 

característica para os meliponíneos também não foge à regra. 

Nas condições dos ambientes degradados da maioria das paisagens brasileiras a 

baixa riqueza de espécies de abelhas sem ferrão constatada nesses recenseamentos 

pontuais, poderá estar associada à extinção local de diversas espécies.  

Alguns fatores poderão contribuir para essa situação, entre os quais se destacam 

a reduzida diversidade genética, consequência da redução das populações afetadas pelos 

efeitos da fragmentação de hábitats (KERR & VENCOVSKY, 1982); a falta, 

consequente, de recursos tróficos em geral e, principalmente, daqueles que “estimulam” 

a dinâmica alimentar e de armazenamento desses produtos pelas colônias, como seria o 

caso das espécies vegetais com floração em massa (RAMALHO, 1998; MONTEIRO & 

RAMALHO, 2010); e as alterações do nicho de nidificação da maioria das espécies que 

tem as árvores como o único substrato para nidificar.  

 Ainda com relação ao substrato de nidificação dos Meliponina devem-se 

considerar os tipos de ocos e seus diâmetros, além das concentrações de árvores por 

área, pois, são características de fundamental importância para o desenvolvimento dos 

processos de formação de novas colônias nos seus hábitats naturais (ver SAMEJIMA et 

al., 2004).  

Por outro lado vale destacar que as modificações resultantes dos processos de 

fragmentação, quase sempre afetam, consideravelmente, toda a estrutura dos 

remanescentes vegetacionais, inclusive a edáfica e, neste caso, espécies que nidificam 

no solo também são afetadas. Zanella & Martins (2003) já se referiram a esses 

problemas quando abordaram aspectos da apifauna da caatinga. 

Dessa forma, as diferentes respostas manifestadas pelos meliponíneos aos graus 

de mudanças do ambiente matricial refletem direta ou indiretamente na composição das 

assembleias de abelhas, principalmente em áreas de bordas de fragmentos (BROSI, 

2009).  
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TABELA 1: Relação das espécies de Meliponina associadas aos locais de coletas (F1, F2, 

F3, F4) e às respectivas plantas visitadas no período de março de 2008 a agosto de 2009, 

no maciço de Baturité, Ceará.   

Família/Espécie Fragmentos Plantas visitadas 

  (Numeração na Tab. 3) 

APIDAE   

MELIPONINA   

1. Cephalotrigona capitata (Smith, 1874)                F1, F4 17, 49, 73 

2. Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) F2 no ninho, em vôo, 4, 26, 54 

3. Frieseomelitta francoi (Moure, 1946) * F3 75 

4. Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836) F1, F3 no suor, 25, 45, 47, 61, 80 

5. Geotrigona sp. F4 73 

6. Lestrimelitta cf. tropica Marchi & Melo, 2006 * F2 no ninho, em vôo 

7. Leurotrigona sp. F3 no suor, 45 

8. Melipona (Mechmelia) aff. rufiventris Lepeletier, 

1836    

F1, F3 em vôo, 13, 16, 18, 28, 47, 

48, 51, 75 

9. Nannotrigona sp. F1, F2, F3, F4 11, 15, 16, 18, 37,58, 67, 73, 

76 

10. Oxytrigona tataira Smith, 1863 * F3, F4 no ninho, em vôo, 26, 29, 32, 

38, 45 

11. Partamona ailyae Camargo, 1980 *  F1, F2, F3, F4 em vôo, 73, 79 

12. Plebeia aff. flavocincta (Cockerell, 1912) * F3 45, 75 

13. Plebeia sp. F1, F2 no suor, 73 

14. Scaptotrigona sp. 1 F1, F2, F3, F4 em vôo, 1, 11, 16, 18, 29, 32, 

33, 45, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 

74, 75 

15. Scaptotrigona sp. 2 *  F4 73 

16. Scaptotrigona sp. 3 (sp. nov.) *  F1, F3 73 

17. Trigona fulviventris Guérin,1837 F1, F3, F4 no ninho, em vôo,2, 8, 9, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 

26, 29, 30, 34, 37, 38, 42, 44, 

45, 46, 47, 48, 56, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 

76, 77, 79, 81, 82 

18. Trigona fuscipennis Friese, 1900 F2, F3, F4 26, 33, 73 

19. Trigona spinipes (Fabricius, 1793) *  F1, F2, F3, F4 em vôo, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 31 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 

47, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 

60, 61, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

20. Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) F2 no suor, 50 

* Espécies não registradas por Ducke 
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FIGURA 1: Curva de acumulação mensal (S) e estimador de 

riqueza Chao 2 (C) representando o esforço de coleta 

relacionado aos Meliponina registrados no período de março de 

2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará.  

 

A análise de similaridade da fauna de Meliponina entre as bordas estudadas 

(TAB. 2; FIG. 2) demonstrou a existência de grupos com proximidades que variaram 

entre 29,41 e 53,33%. De acordo com o índice de Jaccard, somente esse último 

percentual acha-se acima do limite permitido em avaliações de similaridade, conforme 

expõem Kent & Coker (1992). Esses resultados indicaram que existem diferenças entre 

as comunidades de abelhas sem ferrão das quatro bordas, o que evidencia, neste caso, 

certo grau de heterogeneidade na composição dessas faunas.  

Somente as bordas F1 e F3 foram as que mais se aproximaram, com um nível de 

ligação ligeiramente acima de 50% (53,33%) e muito bem evidenciado pela Tabela 1, 

onde se percebem as diversas espécies em comum, conforme os fragmentos. Embora a 

distância entre bordas (TAB. 2) seja uma das três maiores registradas (cerca de 9 km), o 

que possivelmente dificultaria uma interligação entre faunas, a área de F1 acha-se 

voltada para barlavento, porém, apresentando limite imediato a sotavento, vertente 

caracterizadamente mais seca e onde se localiza F3. Esta última borda, apesar de 

posicionada a sotavento, acha-se a quase 800 m de altitude em que, nessas condições, 

espécies de meliponíneos da vertente seca poderiam atingir a parte imediatamente 

superior de F1.  
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Em outras circunstâncias poder-se-ia interpretar essa situação de F1 e F3 como 

as áreas mais preservadas, tendo-se, portanto, um resquício representativo do que fora 

os ambientes das matas úmidas e secas serranas deste maciço, no que se refere à 

condição de verdadeiro continuum florestal diferenciado, gradativamente, pelos 

condicionantes topoclimáticos. Neste caso, a fauna de meliponíneos tinha, na sua 

dinâmica de polinização, desempenho de abrangência maior nesses dois corpos de 

vegetação, fato que, regularmente, não vem acontecendo hoje, consequência das ações 

antropogênicas. Circunstancialmente é possível que um fator de ordem climática, como 

os níveis de umidade relativa ao longo do ano, seja fundamental na excelência das 

condições de maior equilíbrio dessas áreas. Indicadores biológicos do tipo grau de 

caducifolia da vegetação e presença de espécies de Meliponina, como Trigona 

fulviventris (TAB.1), abelha caracteristicamente de áreas mais úmidas, podem ter peso 

suficiente para indicar ambientes submetidos a níveis de umidade mais elevados e, neste 

caso particular, justificar o agrupamento F1 x F3. 

Possivelmente, os resultados das demais aproximações de grupos (TAB. 2) 

possam ser interpretados, razoavelmente, como uma consequência da degradação 

ambiental sofrida pelos ecossistemas dessa área serrana. Vejam-se, por exemplo, os 

casos de F2 e F3, em que se acham relativamente próximos, mesma vertente, mesma 

tipologia vegetal e altitudes diferenciadas em cerca de 100 m apresentaram o coeficiente 

mais baixo (29,41%). 

Vale ressaltar que as condições de preservação de F2, numa avaliação empírica, 

apresentaram-se mais degradadas do que F3, haja vista o local ter sido depósito 

provisório do lixo municipal.  

Ducke (op. cit.) há mais de 100 anos percorreu várias compartimentações 

topográficas desse maciço e, já naquela época, fez comentários sobre a situação 

ambiental em que se encontravam as florestas locais. 

Os índices de similaridade de Jaccard, expressando o expectro de 

compartilhamento das espécies vegetais com relação às abelhas, revelaram valores entre 

8,33 e 100%, devido a uma espécie de abelha visitar somente duas espécies de plantas.  
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TABELA 2: Similaridade da fauna de Meliponina de acordo com índice de Jaccard (%) 

e conforme a relação entre as distâncias das bordas amostradas (F1, F2, F3, F4) no 

período de março de 2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará. Barlav. = 

barlavento; sotav. = sotavento.  

Fragmento

s 

Coeficiente 

de Jaccard 

(%) 

Distância 

(km) 

Vertentes Altitude (m) 

F1 x F2 35,7143 3,23 barlav. x sotav. 1015-1114x670-690 

F1 x F3 53,3333 9,01 barlav. x sotav. 1015-1114x780-790 

F1 x F4 42,8571 3,96   barlav. x barlav.  1015-1114x660-680 

F2 x F3 29,4118 5,79  sotav. x sotav. 670-690x780-790 

F2 x F4 35,7143 10,27 sotav. x barlav. 670-690x660-680 

F3 x F4 43,7500 12,36 sotav. x barlav. 780-790x660-680 

 

O dendrograma de similaridade mostrou relação de compartilhamento das 82 

espécies de plantas com as 20 espécies de abelhas sem ferrão (FIG. 3). Observa-se, 

através do número de abelhas visitantes (TAB. 3), que não houve uma homogeneidade 

quanto ao uso dos recursos tróficos pelos meliponíneos, havendo, portanto, um reduzido 

número de visitantes para a maioria das espécies vegetais, resultados que coincidem 

com os de Viana et al. (2006).  

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

           

FIGURA 2: Dendrograma de similaridade referente à composição da fauna de 

Meliponina das quatro bordas amostradas (F1, F2, F3, F4) no período de março de 

2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará. 
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Considerando-se os primeiros níveis de agrupamentos, cuja proximidade está 

acima de 50%, conforme o que estabelece o índice de Jaccard, a análise identificou dois 

grupos básicos perfeitamente definidos.  

O primeiro grupo à esquerda, correspondendo a apenas duas espécies vegetais 

(Myracrodruon urundeuva e Mimosa arenosa) (TAB. 3), ficou associado a somente 

duas espécies de meliponíneos (Frieseomelitta doederleini e Trigona spinipes) (TAB. 

1). O segundo grupo, compondo-se com o restante dos subagrupamentos, evidenciou 

um maior compartilhamento abelha/planta, onde ficaram bem definidos três 

agrupamentos maiores e um menor com similaridades acima de 60%.  

Para esse segundo grupo estima-se que cerca de 80% dos Meliponina fizeram 

uso, compartilhadamente, dos recursos tróficos ofertados por 79,28% das espécies 

vegetais registradas, conforme expõe a Figura 3. 

O restante dos agrupamentos, incluindo o primeiro (20,72%), dispuseram 

alimentos para 14 espécies de abelhas sem ferrão, todavia, apenas quatro dessas 

espécies foram exclusivas para esse grupo de plantas (Geotrigona sp., Plebeia sp., 

Scaptotrigona sp. 2, e Scaptotrigona sp. 3, sp. nov.). 

Sete (8,54%) espécies vegetais compartilharam recursos com indivíduos de pelo 

menos quatro espécies de abelhas, foram Cynophalla flexuosa, Libidibia ferrea var. 

parvifolia, Senna splendida var. gloriosa, Serjania lethalis, Vernonanthura brasiliana, 

Wedelia scaberrima e Spermacoce verticillata. As seis primeiras ficaram distribuídas 

nos agrupamentos maiores e somente Spermacoce verticillata, com 60% das espécies de 

Meliponina (12 spp.) compartilhadas, agrupou-se mais isoladamente (ver EV73 na FIG. 

3).   

O destaque dessa última espécies, no que se refere ao maior compartilhamento 

abelha/planta, poderá estar associado à grande quantidade de pequenas flores por 

inflorescência e por planta que ela possui e a sua plasticidade biogeográfica, ao ocupar 

as quatro bordas.  
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TABELA 3: Espécies vegetais por família pertencentes aos locais de coletas de abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponina) no período 

de março de 2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará. Legenda: Nv = nome vernacular; Ff = fragmento florestal; Nav = 

número de abelhas visitantes; voucher = material testemunho (L. W. Lima-Verde; J. R. Lima*).               

Família/Espécie               Nv Ff Nav Voucher 
AMARANTHACEAE     

1. Alternanthera brasiliana (L.)  Kuntze ervanço F2 1 3518 (EAC) 

2. Irecine cf. diffusa Humb. Bonpl. ex Willd. cabeça-branca F1 2 3496 (EAC) 

AMARYLLIDACEAE     

3. Hippeastrum stylosum Herb. lírio F1 1 3534 (EAC) 

ANACARDIACEAE     
4. Myracrodruon urundeuva Allemão aroeira F2 1 3482 (EAC) 

5. Spondias mombin L. cajazeira F3 1 3574 (EAC) 

ANNONACEAE     

6. Xylopia frutescens Aubl. embiriba F4 1 3477/08 (EAC) 

APOCYNACEAE     

7. Forsteronia glabrescens Müll. Arg. - F1 1 3530 (EAC) 

8. Mandevilla scabra (Hoffmann. ex Roem. & Schult.) K. Schum. - F4 1 3615 (EAC) 

9. Peltastes peltatus (Vell.) Woodson - F1 2 3544 (EAC) 

ARALIACEAE     

10. Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. piroá F1 1 3543 (EAC) 

ASTERACEAE     

11. Baccharis sp.  - F1 3 3587 (EAC) 

12. Bidens bipinnata L. carrapicho F2, F4 2 3613/08 (EAC) 

13. Cosmus caudatus Kunth carrapicho-de-agulha F2, F3 3 3482 (EAC) 

14. Trichogoniopsis adenantha (DC.) R. M. King & H. Rob. - F2 1 3625 (EAC) 

15. Verbesina diversifolia DC. - F1 2 3466/08 (EAC) 

16. Vernonanthura brasiliana (L.) Druce catirina F1, F2, F3 6 3586 (EAC) 

17. Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. assa-peixe F1, F4 1 3479/08 (EAC) 

18. Wedelia scaberrima Benth. camará-de-flecha F2, F3 4 3464/08 (EAC) 

BEGONIACEAE     

19. Begonia sp. begonia F1 1 3500 (EAC) 
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                           TABELA 3: continuação  

Família/Espécie                                Nv Ff Nav Voucher 
BIGNONIACEAE     

20. Arrabidaea cf. limae A. H. Gentry - F1 1 3557 (EAC) 

21. Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec. - F3 1 3538/08 (EAC) 

22. Fridericia sp. cipó-quebrador F2, F3 1 3561 (EAC) 

23. Mansoa sp. - F3 2 3477 (EAC) 

BIXACEAE     

24. Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. pacotê F2 1 3515 (EAC) 

BORAGINACEAE     

25. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. freijó F2, F3 1 3489 (EAC) 

CAPPARACEAE     

26. Cynophalla flexuosa (L.) J. Prersl feijão-bravo F2, F3 5 3566 (EAC) 

CONVOLVULACEAE     

27. Ipomoea hederifolia L. jitirana F3 1 3506 (EAC) 

28. Jacquemontia nodiflora (Desr.) G. Don jitirana F3 1 3478 (EAC) 

29. Merremia aegyptia (L.) Urb. jitirana F3 3 3487 (EAC) 

CUCURBITACEAE     

30. Momordica charantia L. melão-de-são-caetano F3 1 3522/08 (EAC) 

CYPERACEAE     

31. Killinga odorata Vahl - F3 1 3618 (EAC) 

EUPHORBIACEAE     

32. Croton argyrophylloides Müll. Arg. marmeleiro-branco F3 3 3607 (EAC) 

33. Croton blanchetianus Baill. marmeleiro-preto F2, F3 3 3605 (EAC) 

34. Manihot glaziovii Müll. Arg. maniçoba F4 1 3480/08 (EAC) 

FLACOURTIACEAE     

35. Banara guianensis Aubl. farinha-seca F1 1 3597 (EAC) 

36. Casearia silvestris Sw. língua-de-tiú F1 1 3582 (EAC) 

37. Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichler espinho-de-judeu F1 3 3581 (EAC) 

HELICONIACEAE     

38. Heliconia psittacorum L. f. pacavira F4 3 3613/09 (EAC) 
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                          TABELA 3: continuação 

Família/Espécie               Nv Ff Nav Voucher 
HYPERICACEAE     

39. Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre-vermelho F4 1 3582/08 (EAC) 

HIPPOCRATEACEAE     

40. Hippocratea volubilis L. - F1 1 3549 (EAC) 

LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE     

41. Bauhinia aromatica Ducke mororó F3 1 439 (EAC, RB)* 

42. Bauhinia outimouta Aubl. mororó F1 1 3533 (EAC) 

43. Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. var.   ferruginea canafístula-da-serra F1 1  723 (EAC, RB)* 

44. Chamaecrista zigophylloides (Taub) H. S. Irwin & Barneby 

var. zigophylloides 

- F3 1 432 (EAC, RB)* 

45. Libidibia ferrea var. parvifolia (Benth.) L. P.   Queiroz  pau-ferro F3 7 3567 (EAC) 

46. Senna georgica H. S. Irwin & Barneby var. georgica flor-de-besouro F1 2  163 (EAC, RB)* 

47. Senna splendida H. S. Irwin & Barneby var. gloriosa são-joão F3 4 687 (EAC, RB)* 

48. Senna uniflora (P. Miller) H. S. Irwin & Barneby mata-pasto F2, F3 3  689 (EAC, RB)* 

LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE     

49. Albizia polycephala (Benth.) Killip. ex Record camunzé F4 1 3476/08 (EAC) 

50. Anadenanthera colubrina (Griseb.) Altschul var. cebil angiqueiro F2 2 3570 (EAC) 

51. Inga bollandii Sprague & Sandwith ingaí F1 1 3528 (EAC) 

52. Inga ingoides (Rich.) Willd. ingá F4 1 3530/08 (EAC) 

53. Inga marginata Willd. ingá F1 1 3529 (EAC) 

54. Mimosa arenosa (Willd.) Pior. calango-cego F2 2  556 (EAC, RB)* 

55. Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke saia-velha F2, F3 1 3564 (EAC) 

56. Piptadenis viridiflora (Kunth) Benth. surucucu F3 1 3541 (EAC) 

57. Senagalia polyphylla (DC.) Britton & Rose espinheiro F2, F3 2 3591 (EAC)  

PLANTAGINACEAE     

58. Scoparia dulcis L. vassourinha F1, F3 3 3604 (EAC) 

MALVACEAE     

59. Sida rhombifolia L. malva F4 1 3613 (EAC) 

60. Waltheria indica L. malva-branca F2, F3 2 3487 (EAC) 
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                           TABELA 3: continuação 

Família/Espécie               Nv Ff Nav Voucher 
MARCGRAVIACEAE     

61. Norantea guianensis Aubl. flor-de-papagaio F1 3 3583 (EAC) 

MELASTOMATACEAE     

62. Clidemia hirta (L.) D. Don - F4 1 3614 (EAC) 

63. Miconia cecidophora Naudin lacre-branco F4 1 3482/08 (EAC) 

64. Tibouchinia multiflora (Gardner) Cogn. - F1 1 3421 (EAC) 

MYRTACEAE     

65. Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos guabiraba F1, F4 2 3427/07 (EAC) 

66. Myrcia multiflora (Lam.) DC. folha-miúda F2 1 3536 (EAC) 

67. Myrcia splendens (Sw.) DC. folha-miúda F1, F4 2 3393 (EAC) 

68. Eugenia sp. folha-miúda F1, F3 1 3594 (EAC) 

NYCTAGINACEAE     

69. Neea obovata Spruce ex Heimerl joão-mole F2, F3 1 3538 (EAC) 

POLYGALACEAE     

70. Polygala paniculata L. - F2 1 3490 (EAC) 

RUBIACEAE     

71. Alseis floribunda Schott goiabinha F2, F3 2 3589 (EAC) 

72. Palicourea marcgravii A. St.-Hil. erva-de-rato F4 1 3478/08 (EAC) 

73. Spermacoce verticillata L. vassourinha-de-botão F1, F2, F3, F4 12 3611 (EAC) 

SAPINDACEAE     

74. Cardiospermum corindum L. - F2, F3 2 3562 (EAC) 

75. Serjania lethalis A. St.-Hil. - F1, F3 6 3565 (EAC) 

SOLANACEAE     

76. Acnistus arborescens (L.) Schltdl. - F1 3  3467/08 (EAC) 

77. Solanum baturitense Huber jurubeba-preta F3 2 3568 (EAC) 

78. Solanum caavurana Vell. jurubeba F1 1 3584 (EAC) 

79. Solanum paniculatum L.  jurubeba F1, F2, F3 3 3573 (EAC) 

THYMELIACEAE     

80. Daphnopsis racemosa Griseb. embira-branca F1 2 3556 (EAC) 

VERBENACEAE     

81. Lantana canescens Kunth camará F3 1 3461/08 (EAC) 

82. Vitex triflora Vahl guabiraba F3 1 3575 (EAC) 
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FIGURA 3: Dendrograma representando a relação de compartilhamento entre as espécies 

de Meliponina e as plantas registradas no período de março de 2008 e agosto de 2009, no 

maciço de Baturité, Ceará. EV = espécie vegetal.  

 

Dentre as espécies de meliponíneos, três se destacaram pelo hábito generalista de se 

alimentar, denotado pelo amplo registro de espécies visitadas. Trigona spinipes foi a 

espécie que mais se destacou, estando presente em todos os agrupamentos básicos, 

utilizando-se, portanto, de cerca de 66% das espécies vegetais; seguiu-se Trigona 

fulviventris, cobrindo 50% desse acervo florístico; e Scaptotrigona sp. 1, que presente em 

quase todos os agrupamentos, utilizou 16 (19,51%) do total das espécies de plantas 

registradas.  

De um modo geral, essas três espécies foram as que praticamente definiram os 

diversos pequenos agrupamentos com as plantas, como nos subgrupos formados por 

Xylopia frutescens, Peltastes peltatus, Hippocratea volubilis e Chamaecrista 

zigophylloides var. zigophylloides; e por Inga ingoides, Vismia guianensis, Cassia 

ferruginea var. ferruginea, Fridericia sp., Neea obovata, Myrcia multiflora, Eugenia sp., 

Bauhinia aromática, Casearia silvestres e Hippeastrum stylosum. Mas, a grande 

preferência de T. spinipes por diversas espécies vegetais possivelmente foi o que de fato 

contribuiu, definitivamente, para essa tendência de agrupamento. 

A ação de T. spinipes nas floras de diversos ecossistemas, no que se refere a seu 

relacionamento com as estruturas reprodutivas das plantas e a sua participação como 
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espécie de preferências generalistas pelos recursos florais, já foi bem avaliada por autores 

como Laroca (1970), Cortopassi-Laurino & Ramalho (1988), Wilms et al. (1996) e Viana 

et al. (2006). 

Na avaliação da abundância absoluta das abelhas sem ferrão, pertencentes às quatro 

áreas estudadas, ficou evidenciado, conforme mostra a Figura 4, que as espécies Trigona 

spinipes, Trigona fulviventris, Scaptotrigona sp. 1, Trigona fuscipennis e Nannotrigona sp. 

foram as que mais se destacaram, sendo as duas primeiras consideradas as espécies 

dominantes.  

Aqui ficou bem esclarecido o que se percebe em recenseamentos diversos, onde se 

registram muitas espécies pouco abundantes e poucas espécies com muitos indivíduos. 

Essa tendência de distribuição foi registrada pela primeira vez por Fisher et al. (1943). 

O destaque de T. spinipes em cotação de abundância é muito comum em 

recenseamentos de abelhas, como denotam os estudos de Viana et al., 1997, em cerrado; 

Lorenzon et al. (2003) e Aguiar & Zanella (2005), em caatinga; Locatelli et al. (2004) e 

Milet-Pinheiro & Schlindweine (2008), em domínio de mata atlântica; Viana & Kleinert 

(2006) em  dunas litorâneas.  

Os efeitos dos níveis pluviométricos mensais e do número de espécies em floração 

sobre a ação de forrageamento e sobre o número de espécies de abelhas sem ferrão 

registrado em coletas não foram significativos para as bordas F1, F3 e F4, nem para as 

quatro áreas tomadas conjuntamente, conforme expressaram os índices de diversidade de 

Shannon e Simpson aplicados. Mas, os resultados de F2 (FIG. 5) mostraram efeitos 

significativos (não muito altos e negativos) apenas para os níveis de pluviosidade sobre 

essas duas variáveis, tendo os índices de Simpson e Shannon apresentado, respecivamente, 

R = - 0,50, para p = 0,04; e R = - 0,55, para p = 0,03.  Nota-se, todavia, que o valor do 

índice de Simpson ficou numa faixa limítrofe de tendência não significativa. 
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         FIGURA 4: Abundância absoluta das espécies de Meliponina     

registradas no período de março de 2008 a agosto de 2009, no maciço 

de Baturité, Ceará.  

 

Uma possível justificativa para a situação da borda F2 seria a sua condição de área 

mais árida, pelo posicionamento a sotavento e menor altitude, em relação às outras bordas. 

Nessas circunstâncias, a influência da umidade sobre a ação de forrageamento e a 

diversidade registrada de espécies de meliponíneos estaria indiretamente se manifestando, 

dada a pouca ocorrência de plantas floridas no período das águas pluviais, como já foi 

observado por Martins (1994) em ambiente de caatinga. De fato pode-se constatar, pela 

Figura 6, que a incidência maior de espécies em floração ocorreu a partir da segunda 

metade da estação das águas pluviais para o início do período de estio (maio/agosto). 

Mas, em outras situações os gradientes pluviométricos mensais podem, realmente, 

limitar as atividades externas das abelhas e o número de espécies registradas em 

recenseamentos, mesmo havendo uma boa disponibilidade de recursos alimentares 

ofertados pelas espécies locais, como foi constatado por Heithaus (1979) e Locatelli et al. 

(2004) em florestas ombrófilas. 

O que parece ficar evidenciado é que, o número de plantas em floração nem sempre 

significa um pressuposto de atratividade para as comunidades de meliponíneos e de outros 

Apoidea. Por outro lado, os níveis mais elevados de umidade mensais, de um modo geral, 
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expressaram-se numa correlação não muito significativa em relação a uma maior ou menor 

presença desses insetos nessas áreas de estudo. Neste caso é de se esperar que os fatores 

preponderantes para a ocorrência espaço-temporal de indivíduos em atitude de 

forrageamento e de registro de espécies de abelhas sem ferrão nas áreas de bordas estejam 

associados à presença de espécies vegetais com estratégias de floração diferenciadas, como 

sugerido por Heithaus (1979).  

Entre esses fatores destacam-se o florescimento simultâneo de espécies compostas 

por um número abundante de indivíduos ofertando grande quantidade de recursos tróficos 

(MANTOVANI & MARTINS, 1988); ou poucas espécies com poucos indivíduos em 

floração, mas, apresentando excessivo número de flores por área de ramificações e com 

recursos bastante atrativos (floração em massa) (RAMALHO, 1998, 2004); ou ainda, 

indivíduos pertencentes a poucas espécies, mas, distinguidos exclusivamente pela 

qualidade dos recursos tróficos. Heithaus (1979) também afirma que recursos mais 

diversificados e abundantes podem promover uma maior diversidade de espécies em 

comunidades de visitante florais. 

As sete espécies vegetais que mais se destacaram pela atração de abelhas sem 

ferrão, neste estudo, poderão estar enquadradas, de acordo com as suas particularidades, 

nessas três características de estratégias de floração.   

                 

               

FIGURA 5: Diagrama de dispersão para os índices de diversidade de Simpson e de 

Shannon relacionados aos níveis de pluviosidade em F2, no período de março de 

2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará.  
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Os resultados obtidos neste trabalho contribuíram, também, para o registro das 

abelhas sem ferrão com potencial zootécnico voltado, principalmente, à produção de mel e 

pólen. Em complementação trouxeram informações importantes para tomadas de decisões 

nas coerências das ações de manejo racional dessas abelhas, como seriam os dados sobre 

os recursos alimentares, suas disponibilidades ao longo do ano, o comportamento 

fenológico das espécies de meliponíneos em função das floradas e do clima, entre outras.  

Dentre as 20 espécies de Meliponina (TAB. 1) registradas, 12 delas (63,55%) 

sobressairam-se por apresentarem potencialidade para produção de mel e pólen: 

Cephalotrigona capitata, Frieseomelitta doederleini, Frieseomelitta francoi, 

Frieseomelitta varia, Melipona aff. rufiventris, Nannotrigona sp., Partamona ailyae, 

Plebeia aff. flavocincta, Plebeia sp., Scaptotrigona sp. 1, Scaptotrigona sp. 2, 

Scaptotrigona sp. 3, sp. nov. mpson e de Shannon relacionada aos níveis de pluviosidade e.  

Desse grupo de espécies, apenas Melipona aff. rufiventris e as Scaptotrigona sp. 1 e 

Scaptotrigona sp. 2 vêm sendo utilizadas no aproveitamento do mel, porém, em geral 

através de manejos inadequados de suas colônias e sem a prevalência das boas práticas de 

fabricação de mel (BPFs) e outros produtos sugeridas por Fonseca et al. (2006).  

Com base nas observações de Carvalho et al. (2003) e Alves et al. (2005), essas 

espécies podem ser distribuidas em três grupos, em função da produção de mel:  

1. produção entre 2 e 4 litros por colônia/ano – Melipona aff. rufiventris, Scaptotrigona sp. 

1, Scaptotrigona sp. 2 e Cephalotrigona capitata; 

2. produção entre 1 e 1,5 litros por colônia/ano – Partamona ailyae, Scaptotrigona sp. 3, 

sp. nov., Frieseomelitta doederleini, F. francoi, F. varia;  

3. produção abaixo de 1 litro por colônia/ano – Nannotrigona sp., P. aff. flavocincta,  

Plebeia sp.  

Dada a ocorrência comprovada da Melipona subnitida (jandaira) no maciço de 

Baturité, sugere-se incluí-la também nessa distribuição classificatória fazendo parte do 

segundo grupo de produção de mel. 

A produção de pólen fresco para as três primeiras espécies do item 1 vem sendo 

avaliada, empiricamente, por alguns meliponicultores do maciço de Baturité e já se 

dispõem de informações que registram colheitas de até 2 kg desse produto por colônia/ano. 
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FIGURA 6: Previsão anual da cronologia de floração das espécies 

vegetais amostradas em F2 em função dos níveis pluviométricos, 

no maciço de Baturité, Ceará.  

 

Nessa mesma linha de observações tem-se verificado que a conservação desse 

pólen, sem desidratação, em vasilhames de vidro ou plástico e a baixa temperatura 

(freezers) preserva o sabor e o cheiro por mais de um ano, o que possivelmente o torna 

viável ao consumo humano e ao abastecimento de colônias de meliponíneos necessitadas 

de alimento protéico.  

Essas espécies já vêm sendo citadas como de importância para o desenvolvimento 

da meliponicultura por autores como Nogueira-Neto (1970, 1997) e Ker et al. (1996). A 

possibilidade de aproveitamento sócio-econômico dos seus produtos pelas comunidades 

rurais do maciço de Baturité, sobretudo as de baixa renda, seria uma alternativa viável, em 

termos de complementação financeira, tendo em vista que experiências semelhantes estão 

em pleno andamento em municípios da Bahia (CARVALHO et al., 2003; ALVES et al., 

2005; FONSECA et al., 2006) e dos estados do Amazônas e do Pará (OLIVEIRA & 

KERR, 2000; VENTURIERI et al., 2003, VENTURIERI, 2004).  

Essa perspectiva viabilizaria a implantação de criatórios racionais de abelhas sem ferrão 

nas periferias próximas aos fragmentos, todavia, acompanhada de estudos prévios das 

espécies comprovadamente nativas desses ambientes e dos recursos tróficos existentes.  
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O conhecimento mais detalhado dos recursos botânicos relacionados á estrutura 

interna dos fragmentos seria uma proposta razoável para se fechar as informações sobre o 

nicho trófico das abelhas sem ferrão nas condições da serra de Baturité. Em trabalhos 

como os de Araújo et al. (2006a, 2006b) já se dispõe de boas informações sobre a florística 

do interior de diversas áreas fragmentadas locais. 

Em muitos casos, esses procedimentos ainda promoveria, indiretamente, o 

repovoamento dessas áreas fragmentadas onde os contingentes populacionais de 

meliponíneos já se acham empobrecidos, garantindo assim, a viabilidade genética dessas 

populações nos seus hábitats naturais (ver sugestões de ZANELLA & MARTINS, 2003).  

As diversas metodologias modernas de manejo racional desse grupo de abelhas 

devem ser levadas em conta, destacando-se dentre elas as prevenções de ordem genética 

estabelecidas por Kerr & Vencovsky (1982), no que se refere à quantidade mínima de 44 

colônias por espécie e por área, a fim de se evitar o surgimento de machos diploides.  

No que se refere à polinização, criatórios racionais dessas abelhas também 

contribuiriam para a manutenção da dinâmica reprodutiva das Angiospermae que 

compõem a flora das formações florestais locais, garantindo, assim, a preservação 

ecológica dessas tipologias vegetais. 

 Para o sucesso desses empreendimentos deve-se lembrar, ainda, que são 

importantes o apoio técnico às comunidades rurais interessadas nesse projeto além de 

estudos direcionados à comercialização envolvendo, entre outro fatores importantes, a 

agregação de valores aos produtos das abelhas. 
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CONCLUSÕES 

 

O registro de 20 espécies de meliponíneos para a serra de Baturité e, em particular 

em área de borda, foi bastante significativo, tendo-se em conta que, na maioria dos 

ecossistemas brasileiros, inclusive em hábitats de domínio de mata atlântica, esse número 

não tem chegado a tanto.  

O esforço de coleta desempenhado evidenciou uma suficiência amostral com uma 

representatividade em espécies estimada entre cerca de 80 e 90%, conforme os estimadores 

aplicados. Isto permitiu o registro de oito novas referências para o Ceará e uma espécie 

nova para a Ciência. 

As composições das faunas das quatro bordas apresentaram-se diferenciadas, pela 

análise de similaridade, demonstrando certo grau de heterogeneidade faunística. Essa 

situação poderá estar associada a fatores como distância entre áreas, posicionamento 

geográfico (vertentes), altitudes, tipologia vegetal e níveis de degradação ambiental. 

A avaliação do compartilhamento entre as espécies de meliponíneos e as espécies 

de plantas revelou que cerca de 80% das abelhas sem ferrão compartilharam os recursos 

ofertados por cerca de 79% das espécies vegetais registradas. Neste contexto, sete espécies 

da flora local compartilharam recursos com pelo menos quatro espécies desse grupo de 

abelhas: Cynophalla flexuosa, Libidibia ferrea var. parvifolia, Senna splendida var. 

gloriosa, Serjania lethalis, Vernonanthura brasiliana, Wedelia scaberrima e Spermacoce 

verticillata. Esses dados mostram, portanto, a importância dos recursos tróficos das bordas 

dos fragmentos estudados para os Meliponina locais. 

Os gradientes pluviométricos e o número de espécies em floração, de um modo 

geral não revelaram influências muito significativas sobre as atividades externas das 

abelhas nem sobre a ocorrência de espécies nas bordas. Estes dados são muito importantes 

para o manejo dos meliponíneos em criações racionais, pois envolvem conhecimentos 

sobre a fenologia e a fisiologia de diversas espécies vegetais, como por exemplo, as que 

apresentam floração em massa, outras com sincronização de floração e abundância de 

indivíduos, e as que ofertam recursos tróficos de qualidade.  

O registro de 12 espécies com potencial zootécnico, principalmente para a produção 

de mel e pólen, indicou a existência de três grupos distintos de espécies em função de suas 

produções anuais. Isto facilita, de certo modo, o desenvolvimento de estudos que venham a 

explorar os critérios de preservação dessas espécies, ao mesmo tempo em que permite a 
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aplicação de metodologias de manejos diferenciados para cada grupo de espécies, 

conforme seus níveis de produtividades. 

Por outro lado, o envolvimento das comunidades rurais na ação de participação em 

criatórios racionais, com fins lucrativos, torna-se muito importante pois implica no seu 

comprometimento com mudanças dos conceitos e práticas tradicionais do uso dos recursos 

naturais. Esse procedimento induz os futuros meliponicultores a colaborarem na 

preservação dessas abelhas e, consequentemente, a manterem suas criações em pleno 

desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 4 

 

Flórula das bordas de quatro fragmentos florestais do maciço de Baturité, 

Ceará, Brasil e sua importância para as guildas de abelhas sem ferrão (Apidae, 

Meliponina)
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CAPÍTULO 4 

 

Flórula das bordas de quatro fragmentos florestais do maciço de Baturité, Ceará, 

Brasil e sua importância para as guildas de abelhas sem ferrão (Apidae, Meliponina) 
 

 

 

RESUMO 

 

 

Através de um inventário florístico realizado em quatro bordas de fragmentos 

florestais do maciço de Baturité, no Ceará, compilou-se um total de 82 espécies utilizadas 

pelas abelhas sem ferrão, pertencentes a 71 táxons genéricos distribuídos em 33 famílias. 

Leguminosae, Asteraceae, Bignoniaceae, Myrtaceae e Solanaceae foram as famílias com 

maior número de espécies. Spermacoce verticillata (Rubiaceae), de ocorrência nos quatro 

entornos, ofertou recursos para cerca de 60% das espécies de Meliponina. Na 

caracterização dessa formação vegetal ficou evidenciada a predominância de espécies 

subarbustivas na sua composição. A influência dos gradientes pluviométricos sobre a 

floração variou conforme a borda. Uma análise do dendrograma de similaridade detectou 

um baixo nível de ligação entre as bordas estudadas, o que caracteriza um considerável 

grau de heterogeneidade entre elas. Sugere-se a conservação da flora das bordas imediatas 

a fragmentos vegetais desse maciço, através de faixas delimitativas bem delineadas, para a 

preservação das guildas de abelhas sem ferrão e demais Apoidea locais.  

 

Palavras-chave: hábitats fragmentados, inventário florístico, recursos tróficos, 

meliponíneos 
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CHAPTER 4 

 

Florula of the edges of four forestry fragments from the Baturité mountains, Ceará, 

Brazil and its importance to the stingless bee (Apidae, Meliponina) guilds 

 

 

ABSTRACT 

 

Through floristic inventories carried out in four forestry fragment edges in the 

Baturité Mountains, state of Ceará, Brazil, 82 plant species used by stingless bees were 

recorded. These species belong to 71 genus taxons distributed in 33 families. 

Leguminosae, Asteraceae, Bignoniaceae, Myrtaceae and Solanaceae were the families with 

the grreatest number of species. Spermacoce verticillata (Rubiaceae) occured in the four 

áreas and provided resources to about 60% of the Meliponina species. In the 

characterization of the vegetative formation it was evident the predominance of shrubs in 

its composition. Ran influence on the species blooming varied among the forestry fragment 

edge, showing a considerable degree of heterogeneity between them. We suggest the 

conservation of flora in immediate edges of forest fragments in the Baturité mountains, 

through well delineated corridors to preserve the stingless bee guilds and other  local native 

Apoidea.  

  

 

Key words: fragmented habitats, floristic inventory, trofic resourses, meliponini bees  
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, nos últimos 40 anos, os conhecimentos sobre os recursos florísticos 

relacionados às abelhas silvestres vêm sendo produzidos indiretamente através de 

levantamentos sistematizados da melissofauna realizados em diversos ecossistemas.   

As regiões Sudeste e Sul do Brasil são as que mais realizam pesquisas com abelhas 

(FREITAS et al., 2009). Estudos desenvolvidos nessas duas regiões, como os de Cure et al. 

(1992), Souza et al. (1994), Faria-Mucci et al (2003), Gonçalves & Melo (2005), entre 

outros, fazem referência, também, aos recursos alimentares em utilização pelas 

comunidades de Apoidea locais, onde se incluem os Meliponina.  

Na região Nordeste, algumas pesquisas envolvendo floras melitófilas foram 

desenvolvidas, tanto em áreas de caatinga, quanto em áreas de exceção, como as de 

cerrado, mata atlântica e vegetações litorâneas, (p. ex, VIANA et al., 1997;  RAMALHO 

& SILVA, 2002; RAMALHO, 1998/2004; VIANA et al., 2002; AGUIAR, 2003; 

LORENZON et al., 2003; LOCATELLI et al.,2004; SANTOS et al., 2006; SILVA et al., 

2007, MILET-PINHEIRO & SCHLINDWEIN, 2008; MONTEIRO & RAMALHO, 2010). 

A maioria desses estudos desenvolve-se em áreas fragmentadas de vegetação 

geralmente associadas a um histórico de perturbações e onde um gama considerável de 

diversos fatores se manifestou em interações por longos espaços de tempo (VIANA & 

PINHEIRO, 1998; CERQUEIRA et al., 2003; BROWN & LEMOLINO, 2006). As 

margens periféricas desses ambientes sofrem, inicialmente, bruscas transformações físicas 

que afetam a dinâmica das atividades biológicas locais, sobretudo o fluxo gênico entre 

populações (BIERREGAARD et al., 1992; VIANA et al., 1992; MURCIA, 1995; 

SCHNEIDER et al., 2003 ). 

No componente florístico de formações vegetacionais ombrófilos e mésicos, como 

os remanescentes de mata atlântica do maciço de Baturité, no Ceará, é muito comum a 

ocorrência de espécies cujo processo de floração expõe características intrinsecamente 

relacionadas com abelhas sem ferrão, dada a grande procura efetivada por esses 

Hymenoptera. Em tais espécies os indivíduos apresentam numerosas inflorescências 

(floração em massa), com flores pequenas e antese diária (RAMALHO, 1998, 2004). Isso 

vem sendo interpretado como uma característica de que o hábitat natural desse grupo de 
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Hymenoptera acha-se relacionado com a flora dessas formações vegetais (RAMALHO, 

1998, 2004; MONTEIRO & RAMALHO, 2010). Por outro lado pode-se interpretar que a 

presença dessas abelhas em áreas de bordas de fragmentos significa uma necessidade de 

complementação alimentar, em decorrência dos desequilíbrios ecológicos espaço-

temporais em que são submetidos esses hábitats remanescentes.  

A ocupação natural ou acidental de espécies vegetais nativas e outras de ampla 

distribuição geográfica é muito comum nesses ambientes de bordas, onde os 

condicionantes facilitadores desse processo acham-se intrinsecamente relacionados à 

permeabilidade da matriz, como foi observado por Cane (2001), Scariot et al. (2003) e 

Ewers & Didham (2006). Esse processo caracteriza-se, principalmente, pela presença de 

espécimes vegetais, de diversas espécies, geralmente com formas biológicas herbáceo-

arbustivas, exigentes em luminosidade e adaptados aos solos de estrutura e composição 

alteradas pelos efeitos antropogênicos locais. Nessas circunstâncias, os ciclos biológicos 

das espécies fecham-se facilmente e, sazonalmente, essa faixa de matriz tem em 

disponibilização recursos alimentares para as diversas guildas de polinizadores que alí 

aportam. Em recenseamentos de abelhas em campos naturais, Gonçalves & Melo (2005) e 

Gonçalves et al. (2009) reportaram-se a esses “aceiros”, onde observaram exatamente essa 

relação planta/abelha.  

Contudo, estudos envolvendo essas formações vegetais e relacionando-as com 

comunidades de Apoidea são escassos. Neste caso, não se dispõem de informações que 

envolvam, por exemplo, o grau de similaridade na composição florística entre áreas 

supostamente diferentes; a influência do gradiente pluviométrico local sobre o número de 

espécies em floração ao longo do ano; os períodos de floração dos componentes dessa 

vegetação; o manejo adequado dessas áreas para que garantam alimentação complementar 

aos polinizadores locais, entre os quais os meliponíneos.  

Com base nesses enfoques procedeu-se a um levantamento florístico em bordas de 

quatro fragmentos florestais do maciço de Baturité, no Ceará objetivando-se determinar a 

composição florística desses entornos e a suas características de hábitos; registrar a 

similaridade entre essas composições vegetais; verificar a correlação entre os gradientes 

pluviométricos mensais e o incremento no número de espécies floridas; esclarecer os 

aspectos fenológicos dessa flora, com vistas a sua potencialidade como fornecedoras de 

recursos tróficos para as comunidades de meliponíneos; bem como, opinar sobre manejo 

conservacionista para essas bordas.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização desta pesquisa utilizaram-se áreas dos municípios de Baturité, 

Guaramiranga Mulungu sitos no maciço de Baturité, Ceará, conforme as coordenadas 4º
 
a 

4º 30’ de latitude sul e 38º 45’ a 39º 15’ de latitude oeste (GOMES, 1978; 

UFC/FUNCEME, 1994; SOUZA, 1997; ARAÚJO et al., 2006a, 2006b).  

Esses locais foram os mesmos utilizados para as coletas de abelhas, constituidos, 

portanto, de quatro áreas de bordas de fragmentos florestais em cotas altimétricas acima 

dos 600 m de altitude. 

A tipologia vegetal acha-se representada pelas floresta ombrófila montana (mata 

úmida serrana) e floresta estacional decidual montana (mata seca serrana) caracterizadas 

como remanescentes disjuntos de mata atlântica (FIGUEIREDO & BARBOSA, 1990; 

VELOSO et al., 1991; FERNANDES, 1998).  

O processo de amostragem da flora das bordas dos quatro fragmentos desenvolveu-

se através de uma frequência de coleta mensal padronizada, de março de 2008 a agosto de 

2009, e esteve relacionado aos espécimes constatadamente observados como fonte de 

utilização pelos meliponíneos inventariados. Neste caso estabeleceu-se o critério de dividir 

a vegetação em plantas herbáceas, subarbustivas, arbustivas e trepadeiras (WHITTAKER, 

1975), vistas aqui compondo uma eco-unidade fitofisionomicamente caracterizada como 

capoeira baixa e de permeabilidade suave, conforme López-Barrera (2004).  

Os espécimes arbóreos, pontualmente distribuídos nos espaço delimitados para a 

pesquisa, por fazerem parte da biota dos fragmentos, foram analisados à parte. 

A herborização do material deu-se através da preparação e secagem dos espécimes 

para posterior montagem das exsicatas, conforme a metodologia sugerida por Fidalgo & 

Bononi (1989).  

Para a identificação das espécies foram utilizados literatura especializada, materiais 

com identificação idônea pertencentes ao Herbário EAC, além de consultas a especialistas. 

Informações diaponibilizadas em Bummitt & Powell (1992) e no site 

www.mobot.mobot.or/W3T do Missouri Botanical Garden’s facilitaram os procedimentos 

para a escrita da correta grafia dos nomes das espécies e dos respectivos autores. Em 

seguida à identificação, o material foi incorporado ao Herbário Prisco Bezerra (EAC) da 

Universidade Federal do Ceará para registro e validação como voucher.  

http://www.mobot.mobot.or/W3T
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Para a caracterização da flora das quatro áreas utilizou-se o sistema de classificação 

Angiosperm Phylogeny Group (APG) III (BREMER et al., 2009).  

Com a finalidade de se avaliar estruturalmente essa comunidade, os dados foram 

organizados em uma matriz binária (presença/ausência) das espécies amostradas ao longo 

do período.  

Neste caso, um dos procedimentos avaliatórios relacionou-se ao grau de associação 

entre as composições florísticas das bordas, o qual foi medido por meio do coeficiente de 

similaridade, através do índice de Jaccard, e a comparação da similaridade entre bordas 

pela análise de agrupamento, que utiliza a metodologia de média ponderada de grupo 

(UPGMA – Unweighted Pair Group Method with Average). Esses procedimentos foram 

providenciados através dos programas Estimate S (COWELL, 2006) e Biodiversity Pro 

versão 2.0 (MCALEECE, 1997).  

O coeficiente de similaridade, conforme explica Legender & Legender (1998) e 

Valentim (2000), avalia, quantitativamente, o nível de relação entre pares de parâmetros 

estudados. O coeficiente que se enquadra, mais adequadamente, para as condições desta 

pesquisa é o índice de Jaccard (J), pois, se basea na presença ou ausência de espécies e, 

portanto, não considera a dupla ausência (possibilidade de que dois descritores sejam 

iguais simplesmente por não registrarem a mesma espécie) (VALENTIM, 2000). Os 

valores obtidos através desse índice variam de 0 e 1 e, neste caso, a similaridade máxima 

acha-se representada pela unidade. Esse índice expressa-se pela fórmula abaixo:  

J = c/a + b – c, 

onde:  

a = número de espécies presentes na área 1; 

b = número de espécies presentes na área 2; 

c = número de espécies presentes em ambas as áreas. 

Por meio da análise de agrupamento, representada por um dendrograma, obtem-se 

uma descrição sintética da estrutura de uma comunidade, onde se evidenciam aspectos 

composicionais de suas unidades funcionais e dos seus interrelacionamentos. Com os 

valores derivados do coeficiente de Jaccard, gera-se uma matriz a ser utiliza para a 

construção do dendrograma, conforme o método da média aritmética entre pares não 

ponderados (UPGMA). Esse método mostra que os grupos são formados por amostras bem 

representativas do universo abordado e se destacam muito bem pela similaridade que 

apresentam entre si (LEGENDER & LEGENDER, 1998; VALENTIM, 2000). 
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De outro modo, para se compreender melhor a estrutura da comunidade florística 

dessas áreas de bordas também se procurou correlacionar a influência dos gradientes 

pluviométricos mensais sobre o número de espécies em floração utilizando-se, para tanto, o 

teste de correlação de Pearson (Zar, 1984) por intermédio do programa R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). 

As composições florísticas das bordas ainda foram avaliadas quanto a sua 

diversidade de hábitos e algumas tabelas confeccionadas exibiram listagens das espécies 

por família, períodos de floração e número de registro no Herbário EAC. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Nas quatro áreas pesquisadas registrou-se um total de 82 espécies vegetais, 

utilizadas pelas abelhas sem ferrão, pertencentes a 71 táxons genéricos distribuídos em 33 

famílias. Entre as 82 espécies registradas, cinco foram identificadas somente até gênero 

(TAB. 1).  

Essa associação vegetal, considerando-se apenas as espécies características desses 

ambientes degradados, estabeleceu-se, fisionomicamente, sob a dominância de hábitos 

subarbustivos (FIG. 1).  

Pela análise de similaridade florística entre as bordas estudadas (TAB. 2; FIG. 2) 

pode-se constatar a formação de grupos cuja proximidade variou de 2,04 a 31,11%. Esses 

resultados são considerados baixos, pelo índice de Jaccard, que só admite valores 

percentuais acima de 50% na avaliação de similaridades entre áreas (KENT & COKER, 

1992). Neste caso, ficaram evidenciadas diferenças entre os componentes florísticos das 

bordas, revelando, portanto, um certo grau de heterogeneidade na composição da flora 

constante dessas áreas.  

As bordas F2 e F3, embora tenham um nível de ligação baixo (31,11%), 

agruparam-se com um grau de similaridade bem acima das demais (TAB. 2; FIG. 2). A 

distância entre essas áreas (5,79 km), uma das menores registradas, poderá ser um fator de 

facilitação na aproximação das duas, quanto à composição da flora. Por outro lado, esses 

dois entornos têm o mesmo posicionamento geográfico (sotavento) e a mesma tipologia 

vegetal (mata seca serrana), fatores que também podem contribuir para essa identificação 

florística entre ambas. Os níveis de perturbações desses entornos são mais ou menos 

semelhantes. 

O agrupamento de F1 e F4 (FIG. 2), apesar de possuírem a mesma tipificação 

vegetal (mata úmida serrana), apresentou uma afinidade florística muito baixa (9,09%) 

(TAB. 2). Ficaram agrupados provavelmente pelos condicionantes de umidade, 

sazonalmente mais próximos, e pela disposição geográfica de mesma vertente (barlavento). 

O nível baixo de similaridade entre essas bordas sugere possíveis consequências de 

perturbações antropogênicas, que se revelaram bem mais acentuadas nas bordas de F4.  

Os menores níveis de ligação foram entre F3 e F4 (2,04%) e F2 e F4 (5,13%) que 

estiveram bem relacionados com as maiores distâncias registradas entre bordas (12,36 e 

10,27 km, respectivamente). Mas, a diferença entre formações vegetais, respectivamente 
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mata seca e mata úmida, e o posicionamento geográfico (sotavento e barlavento) podem 

constituir, também, fatores determinantes na diferenciação das composições florísticas 

entre essas bordas. F1 e F3 possivelmente se enquadrem nesta situação, haja vista a 

distância de 9,01 km, apesar do grau de ligação entre ambas apresentar-se um pouco mais 

elevado (10%). F1 e F2 são as bordas mais próximas (3,23 km) e detêm um dos níveis de 

ligação mais baixos (5,55%).  

Essas características podem ser justificadas tomando-se como referência a posição 

geográfica dos dois entornos, F1 a barlavento e F2 a sotavento, bem como, as suas 

respectivas formações vegetacionais (mata úmida a e mata seca serranas). 

Para as condições do maciço de Baturité, em todos esses casos, não se pode deixar 

de considerar as influências de ordem geomorfológicas, onde as variações topográficas 

definem hábitats e topoclimas diferenciados que fazem mudar os níveis de riqueza 

florística entre ambientes, tanto quanto maiores forem as cotas altimétricas (ARAÚJO et 

al., 2006a).   

Esse padrão ainda fica esclarecido tendo-se em conta que, do total de 82 espécies, 

apenas Spermacoce verticillata (Rubiaceae); Solanum paniculatum (Solanaceae); e 

Vernonanthura brasiliana, (Asteraceae) (3,66%) apresentaram-se com maior plasticidade, 

em termos de distribuição geográfica nesses ambientes, ocorrendo em mais de três bordas, 

e somente 28,05% do restante distribuíram-se em duas bordas.  

No total das áreas, as famílias com maior riqueza em espécies de plantas estão 

relacionadas às Leguminosae (17 spp.), Asteraceae (8), Bignoniaceae (4), Myrtaceae (4), 

Solanaceae (4), Convolvulaceae (3), Euphorbiaceae (3), Flacourtiaceae (3), 

Melastomataceae (3), Rubiaceae (3). Este grupo deteve o correspondente a 63,41% das 

espécies visitadas pelas abelhas sem ferrão. Os táxons genéricos mais ricos em espécies 

foram Senna (3), Inga (3), Solanum (3), Croton (2), Bauhinia (2), Piptadenia (2) e Myrcia 

(2), os quais representaram 9,86% dos gêneros registrados.  
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TABELA 1: Caracterização da melissoflora pertencente aos locais de estudo (F1, F2, F3, F4) no maciço de Baturité, amostrada no período de 

março de 2008 a agosto de 2009. Nv = nome vernacular; Ff = fragmento florestal; H = hábito (arb: arbóreo, arbt: arbustivo, subar: 

subarbustivo, herb: herbáceo, trp: trepador); Pf = período de floração (meses); voucher = material testemunho (Herbario EAC; L. W. 

Lima-Verde; J. R. Lima*); Nav = número de abelhas visitantes.                        

Família/Espécie               Nv Ff H Pf Voucher Nav 
AMARANTHACEAE       

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze ervanço F2 herb jul/ago 3518 (EAC) 1 

Irecine cf. diffusa Humb. Bonpl. ex Willd. cabeça-branca F1 subar jul/set 3496 (EAC) 2 

AMARYLLIDACEAE       

Hippeastrum stylosum Herb. lírio F1 herb out 3534 (EAC) 1 

ANACARDIACEAE       
Myracrodruon urundeuva Allemão aroeira F2 arb set 3482 (EAC) 1 

Spondias mombin L. cajazeira F3 arb dez/jan 3574 (EAC) 1 

ANNONACEAE       

Xylopia frutescens Aubl. embiratanha F4 arb mar 3477/08 (EAC) 1 

APOCYNACEAE       

Forsteronia glabrescens Müll. Arg. - F1 trp out/nov 3530 (EAC) 1 

Mandevilla scabra (Hoffmann. ex Roem. & Schult.) K. Schum. - F4 trp mai/jul 3615 (EAC) 1 

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson - F1 trp nov 3544 (EAC) 2 

ARALIACEAE       

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. piroá F1 arb nov 3543 (EAC) 1 

ASTERACEAE       

Baccharis sp.  - F1 subar nov/dez 3587 (EAC) 3 

Bidens bipinnata L. carrapicho F2, F4 herb mai/jul 3613/08 (EAC) 2 

Cosmus caudatus Kunth carrapicho-de-agulha F2, F3 herb mai/jul; mai/jun 3482 (EAC) 3 

Trichogoniopsis adenantha (DC.) R. M. King & H. Rob. - F2 subar  mai/jun 3625 (EAC) 1 

Verbesina diversifolia DC. - F1 subar mar/jun 3466/08 (EAC) 2 

Vernonanthura brasiliana (L.) Druce catirina F1, F2, F3 subar nov/dez; ago/jan; 

jun/dez 

3586 (EAC) 6 

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. assa-peixe F1, F4 subar  ago/set; mar/abr 3479/08 (EAC) 1 
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                       TABELA 1: continuação  

Família/Espécie               Nv Ff H Pf Voucher Nav 
ASTERACEAE       

Wedelia scaberrima Benth. camará-de-flecha F2, F3 subar fev/mai; mar/mai 3464/08 (EAC) 4 

BEGONIACEAE       

Begonia sp. begonia F1 herb mar/mai 3500 (EAC) 1 

BIGNONIACEAE       

Arrabidaea cf. limae A. H. Gentry - F1 trp nov/dez 3557 (EAC) 1 

Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrec. - F3 trp out 3538/ 08 (EAC) 1 

Fridericia sp. cipó-quebrador F2, F3 trp nov/dez; out/nov 3561 (EAC) 1 

Mansoa sp. - F3 trp jun/jul 3477 (EAC) 2 

BIXACEAE       

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. pacotê F2 arb ago/set 3515 (EAC) 1 

BORAGINACEAE       

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. freijó F2, F3 arb jun/ago; jun/jul 3489 (EAC) 1 

CAPPARACEAE       

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prersl feijão-bravo F2, F3 arb nov/dez; nov/dez 3566 (EAC) 5 

CONVOLVULACEAE       

Ipomoea hederifolia L. jitirana F3 trp jul 3506 (EAC) 1 

Jacquemontia nodiflora (Desr.) G. Don jitirana F3 trp jun/jul 3478 (EAC) 1 

Merremia aegyptia (L.) Urb. jitirana F3 trp jun/jul 3487 (EAC) 3 

CUCURBITACEAE       

Momordica charantia L. melão-de-são-caetano F3 trp jul/ago 3522/08 (EAC) 1 

CYPERACEAE       

Killinga odorata Vahl - F3 herb mar/jun 3618 (EAC) 1 
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                       TABELA 1: continuação 

Família/Espécie               Nv Ff H Pf Voucher Nav 
EUPHORBIACEAE       

Croton argyrophylloides Müll. Arg. marmeleiro-branco F3 arbt mar/abr 3607 (EAC) 3 

Croton blanchetianus Baill. marmeleiro-preto F2, F3 arbt fev/mar; mar/abr 3605 (EAC) 3 

Manihot glaziovii Müll. Arg. maniçoba F4 arb dez/mar 3480/08 (EAC) 1 

FLACOURTIACEAE       

Banara guianensis Aubl. farinha-seca F1 arb jan/fev 3597 (EAC) 1 

Casearia silvestris Sw. língua-de-tiú F1 arb dez 3582 (EAC) 1 

Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichler espinho-de-judeu F1 arb dez 3581 (EAC) 3 

HELICONIACEAE       

Heliconia psittacorum L. f. pacavira F4 herb mar/nov 3613/09 (EAC) 3 

HYPERICACEAE       

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre-vermelho F4 arb dez/jan 3582/08 (EAC) 1 

HIPPOCRATEACEAE       

Hippocratea volubilis L. - F1 arbt nov 3549 (EAC) 1 

LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE       

Bauhinia aromatica Ducke mororó F3 trp abr/mai 439 (EAC/RB)* 1 

Bauhinia outimouta Aubl. mororó F1 trp out/nov 3533 (EAC) 1 

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. var. ferruginea canafístula-da-serra F1 arb dez/fev 723 (EAC/RB)* 1 

Chamaecrista zigophylloides (Taub) H. S. Irwin & Barneby 

var. zigophylloides 

- F3 subar abr/mai 432 (EAC/RB)* 1 

Libidibia ferrea var. parvifolia (Benth.) L. P. Queiroz  pau-ferro F3 arb nov/jan 3567 (EAC) 7 

Senna georgica H. S. Irwin & Barneby var. georgica flor-de-besouro F1 arbt jun/dez 163 (EAC/RB)* 2 

Senna splendida H. S. Irwin & Barneby var. gloriosa são-joão F3 arbt jul/set 687 (EAC/RB)* 4 

Senna uniflora (P. Miller) H. S. Irwin & Barneby mata-pasto F2, F3 subar mai/jun; mai/jul 689 (EAC/RB)* 3 
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                       TABELA 1: continuação 

Família/Espécie               Nv Ff H Pf Voucher Nav 
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE       

Albizia polycephala (Benth.) Killip. ex Record camunzé F4 arb mar/abr 3476/08 (EAC) 1 

Anadenanthera colubrina (Griseb.) Altschul var. cebil angiqueiro F2 arb dez/jan 3570 (EAC) 2 

Inga bollandii Sprague & Sandwith ingaí F1 arb set/nov 3528 (EAC) 1 

Inga ingoides (Rich.) Willd. ingá F4 arb set/out 3530/08 (EAC) 1 

Inga marginata Willd. ingá F1 arb set/out 3529 (EAC) 1 

Mimosa arenosa (Willd.) Pior. calango-cego F2 arbt mai/jun 556 (EAC/RB)* 2 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke saia-velha F2, F3 arb nov/dez; dez/jan 3564 (EAC) 1 

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. surucucu F3 arb set/out 3541 (EAC) 1 

Senagalia polyphylla (DC.) Britton & Rose espinheiro F2, F3 arb fev/mar; jan/fev 3591 (EAC) 2 

PLANTAGINACEAE       

Scoparia dulcis L. vassourinha F1, F3 subar mar/jul; fev/jul 3604 (EAC) 3 

MALVACEAE       

Sida rhombifolia L. malva F4 subar mai/jun 3613 (EAC) 1 

Waltheria indica L. malva-branca F2, F3 subar jun/ago; jun/ago 3487 (EAC) 2 

MARCGRAVIACEAE       

Norantea guianensis Aubl. flor-de-papagaio F1 trp dez/jan 3583 (EAC) 3 

MELASTOMATACEAE       

Clidemia hirta (L.) D. Don - F4 subar mai/jun 3614 (EAC) 1 

Miconia cecidophora Naudin lacre-branco F4 arb mar/abr 3482/08 (EAC) 1 

Tibouchinia multiflora (Gardner) Cogn. - F1 arbt out/dez 3421 (EAC) 1 

MYRTACEAE       

Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos guabiraba F1, F4 arb jan/fev; dez 3427/07 (EAC) 2 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. folha-miúda F2 arb out/nov 3536 (EAC) 1 
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                       TABELA 1: continuação 

Família/Espécie               Nv Ff H Pf Voucher Nav 
MYRTACEAE       

Myrcia splendens (Sw.) DC. folha-miúda F1, F4 arb  3393 (EAC) 2 

Eugenia sp. folha-miúda F1, F3 arb jan/fev; mar/abr 3594 (EAC) 1 

NYCTAGINACEAE       

Neea obovata Spruce ex Heimerl joão-mole F2, F3 arb jan/fev; out 3538 (EAC) 1 

POLYGALACEAE       

Polygala paniculata L. - F2 herb jun/jul 3490 (EAC) 1 

RUBIACEAE       

Alseis floribunda Schott goiabinha F2, F3 arb jan; abr/mai  3589 (EAC) 2 

Palicourea marcgravii A. St.-Hil. erva-de-rato F4 arbt mar/abr 3478/08 (EAC) 1 

Spermacoce verticillata L. vassourinha-de-botão F1, F2 F3, 

F4 

subar mai/out; mai/ago 

mar/ago;mai/set 

3611 (EAC) 12 

SAPINDACEAE       

Cardiospermum corindum L. - F2, F3 trp jan/dez; abr/mai 3562 (EAC) 2 

Serjania lethalis A. St.-Hil. - F1, F3 trp nov/dez; out/dez 3565 (EAC) 6 

SOLANACEAE       

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. - F1 arbt abr/nov 3467/08 (EAC) 3  

Solanun baturitense Huber jurubeba-preta F3 arbt jan/dez 3568 (EAC) 2 

Solanum caavurana Vell. jurubeba F1 subar nov/dez 3584 (EAC) 1 

Solanum paniculatum L.  jurubeba F1, F2, F3 arbt jun/jan; jan/dez; 

jan/dez 

3573 (EAC) 3 

THYMELIACEAE       

Daphnopsis racemosa Griseb. embira-branca F1 arbt nov/dez 3556 (EAC) 2 

VERBENACEAE       

Lantana canescens Kunth camará F3 arbt mar/abr 3461/08 (EAC) 1 

Vitex triflora Vahl guabiraba F3 arb dez 3575 (EAC) 1 
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FIGURA 1: Histograma da distribuição do número de espécies por hábitos das 

espécies vegetais relacionadas às quatro áreas de bordas amostradas no período de 

março de 2008 a agosto de 2009, no maciço de Baturité, Ceará. Herb = herbáceo; 

Arbt = arbustivo; Subar = subarbustivo; Trep = trepador.  

 

A relação riqueza de espécies e número de táxons genéricos e familiais ao todo 

registrados esteve próximo do obtido por Locatelli et al. (2004), e Milet-Pinheiro & 

Schlindwein (2008) em áreas serranas semelhantes. Oliveira et al. (2006), em estudo 

fitossociológico em áreas de capoeira de floresta ombrófila aberta, em Areia-PB, 

obtiveram resultados numéricos também semelhantes. 

Ao se considerar as bordas individualmente, em F1 foram registradas 34 

espécies pertencentes a 32 gêneros e 20 familias; as famílias com maior número de 

espécies foram Leguminosae (5), Asteraceae (4), Flacourtiaceae (3), Myrtaceae (3) e 
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Solanaceae (3), representando juntas, 47,37% das espécies; e 14 famílias (70,00%) 

estiveram representadas por apenas uma espécie nesta borda. 

TABELA 2:  Similaridade florística entre os entornos dos quatro fragmentos estudados 

(F1, F2, F3, F4) relacionada com as distâncias entre bordas referente ao material 

botânico amostrado no período de março de 2008 a agosto de 2009, no maciço de 

Baturité, Ceará. 

Fragmentos Coeficiente de Jaccard (%) Distância (km) 

F1 x F2 5,55 3,23 

F1 x F3 10,00 9,01 

F1 x F4 9,09 3,96 

F2 x F3 31,11 5,79 

F2 x F4 5,13 10,27 

F3 x F4 2,04 12,36 

 

Em F2, 26 espécies, 26 gêneros e 17 famílias; das 17 famílias, apenas duas 

(11,76%) apresentaram-se com um número maior de espécies (10): Asteraceae (5) e 

Leguminosae (5), e 14 famílias (83,35%) contaram com apenas uma espécie. Em F3, 36 

espécies, 32 gêneros e 18 famílias; nesta borda destacaram-se, com 47,22% das espécies 

(17), Leguminosae (8), Asteraceae (3), Bignoniacea (3) e Convolvulaceae (3), 

correspondendo a 22,22% do total das famílias, e apenas oito famílias (44,44%) 

 

 

FIGURA 2: Dendrograma de similaridade, da composição florística dos quatro 

fragmentos amostrados (F1, F2, F3, F4) no período de março de 2008 a agosto de 

2009, no maciço de Baturité, Ceará. 
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contribuíram com somente uma espécie. Em F4, 16 espécies, 16 gêneros e 11 famílias; 

dentre as 11 famílias destacaram-se cinco (36,36%), quanto à representatividade em 

espécies, Leguminosae (2), Melastomataceae (2), Myrtaceae (2) e Rubiaceae (2), as 

quais detiveram (50%) das espécies (8) registradas.  

O padrão de riqueza em espécies relacionado às Leguminosae e Asteraceae, 

encontradas neste trabalho, assemelha-se aos resultados de outras pesquisas realizadas 

no Brasil com inventários das floras relacionadas às abelhas em geral, em que os 

meliponíneos também são abordados (LOCATELLI et al., 2004 e MILET-PINHEIRO 

& SCHLINDWEIN, 2008, em domínio de mata atlântica; VIANA et al., 1997, em 

cerrado; VIANA & KLEINERT, 2006 e VIANA et al., 2006, em restinga; AGUIAR, 

2003 e LORENZON et al., 2003, em caatinga; GONÇALVES & MELO, 2005 e 

FARIA-MUCCI et al., 2003, em campos rupestres).    

De distribuição cosmopolita e considerável riqueza em espécies, dentre as 

Angiospermae (CRONQUIST, 1981), essas duas famílias vêm sendo apontadas como as 

que possuem um dos maiores conjuntos de espécies fornecedoras de recursos para os 

Hymenoptera (LOCATELLI et al., 2004).  

A relação de espécies de Asteraceae e Leguminosae manteve esse mesmo padrão 

entre as bordas dos fragmentos, com exceção da área F4 onde o número de leguminosas 

foi abaixo de três espécies.  

Nas vertentes do maciço de Baturité Araújo et al. (2006a) observaram uma 

maior riqueza de espécies vegetais à medida que o gradiente altitudinal se eleva, tendo 

em vista que os níveis pluviométricos locais aumentam com a elevação da altitude. Esse 

padrão ecológico é bem marcante nas vertentes mais secas de sotavento. Esse fato 

corrobora com os estudos de Gentry (1982/1988) e Murphy & Lugo (1986), em áreas 

tropicais, onde evidenciaram que a maior riqueza de espécies vegetais e a mais 

complexa estruturação da vegetação acham-se correlacionadas com os níveis de 

precipitação anual e de sazonalidade climática.  

A situação dos entornos do Lixão e do Damázio (F2 e F3) são exemplos desse 

caso, embora se trate aqui de ambientes de borda. Dispostos na mesma vertente 

(sotavento) do maciço, os mesmos localizam-se, contudo, em altitudes diferentes e, 

neste caso, a mata do Damázio acha-se mais favorecida pelas chuvas. Entre F1 e F4, 

onde a relação em número de espécies foi mais do dobro (34 para 16, respectivamente), 
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a diferença de altitude também foi decisiva, apesar de ambas as áreas situarem-se na 

vertente oriental, cuja incidência de precipitação é maior, e pertencerem à mesma 

formação vegetal.  

A diferença em número de espécies, no caso particular das bordas desses 

fragmentos, poderá estar associada, além dos aspectos inerentes à umidade, também às 

condições de permeabilidade da matriz antrópica, consequência de fatores 

intrinsecamente relacionados aos solos, no que se refere ao grau de degradação e 

manejo inadequado, à maior ou menor incidência de luz em algumas áreas das bordas, 

bem como, ao tamanho dessas áreas (CANE, 2001; SCARIOT et al., 2003; EWERS & 

DIDHAM, 2006). 

Michener (2000) sugere, para levantamentos de espécies vegetais fornecedoras 

de recursos para as abelhas, que além da importância do tamanho das áreas, levem-se 

em conta, também, os aspectos relacionados às fitofisionomias e aos tipos de hábitats 

das áreas amostradas.  

Para o presente trabalho, o que diferiu marcadamente foi a fisionomia da 

vegetação e a sua composição florística, pois se procedeu à pesquisa em ambientes 

degradados com associação de espécies arbustivo-herbáceas e arbóreas locais e outras 

de distribuição geográfica mais ampla (algumas restritas à América do Sul, outras 

estendidas às Américas e ainda aos continentes africano, asiático e australiano, como se 

enquadram, p. ex., Merremia aegyptia, Scoparia dulcis e Spermacoce verticillata). Com 

base em informações locais estimou-se que essas áreas estejam nessas condições há pelo 

menos 30 anos.  

 As espécies arbóreas de ocorrência nas bordas achavam-se distribuídas 

pontualmente dentro desses espaços, ou porque foram poupadas durante as derrubadas 

para utilização das terras, ou porque já fazem parte dos processos de dispersão de 

sementes, característicos do grau de resiliência que as comunidades vegetais 

manifestam nos seus avanços de recuperação.  

A inclusão das mesmas foi importante porque, em parte, e indiretamente, 

permitiu que se obtivessem informações sobre os seus recursos tróficos, mesmo que a 

sua fenologia de floração possa estar alterada em função da exposição aos efeitos de 

borda.    
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Essas espécies têm importância fundamental, também, por assegurarem de certa 

maneira, o deslocamento das guildas de Meliponina para esses ambientes e, neste caso, 

elas provavelmente estariam funcionando como facilitadoras (trampolins ecológicos, 

como se expressam Franceschinelli et al., 2003) da presença dessas abelhas no 

aproveitamento da flora arbustivo-herbácea, no espaço aéreo inferior. Uma das 

consequências imediatas desse procedimento poderia estar relacionada com a ampliação 

do nicho trófico. 

 De modo semelhante, essa evidência foi abordada por Milet-Pinheiro & 

Schlindwein (2008) em área de floresta estacional semidecidual, no agreste 

pernambucano. 

Por outro lado, levando-se em conta as abordagens de Rodrigues & Nascimento 

(2006), as plantas arbóreas nessas áreas podem, em muitas circunstâncias, representar 

verdadeiros indicadores biológicos do grau de heterogeneidade florística pelos quais 

esses locais estão passando. 

Numa abordagem exclusiva da associação de espécies pertencentes à eco-unidade 

de vegetação baixa, caracterizada pela adaptação à degradação local, observa-se, pela 

Figura 2, que em F1 as espécies subarbustivas predominaram (36,36%), as arbustivas e 

trepadeiras lenhosas igualaram-se (27,27%) e as herbáceas representaram apenas 9,09% 

das espécies. Em F2 houve predominância de espécies subarbustivas (40,00%) sobre as 

herbáceas (26,66%), as arbustivas (20,00%) e as trepadeiras lenhosas (13,33%). Em F3 

destacaram-se as espécies trepadeiras lenhosas (39,13%), seguidas das subarbustivas 

(30,43%), das arbustivas (17,39%), das herbáceas (8,69%) e das trepadeiras herbáceas 

(4,35%). F4 teve a metade das espécies incluídas no hábito subarbustivo, seguindo-se as 

herbáceas, com uma representação de 25,00%, e as arbustivas e trepadeiras herbáceas 

igualando-se com apenas 12, 50% das espécies registradas.  

De um modo geral, nas quatro áreas de borda houve um destaque das espécies 

subarbustivas. Mesmo em F3, onde este hábito cedeu lugar para as trepadeiras lenhosas,                                                              

seu percentual de participação foi alto chegando mesmo a se aproximar da 

representação de F1. Esses resultados se aproximam dos obtidos por Milet-Pinheiro & 

Schlindwein (2008). 

Nos estudos do comportamento de pastejo dos Meliponina vem sendo observado 

que os mesmos preferem espécies que apresentam florações em massa, muito comum 
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nos estratos arbóreos de diversas fitofisionomias, sobretudo na florestal (RAMALHO, 

1998). 

Com base nessas observações preconiza-se que, os recursos florísticos existentes 

no entorno de fragmentos vegetais, sobretudo envolvendo floras arbustivo-herbáceas 

devem ser vistos como uma complementação razoável de alimentos e outros produtos 

utilizados pelas abelhas sem ferrão e demais grupos de Apoidea.  

Nas quatro áreas de borda pesquisadas, algumas espécies vegetais destacaram-se 

por serem as mais visitadas pelos meliponíneos. Conforme expressa a Tabela 1, 

Spermacoce verticillata (Rubiaceae), de ocorrência nos quatro entornos, ofertou 

recursos para 60% das espécies visitantes (12 spp.); Libidibia ferrea (Leguminosae), 

ocorrendo somente em F3, contribuiu para 35% das espécies de meliponíneos (7 spp.); 

Serjania lethalis (Sapindaceae) e Vernonanthura brasiliana (Asteraceae) foram 

registradas, respectivamente, para F1/F3 e F1/F2/F3, tendo ambas disponibilizado 

recursos para 30% das espécies de abelhas sem ferrão (6 spp.); Cynophalla flexuosa 

(Capparaceae), com ocorrência em F2 e F3, foi visitada por indivíduos de cinco 

espécies dessas abelhas (25%); Senna splendida (Leguminosae) em F3 e Wedelia 

scaberrima (Asteraceae) em F2 e F3, cada uma forneceu recursos para quatro dessas 

espécies de abelhas (20%). Espécies como Baccharis sp. (F1), Cosmus caudatus (F2, 

F3), Merremia aegyptia (F3), Croton argyrophylloides (F3), C. blanchetianus (F2, F3), 

Xylosma ciliatifolia (F1), Heliconia psitacorum (F4), Senna uniflora (F2, F3), Scoparia 

dulcis (F1, F3), Norantea guianensis (F1), Acnistus arborescens (F1) e Solanum 

paniculatum (F1, F2, F3), pertencentes a 10 famílias distintas, tiveram, cada uma, 

visitas de indivíduos de apenas três espécies de abelhas sem ferrão (15%).  

A avaliação das diversas fenofases de floração referidas às espécies que ocupam 

eficientemente esses ambientes de bordadura tem uma conotação importante para a 

compreensão das interações abelha/planta em ocorrência nesses locais. Como mostram 

a Tabela 1 e a Figura 3, essas espécies podem ser agrupadas em função da época e 

duração de suas florações nas respectivas bordas. Com isto é possível associa-se, 

cronologicamente, esses períodos de florescimento com os do interior dos fragmentos 

referidos às espécies tidas como as mais especializadas para esse grupo de abelhas. 

Atualmente, grande parte dessas espécies dos remanescentes florestais do maciço de 

Baturité já se acha catalogada e disponibilizada a esses termos (ARAÚJO et al., 2006b).  
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A Figura 3 também evidencia que, além do período de maior florescimento 

coincidindo com a estação das águas e final imediato (junho-agosto), picos de floração 

de menor intensidade foram registrados na estação seca, mais para o final do ano, com 

representação de maior evidência somente em F2, F3 e F4.  

Para as bordas de F2 e F3, dada as condições de maior semiaridez, percebe-se 

mais facilmente que indivíduos de algumas espécies são bem adaptados a esse tipo de 

ambiente mais severo e suas florações acham-se programadas para a estação seca, 

quando se define o segundo pico de florescimento nessas áreas. Segundo Mantovani & 

Martins (1988), essa programação de floradas pode estar associada a condicionantes 

climático-fisiológicos e a fatores ecológicos envolvendo polinizador/planta e 

frutificação/dispersão.  

Espécies como Piptadenia viridiflora, P. stipulacea, Neea obovata, Spondias 

mombin, Anadenanthera colubrina, Cardiospermum corindum, Vernonanthura 

brasiliana fazem parte desse grupo de plantas, registrado para as bordas de F2 e F3 

(TAB. 1). Spondias mombin e Anadenanthera colubrina estão na categoria de plantas 

com florações em massa relacionadas, neste caso, aos dosséis desse tipo de vegetação 

florestal (RAMALHO, 1998). Tais espécies com essas características garantem, 

portanto, recursos tróficos para guildas de Meliponina, exatamente no período de maior 

escassez hídrica.  

Em F4 não se constatou espécies com essas características, mesmo porque a área 

amostrada acha-se na faixa de floresta ombrófila, onde a conservação da umidade do 

solo ao longo do ano é mais uniforme e a fenologia de floração de muitas espécies 

coincidem com o período menos úmido. Espécies como Spermacoce verticillata, 

Campomanesia dichotoma, Myrcia splendes, Heliconia psittacorum, Inga ingoides, 

entre outras, têm suas épocas de florescimento nesse período do ano.   

Através dos diagramas de dispersão das Figuras 3 e 4, correlacionando 

precipitação anual com as espécies em floração, pode-se verificar que as quatro áreas  

manifestaram-se com características diferenciadas.  

Para F1, o diagrama de dispersão (FIG. 4) mostra claramente que houve uma 

correlação negativa expressando uma baixa quantidade de espécies em floração durante 

o período com níveis pluviométricos mais altos e o inverso, para o período menos 

favorecido pelas chuvas.  
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FIGURA 3: Diagrama de dispersão e cronologia de floração das espécies vegetais 

amostradas nos locais de estudo (F1, F2) no período de março de 2008 a agosto de 

2009, no maciço de Baturité, Ceará. 

 

A correlação de 68% mostrou-se relativamente alta e bem evidenciada pelo 

nível de significância (p = 0,01). Para essa borda a fase fenológica de floração 

caracterizou-se mais significativamente a partir de setembro e chegando a janeiro. Os 

altos níveis de pluviosidade que ocorrem neste entorno provavelmente inibem os 

processos de floração de grande parte das espécies. 
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FIGURA 4: Diagrama de dispersão e cronologia de floração das espécies vegetais 

amostradas nos locais de estudo (F3, F4) no período de março de 2008 a agosto de 

2009, no maciço de Baturité, Ceará.                                                                              

                                                                                                                                                                                        

Em F2 os resultados não foram significativos havendo uma baixa correlação 

(18%) e, portanto, um nível de significância muito alto (p = 0,58), como expressa o 

diagrama de dispersão (FIG. 3). Neste caso, as chuvas não tiveram uma influência muito 

marcante sobre a floração do acervo florístico local. Todavia, pelo gráfico, observa-se 

que, na primeira metade do período chuvoso os excedentes hídricos de março/abril não 

facilitaram a floração de muitas espécies, fato que se assemelhou, em parte, à situação e 

F1. Somente na segunda metade desse período (maio/agosto) vieram acontecer 

florescimentos mais significativos.  

Na borda de F3 a correlação foi positiva e apresentou um percentual 

considerável (64%), para um nível de significância razoável (p = 0,02), conforme o 

diagrama de dispersão da Figura 4. A influência do período das águas foi marcante na 
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indução da floração destacando-se com relação aos demais entornos. Nota-se, por outro 

lado que, mesmo na segunda metade do período chuvoso, várias espécies ainda se 

mantiveram em fase de florescimento. Nesta borda ficou bem evidenciado o segundo 

pico de floração, já mencionado. É possível que as condições edáficas locais 

apresentem-se com algumas particularidades estruturais que facilitam a retenção hídrica 

por mais tempo. 

A borda de F4 evidenciou, pelo diagrama de dispersão (FIG. 4), uma correlação 

positiva e foi a que mais se destacou dentre as quatro áreas, em termos percentuais 

(71%) e com relação ao nível de significância (p = 0,009). Nesta borda, o número de 

espécies em floração se ajustou melhor aos níveis de pluviometria, ficando 

caracterizada a redução de espécies nesta fenofase à medida que as chuvas diminuiram 

e, neste caso, pode-se observar um segundo pico de floração, como se comentou 

acima.   

De acordo com a Tabela 1, as bordas dos fragmentos apresentaram, 

individualmente, conjuntos de espécies com uma cronologia de florescimento com os 

quais foi possível se estabelecer uma sugestão de cobertura sobreposta de oferta de 

recursos ao longo do ano. 

Para F1 citam-se as espécies Norantea guianensis (dezembro-fevereiro), 

Scoparia dulcis (março-julho), Acnistus arborescens (abril-novembro), Spermacoce 

verticillata (maio-outubro), Inga bollandii (setembro-novembro), Vernonanthura 

brasiliana (novembro-dezembro), Serjania lethalis (novembro-dezembro).  

Em F2 destacaram-se Cardiospermum corindum (janeiro-dezembro), Senegalia 

poliphylla (fevereiro-março), Wedelia scaberrima (fevereiro-maio), Spermacoce 

verticillata (maio-agosto), Capparis flexuosa (novembro-dezembro), Anadenathera 

colubrina (dezembro-janeiro), Vernonanthura brasiliana (agosto-janeiro).  

Na borda de F3 o grupo mais representativo foi composto por Scoparia dulcis 

(fevereiro-julho), Wedelia scaberrima (março-maio), Spermacoce verticillata (março-

agosto), Senna uniflora (maio-julho), Vernonanthura brasiliana (junho-dezembro), 

Senna splendida (julho-setembro), Serjania lethalis (outubro-dezembro), Capparis 

flexuosa (novembro-dezembro), Libidibia ferrea (novembro-janeiro).  

Em F4 a composição registrada referiu-se às espécies Manihot glaziovii 

(dezembro-março), Heliconia psittacorum (março-novembro), Albizia polycephala 
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(março-abril), Miconia cecidophora (março-abril), Spermacoce verticillata (maio-

setembro), Inga ingoides (setembro-outubro), Myrcia splendens (novembro).  

De um modo geral, essas espécies não formam grandes populações nos 

ambientes de estudo, o que de certo modo sugere que elas são importantes fontes de 

recursos para os meliponíneos, principalmente pela quantidade e/ou qualidade dos 

alimentos ofertados por indivíduo.  

Por outro lado, esses resultados evidenciam que esses ambientes acham-se 

favorecidos por efeitos antrópicos menos degradantes e podem estar na direção de uma 

situação de maior equilíbrio ecológico ou, pelo menos, na perspectiva de se manter 

neste nível atual de resiliência.  

Segundo Rodrigues & Nascimento (2006), as características de heterogeneidade 

na composição florística de ambientes degradados, como foi constatado neste estudo, é 

uma consequência da amenização dos efeitos impactantes das matrizes contíguas. Isto 

esclarece, em parte, a presença, particularmente destacada, das guildas de meliponíneos 

no aproveitamento dos recursos em oferta, embora a grande maioria dessas abelhas 

tenha os tratos florestais como seus verdadeiros hábitats.  

Lawton et al. (1998) e  Tocher (1998), comentam que o histórico e a intensidade 

de uso atual da terra são fatores que qualificam os hábitats matriciais quanto a sua 

capacidade de suportar espécies exclusivas do interior de florestas, significando, 

portanto, que quanto mais impermeável ou perturbada a matriz, menor será a riqueza de 

espécies nessas áreas de limites antropogênicos.  

A manutenção desses ambientes estaria até mesmo em confronto com os 

paradigmas ecológicos vigentes, porque de fato são eles os responsáveis pelos danos 

sofridos pelas estruturas bióticas e abióticas dos fragmentos (LAURANCE, 2000). 

Todavia, embora eles sejam contemplados sob uma visão ecológica que denuncia esses 

efeitos graves, em muitas situações constituem a única solução possível para uma área 

de vegetação fragmentada.  

Portanto, trabalha-se com a perspectiva de que, nas condições atuais de 

antropização dos nossos ecossistemas, qualquer que seja o recurso utilizado para a 

proteção de formações vegetacionais fragmentadas (p. ex., corredores ecológicos, 

junção de fragmentos) elas sempre terão expostas áreas de bordas. Diante deste 

contexto, o processo de isolamento de faixas dos entornos imediatos aos fragmentos, do 
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restante da matriz, submetido a uma avaliação prévia e tecnicamente calculada, seria um 

procedimento racional e de cunho preservacionista. Os resultados beneficiariam, com 

toda certeza, também as estruturas internas dos fragmentos.  

O que se sugere, então, é a permanência dessas eco-unidades que se instalaram 

nas bordas, nas suas categorias de capoeiras baixas, permeáveis ou de permeabilidade 

suave, conforme López-Barrera (2004), bem iluminadas e passíveis de cortes seletivos 

ocasionais de arbustos e a fins para a mantença desse status quo. Veja-se aqui que o 

manejo não seria de restauração e ampliação do fragmento, conforme a Lei 9.985, 

18/7/2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas de preservação das 

bordas como elas estão. Visa-se com isto garantir suplementos complementares e 

sazonais, principalmente de recursos tróficos, para as guildas de Meliponina e demais 

Apoidea nativas desses locais. Neste sentido, Antonini et al. (2003) sugerem que: “a 

manutenção da vegetação em sucessão no entorno dos fragmentos é essencial para a 

manutenção de espécies de Hymenoptera menos exigentes e que utilizam os 

fragmentos florestais, bem como os recursos encontrados nos seu entorno”. 

As condições ambientais do maciço de Baturité, embora avaliadas 

empiricamente neste trabalho, retrataram, muito bem, o seu histórico de perturbações 

antropogênicas ocorridas ao longo de séculos e caracterizadas, geralmente, pela 

presença de fragmentos vegetais estruturalmente desorganizados e aleatoriamente 

distribuídos constituindo, assim, o tipo de paisagem muito comum na maior parte dos 

continentes e, em particular, nas inúmeras áreas antropizadas do Brasil (VIANA & 

PINHEIRO, 1998; CERQUEIRA et al., 2003; ARAÚJO et al., 2006a, 2006b; BROWN 

& LEMOLINO, 2006).  

 As bordas dos fragmentos incluídos nesta pesquisa apresentaram-se com 

condições físicas expondo excessos de luminosidade, de correntes aéreas e de 

temperaturas, diferenciando-se, portanto, do interior da mata, características bem 

assemelhadas com as abordadas por Bierregaard et al. (1992) e Murcia (1995). 

As formações vegetais constantes desses ambientes indicaram, através dos seus 

componentes florísticos, certo grau de recuperação e maior permeabilidade desses 

trechos da matriz, tendo em vista os inúmeros indivíduos de diversas espécies 

registrados em fase de florescimento e atraindo um significativo número de abelhas sem 

ferrão e outros Apoidea. Essa situação reflete e coincide com o estado de recuperação e 
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permeabilidade de matrizes antrópicas discutidos por Cane (2001), Scariot et al. (2003) 

e Ewers & Didham (2006). 
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CONCLUSÕES 

 

Os resultados da análise de similaridade demonstraram pouca aproximação entre 

as floras das quatro áreas, indicando, portanto, certo grau de heterogeneidade entre elas. 

De qualquer forma agruparam-se F2/F3 e F1/F4, evidenciando as influências de 

vertentes e tipologias vegetais. Neste caso, a baixa aproximação entre bordas (< 32%) 

poderá estar associada a fatores relacionados ao grau de degradação dos ambientes 

locais e às distâncias entre elas. 

A influência dos gradientes pluviométricos sobre a floração de um modo geral 

variou conforme a borda, o que deve significar, para os meliponíneos, comportamentos 

fenológicos diferenciados, quanto ao aproveitamento dos recursos oferecidos pelas 

plantas.  

O estudo das espécies com floração em massa, para as condições da área serrana 

de Baturité, seria uma das tomadas de decisões mais urgentes com as quais se poderiam 

embasar melhor as ações de preservação das abelhas sem ferrão e o seu manejo nos 

procedimentos de criatórios racionais.  

Das dezenove espécies vegetais registradas como de maior importância para as 

abelhas sem ferrão no maciço de Baturité, Spermacoce verticillata deverá ser bem 

estudada, dado o seu destaque em ofertar recursos para cerca de 60% das espécies de 

abelhas sem ferrão, em apresentar grande plasticidade biogeográfica (ocorrendo nas 

quatro bordas) e em se destacar pela adaptação aos diversos condicionantes 

geomorfológicos, edáficos e climáticos locais.  

As bordas imediatas aos fragmentos, na realidade estão funcionando como 

provedoras de recursos tróficos sazonais complementares para as comunidades de 

polinizadores nativos, destacando-se os Meliponina, que ainda fazem parte da biota dos 

remanescentes de mata atlântica do maciço de Baturité.  

De uma maneira geral, os trabalhos de preservação dessas áreas devem se 

concentrar, principalmente, nas quatro categorias de hábitos registradas para esses 

locais, dada a predominância de espécies perfeitamente adaptadas a esses ambientes 

degradados. 

A manutenção desses entornos, através de ordens de manejo, conforme cada 

situação, viabilizaria, na medida do possível, a conservação biológica in sito, já que uma 



205 

 

nova dinâmica espaço-temporal das populações de polinizadores está evidente e 

circunstancialmente dependentes do status quo de cada local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Os resultados deste estudo, apesar de ter demonstrado que a composição de 

Apoidea do maciço de Baturité está dentro dos padrões tropicais para hábitats 

degradados de vegetação úmida, deixou evidente a necessidade de novos 

recenseamentos, haja vista não se ter atingido a estabilidade da riqueza ao longo do 

período de coletas. Por outro lado, sugere-se providencias para a preservação desses 

fragmentos, principalmente para as suas bordas imediatas. 

 As ações de manejo adequado para tais áreas, providenciadas de acordo com 

avaliações prévias, seriam as atitudes mais urgentes, práticas e garantidoras de maior 

permeabilidade desses locais, já que, mesmo nas condições vigentes, registrou-se uma 

flora relativamente rica e bastante utilizada por diversas guildas de abelhas. 

As condições impostas pela fragmentação dos hábitats do maciço de Baturité 

sobre as comunidades de abelhas locais devem ser vistas como uma situação real e sem 

perspectivas imediatas de benefícios maiores de preservação ecológica, haja vista, 

sobretudo, os condicionantes de ordem fundiários e de conhecimentos sobre a 

necessidade de preservação dos recursos naturais pelas populações rurais. 

A importância de se poder caracterizar a estrutura das comunidades de abelhas e 

das plantas por elas utilizadas no maciço de Baturité, através dos efeitos dos gradientes 

pluviométricos, foi primordial porque ficou esclarecido que a umidade, nos seus 

diversos graus de intensidade, delimita, tanto negativo quanto positivamente, a dinâmica 

dessas abelhas, conforme as condições de cada borda. Essas informações foram 

importantes para a compreensão dos diversos aspectos fenológicos, não somente das 

abelhas, mas também das espécies vegetais a elas relacionadas.  

Dentre as espécies de abelhas recenseadas foi possível registrar-se um total de 

20 espécies de meliponíneos distribuídos em proporcções diferenciadas nas quatro 

bordas, conforme as características ambientais de cada uma, evidenciando uma riqueza 

bastante significativa para essa área serrana, sobretudo por se tratar de entornos de 

floresta. Dessas espécies, 12 destacaram-se por apresentarem aptidões zootécnicas para 

a produção de mel e pólen, sugerindo a possibilidade do seu aproveitamento racional 
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pelas comunidades rurais locais e de uma ação voltada para os cuidados de preservação 

dessas espécies. 

  Estudos mais detalhados envolvendo os Apoidea em geral e especialmente as 

abelhas sem ferrão, bem como, as espécies vegetais que se destacaram como 

importantes para as suas dietas devem ser providenciados, o mais rápido possível, para 

os fragmentos florestais do maciço de Baturité, tendo em vista a carência de 

providências preservacionistas para esses hábitats.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


