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DISTRIBUIÇÃO POTENCIAL DAS ESPÉCIES DE ABELHAS SEM FERRÃO DO 

GÊNERO FRIESEOMELITTA (MELIPONINI) NA BAHIA, BRASIL 

 

Resumo 

Os modelos de distribuição potencial estão sendo, cada vez mais utilizados para 

a determinação dos nichos fundamentais ou das áreas potencialmente favoráveis 

para ocorrência das espécies, além de servir como base para a proposição de 

áreas prioritárias para a conservação e manejo de espécies ameaçadas e de 

importância econômica e cultural. O gênero Frieseomelitta é um grupo de abelhas 

sem ferrão (Meliponini) neotropical, composto por cerca de 25 espécies e 

subespécies e possui grande importância econômica (p. ex. comercialização da 

cera e mel), cultural (p. ex. uso do mel na medicina tradicional, uso doméstico da 

cera) e prestam serviços ambientais como agentes polinizadores. Nos biomas 

Mata Atlântica e Caatinga da Bahia este gênero é amplamente distribuído e 

largamente manejado pelas populações locais. Tendo em vista a lacuna nos 

estudos de distribuição potencial de espécies de abelhas sem ferrão e a 

necessidade da manutenção das populações destas abelhas – através da criação 

de áreas prioritárias de conservação e/ou estabelecimento de políticas e ações 

públicas que visem sua conservação – este trabalho teve como finalidade modelar 

a distribuição potencial das espécies de abelhas nativas sem ferrão (Meliponini) 

do gênero Frieseomelitta na Bahia, no intuito de contribuir para a conservação 

destes agentes polinizadores da flora nativa e das plantas agrícolas. 

 

 

 

Palavras chave: SIG, modelos preditivos, abelhas sem ferrão, Meliponini, análise 

ambiental, conservação da biodiversidade. 

 

 



 

 
 

POTENTIAL DISTRIBUTION OF STINGLESS BEES OF THE GENUS 

FRIESEOMELITTA (MELIPONINI) IN BAHIA, BRAZIL 

 

Abstract 

Potential geographical distributions models are increasingly used for determination 

of the fundamentals niche or potentially favorable areas to the occurrence of the 

species, over there this methodology can be used to proposition of the 

conservation priority areas and management of the species with cultural and 

economical importance. The Frieseomelitta is a genus of stingless bees 

exclusively neotropical, with 25 species and subspecies, and has a great 

economical (ex. honey and bee wax commercialization) and cultural (ex. Honey 

used in the traditional medicine and domestic use of bee wax) significance, over 

there, they provide environmental services as pollinators agents. The gap in the 

potential distributions species researches of stingless bees and the necessity of 

the maintenance of their population – through the creation of conservation priority 

areas and/or the public politics establishment that aim at your conservation – one 

of the goals of this work is to modeling the potential distributions of the 

Frieseomelitta species in the Bahia State to contribute with their conservation.  

 

 

Key words: SIG, predictive models, stingless bees, environmental analyses and 

biodiversity conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na classe Insecta, com 36 ordens descritas (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2005), a 

ordem Hymenoptera ocupa o terceiro lugar em riqueza de espécies e o primeiro lugar por 

sua essencial importância nos mecanismos reprodutivos de várias espécies animais e 

vegetais. Os insetos ocupam também lugar de destaque no contexto cultural, sistemas de 

crenças, economia e cultura de povos tradicionais, indígenas e remanescentes de 

quilombos. 

De acordo com a literatura, existem mais de cem mil espécies de himenópteros 

distribuídos no mundo. Novas espécies estão sendo continuamente descritas e estima-se 

que o número total possa chegar a mais de 300 mil espécies (GOULET; HUBER, 1993). 

Essa ordem possui a peculiaridade de abrigar o maior número de espécies polinizadoras, 

mais do que qualquer outra ordem nas quais alguns himenópteros sociais, como as 

abelhas, ocupam posição de destaque dentro do grupo dos insetos polinizadores 

(ZAHRADNÍK, 1990). 

Frieseomelitta Von Ihering (1912) é um gênero de abelhas nativas sem ferrão 

(Apinae, Meliponini) do novo mundo com larga distribuição geográfica ocorrendo do 

sudoeste do México (Sinaloa) ao sudeste do Brasil (São Paulo) podendo ser encontrada 

nas florestas, Cerrado, Caatinga e regiões montanhosas, alcançando altitudes de até 

1600 m (Iguala, Guerrero, México) (OLIVEIRA, 2003). Diferencia-se dos outros grupos, 

dentre outras características, por apresentar os favos de cria dispostos em forma de 

cacho e célula real visível, sem o invólucro que normalmente abriga as crias na maioria 

dos Meliponini.  

É um grupo que tem importância econômica e cultural, sendo polinizador de 

diversas plantas nativas (serviço ambiental), além de produzir mel, cera e própolis que 

podem ser comercializados; faz parte da tradição de criação de animais silvestres de 

comunidades indígenas, remanescentes de quilombos, além de outros povos tradicionais 

e de agricultores de economia familiar. O mel destas abelhas sem ferrão é usado na 

medicina tradicional e na alimentação de alguns povos indígenas, sendo a cera 

comumente usada para artesanato e outros fins (SAMPAIO et al., 2009). 

Atividades antrópicas e o corte de madeira que levam à destruição de árvores 

usadas na nidificação de abelhas nativas; associado à redução da oferta de alimentos são 

apontadas como importantes causas do declínio das populações de abelhas sem ferrão 

(ASF) em vários hábitats perturbados, inclusive naqueles fragmentados. Em algumas 

regiões do Nordeste Brasileiro, principalmente na Caatinga, os meleiros têm destruído 
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sistematicamente várias árvores no processo de coleta de mel para comer ou vender 

(CASTRO, 2005). No entanto, as populações de algumas espécies estão ameaçadas 

devido a uma única causa, outras, a um conjunto de fatores.  

O objetivo principal da conservação biológica é prevenir a extinção de espécies 

individuais, ou às vezes de toda a comunidade, local ou globalmente. Muitas categorias 

de risco de extinção das espécies foram descritas (MACE; LANDE, 1991). Outra 

estratégia usada na conservação é o estabelecimento de unidades de conservação. 

Espécies que estão em alto risco de extinção são quase sempre raras, embora, 

nem toda espécie rara encontre-se em risco de extinção. Algumas espécies “nasceram” 

raras, outras são raras por imposição (BEGON et al., 1996).  

As principais influências são: superexploração, cuja essência está na caçada, 

extrativismo (exploração) das populações a um nível em que a taxa de mortalidade 

natural e a capacidade reprodutiva tornam-se insustentáveis; destruição dos hábitats, que 

pode ser afetada pela influência humana, através da industrialização, urbanização, 

produção de alimentos ou outros recursos, como o uso da madeira; degradação do 

hábitat por poluição e perturbação; introdução de espécies, que não é uma causa 

inevitável do declínio da riqueza de espécies em uma região. O efeito mais significante 

surge com a introdução de espécies agressivas que possam provocar uma grande 

mudança sobre as populações de espécies endêmicas.  

No Brasil, antes da introdução da Apis mellifera as abelhas criadas eram 

exclusivamente as abelhas nativas sem ferrão. A criação em cortiços (troncos de 

madeira), cabaças, potes de barro e caixas de madeira era uma atividade tradicional em 

muitas comunidades indígenas e não indígenas. No entanto, o interesse por essa prática 

foi diminuindo gradativamente, em muitas áreas, onde a destruição dos hábitats é 

bastante intensa (CASTRO, 2005). Por outro lado nota-se atualmente, em muitas regiões, 

o crescente interesse pela criação das abelhas sem ferrão (Meliponicultura) e o seu uso 

em projetos que visam a conservação dos hábitats e de culturas tradicionais, advindos 

das políticas e ações públicas de incentivo a esta atividade e de ações conservacionistas 

(MODERCIN et al., 2006). 

Nesse contexto, a modelagem preditiva de distribuição geográfica emerge como 

uma das principais ferramentas em pesquisas relacionadas à ecologia e conservação 

(NABOUT et al., 2009), incluindo a conservação das abelhas nativas sem ferrão e dos 

demais agentes polinizadores. Esta ferramenta é, atualmente, muito utilizada no estudo 

da expansão de espécies exóticas, na predição das consequências das mudanças 
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climáticas globais sobre a biodiversidade, além de ser útil como instrumento essencial na 

elaboração de planos de conservação e manejo de espécies ameaçadas e de importância 

cultural e econômica.  

A modelagem matemática aliada às ferramentas computacionais gera a 

possibilidade da previsão de ocorrência de espécies através da geração de superfícies 

temáticas, indicando presença ou ausência, com os chamados modelos de distribuição de 

espécies (Species Distribution Model – SDM). Tais modelos são empíricos, pois 

relacionam observações de campo com variáveis ambientais explicativas, fundamentadas 

em premissas estatísticas ou teóricas gerando os modelos de distribuição (GUISAN; 

THUILLER, 2005). As variáveis ambientais podem exercer efeitos diretos ou indiretos 

sobre as espécies, e devem ser escolhidas de modo a representar os principais fatores 

que influenciam as mesmas (AUSTIN, 2002). 

Portanto, modelagem de distribuição de espécies consiste em converter dados 

primários de ocorrência das mesmas em mapas de distribuição geográfica (SIQUEIRA, 

2005). Estes mapas possuem uma gradação de cores que indicam maior ou menor grau 

de adequabilidade ambiental para que uma determinada espécie esteja presente em uma 

área determinada. Siqueira (2005) ainda destaca que a maioria dos modelos de 

distribuição de espécies baseia-se no conceito de nicho ecológico, que foi elaborado, de 

forma definitiva por Hutchinson (1957), como sendo um espaço com um hipervolume n-

dimensional onde cada dimensão representa o intervalo de condições ambientais ou de 

recursos necessários para a sobrevivência e reprodução da espécie. 

Segundo Marco Júnior (2007), a maioria dos métodos de distribuição potencial de 

espécies biológicas baseia-se nas seguintes premissas: 

a. “As espécies respondem a gradientes ambientais de uma forma previsível”; 

b. “A forma da relação entre presença ou a presença/ausência da espécie relatada 

para uma parte de sua área de distribuição ou em uma amostra de sua 

distribuição reflete a forma desta relação em toda área”; 

c. “É possível estimar a forma desta distribuição e extrapolar este resultado para 

outras áreas, determinando áreas onde potencialmente esta espécie está ou 

deveria estar presente”; 

Assim, o uso de técnicas de modelagem de distribuição geográfica de espécies é 

particularmente indicado em situações nas quais é preciso tomar decisões, mas ainda não 

existe disponível um conjunto grande de informações, como é o caso de várias áreas dos 
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principais biomas brasileiros, nas quais a coleta de dados ainda é bastante precária para 

o tamanho e riqueza biológica de cada região (SIQUEIRA, 2005). 

Tendo em vista o declínio populacional das abelhas sem ferrão, devido à 

fragmentação de hábitat e a quase ausência de estudos de distribuição potencial 

relacionados a esse grupo, objetivou-se modelar a distribuição potencial das espécies de 

Frieseomelitta no Estado da Bahia - Brasil, visando à geração de subsídios para a 

elaboração de planos de conservação e manejo de polinizadores, além de auxiliar na 

determinação de áreas prioritárias para manutenção das populações destas abelhas e 

apontar áreas (lacunas) de coletas. A escolha deste grupo de abelhas como objeto de 

estudo é justificada pela revisão do gênero realizada pela pesquisadora Dr.ª Favízia 

Freitas de Oliveira, em sua tese apresentada em 2003 à Universidade do Paraná, onde 

resolve a maioria dos problemas sistemáticos da taxonomia do grupo e realiza um 

levantamento amplo de dados de ocorrência e dados ambientais sobre as espécies de 

Frieseomelitta, o que torna viável a execução desta pesquisa. Além disto, as espécies de 

abelhas sem ferrão pertencentes a este gênero constituem-se em importantes produtoras 

de cera e mel e são muito usadas pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares 

principalmente das regiões semiáridas do nordeste brasileiro.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Conservação da biodiversidade no Brasil 

O termo biodiversidade foi criado há cerca de 25 anos no National Forum of 

Biodiversity, ocorrido em setembro  de 1986 nos Estados Unidos da América. Sua 

definição é “toda a variação de base hereditária, em todos os níveis de organização 

biológica, desde os genes pertencentes a simples populações locais  ou espécies até as 

espécies que compõem toda ou parte de uma comunidade local e as próprias 

comunidades que compõem as partes vivas dos mais variados ecossistemas do nosso 

planeta”. Kerr (1998) afirma que a biodiversidade vem sendo aumentada por mutações e 

pela domesticação e vem sendo diminuída pela destruição dos ecossistemas, 

principalmente nos últimos 10.000 anos. Desse modo pode-se afirmar que os principais 

objetivos da conservação da biodiversidade são: preservação da diversidade genética, 

manutenção dos processos ecológicos básicos e uso e manejo sustentável dos recursos 

naturais. 

A perda de diversidade biológica é geralmente atribuída a uma gama de fatores, 

ressaltando-se a perda e fragmentação dos hábitats naturais, juntamente com sua 

degradação progressiva, associada à exploração econômica de recursos naturais, caça, 

extração, poluição, dentre outros. A grande maioria dos especialistas do ramo da biologia 

da conservação não deixa de reconhecer que o problema da erosão de biodiversidade é 

sério e premente. Alguns autores consideram ainda a extinção de linhagens evolutivas 

distintas como o mais grave dos problemas ambientais, já que é irreversível, ao contrário 

da maioria dos outros impactos (MITTERMEIER et al., 2005). As estimativas mais 

pessimistas indicam em até 20.000 o montante de espécies animais hoje em status 

precário de conservação em nível mundial (SISK  et al., 1994), juntamente  com cerca de 

34.000 espécies, subespécies e variedades de plantas (LUCAS, 1996). 

Nas últimas três décadas tem-se ampliado muito a discussão sobre o problema da 

degradação dos recursos naturais e a conservação da biodiversidade. Esta discussão tem 

se dado não só no campo da Ecologia como também na Economia, com o surgimento da 

“economia verde” ou “economia ecológica”, e em outras áreas do conhecimento, como as 

geociências, através das geotecnologias aplicadas à conservação da natureza. Neste 

ponto Costanza et al. (1997), destaca que o desenvolvimento de uma nova “economia 

ecológica” reserva uma grande mudança para o futuro e que talvez a melhor maneira de 



6 

 

assegurar a conservação da diversidade biológica seja promover e associar valor ao uso 

dos recursos biológicos e serviços do ecossistema. 

Segundo Mittermeier et al. (2005), o Brasil é um dos países mais ricos do mundo 

em megadiversidade, concorrendo com a Indonésia pelo título de nação biologicamente 

mais rica do nosso planeta. Mesmo sendo criticado pelo que está perdendo em 

biodiversidade através do desmatamento, da conversão de paisagens naturais em 

reflorestamentos, plantações e pastagens e da expansão industrial e urbana, o Brasil tem 

se tornado um líder mundial em conservação da biodiversidade, principalmente, por causa 

de seu, sempre crescente, quadro de profissionais da conservação. O autor ainda destaca 

que a evidência mais tangível do rápido crescimento da consciência de conservação e da 

ciência da conservação no Brasil desde o início da década de 70, pode ser vista na 

proliferação de parques e reservas que culminou com a criação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação em 2000, regulamentando todos os aspectos relacionados à 

implantação e gestão de tais unidades. Também a partir da década de 70 houve o 

surgimento de um forte movimento de Organizações não governamentais - ONG’s 

voltadas para a conservação da biodiversidade no Brasil, sendo que atualmente existem 

cerca de 500 dessas instituições voltadas para este fim. 

Fonseca et al. (1997) destaca, todavia, que a conservação de biodiversidade não é, 

certamente, somente unidade de conservação, mas unidade de conservação é, em 

essência, conservação de biodiversidade. A grande dificuldade, que permeia o ramo da 

conservação desde o seu surgimento, é a esperança de que a causa do problema seja 

também, em parte, a sua solução. No entanto, permanece o dualismo unidades de 

conservação e áreas dominadas pelo homem, que poderia ser interpretado como o 

conceito “tradicional” da conservação. Mas o dualismo assegura que essas formas de uso 

do espaço possam ser consideradas complementares, ao invés de clamarem ser 

amalgamadas em uma só estratégia, que ao que tudo indica, seria desastrosa. Portanto, 

sem a permanência desse dualismo como balizador das estratégias para a 

biodiversidade, o estado da arte no âmbito da biologia da conservação sugere que grande 

parte das espécies e comunidades mais ameaçadas do Brasil e do mundo estará com 

certeza fadada ao desaparecimento.   

Diante deste panorama, ações positivas surgem, porém estão distantes de 

conseguirem efeito diante da dimensão dos problemas de perda de biodiversidade no 

país (BRASIL, 2006). Além da ausência de dados para evidenciar a fiscalização que 

objetiva garantir que os recursos naturais do país sejam explorados racionalmente, 
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através da aplicação de normas e regulamentos (IBAMA, 2007); esta Instituição não 

possui material físico e humano para atuar. Os equipamentos são precários e quando 

existem são insuficientes. Muitos envolvidos na proteção ambiental trabalham com o 

conhecimento que suas ações não possuem efeitos reais e são muitas vezes colocados 

em situações de perigo. Ou seja, o Brasil segue com uma das mais rígidas legislações 

ambientais do mundo, porém com um déficit muito grande no que diz respeito à 

obrigatoriedade do cumprimento dessa legislação, o que se dá pela ineficiente 

fiscalização ambiental e pela implantação de políticas públicas inadequadas e 

insuficientes. 

 

2.2  As “Abelhas nativas sem Ferrão” e o gênero Frieseomelitta 

As abelhas ocorrem desde regiões frias, até desertos, matas tropicais úmidas e 

ilhas oceânicas. Em sua maioria são fitófagas (fornecem pólen misturado com néctar ou 

mel, e/ou óleos florais e produtos glandulares, às larvas), e desempenham importante 

papel nos ecossistemas, como agentes polinizadores Estima-se que no mundo existam 

20.000 espécies descritas. O Brasil apresenta grande diversidade, com o número 

estimado de 3.000 espécies (PEDRO; CAMARGO, 1999).  

As abelhas nidificam em uma grande variedade de substratos, sendo que as 

abelhas sociais utilizam mais comumente cavidades no solo, madeira podre, ocos em 

galhos ou troncos de árvores vivas ou mortas, formigueiros, termiteiros, ninhos de aves 

etc, ou constroem ninhos total ou parcialmente expostos, utilizando terra, resinas, restos 

vegetais, geralmente misturados com secreções glandulares (PEDRO; CAMARGO, 

1999).  

A conversão de habitats para agroecossistemas ou paisagens urbanas pode afetar 

as abelhas de muitas maneiras diferentes. A perda de habitat e o isolamento da 

população das colônias de abelhas são situações fáceis de imaginar nesses cenários. As 

abelhas são um grande grupo com um enorme potencial para uma variedade de 

demandas que podem ser mais ou menos afetados por mudanças de habitat. As 

demandas da nidificação, a dependência de recursos alimentares específicos, restrições 

fisiológicas e comportamentais são exemplos de características biológicas que podem 

influenciar a persistência do taxon em particular (PINHEIRO-MACHADO et al., 2002). 

Os Meliponini (abelhas indígenas sem ferrão) ocupam grande parte das regiões de 

clima tropical do planeta e importantes regiões de clima temperado e subtropical. Estas 

abelhas constroem os seus ninhos usando principalmente a cera por elas secretadas. 
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Estas abelhas usam também o cerume, uma mistura de cera com a resina (própolis) que 

colhem de árvores ou arbustos feridos. Além da cera e cerume podem-se destacar a 

produção de mel, armazenamento de pólen, depósitos de própolis, geoprópolis e batume 

(NOGUEIRA-NETO, 1997).  

A importância das abelhas sem ferrão reside no fato de estas serem parte 

integrante do ecossistema da região em que vivem. Sua principal função na natureza é o 

serviço de polinização das flores e, consequentemente, produção de sementes e frutos 

(KERR, 1996). No catálogo Moure (2012), 33 gêneros de Meliponini exclusivamente, 

Neotropicais (incluindo um extinto) são reconhecidos. Um total de 636 nomes para o taxa 

de espécies grupo são listadas (incluindo sinonímias, nomina nuda, incertae sedis e 

epifetos subespecíficos), 412 deles são considerados válidos. Os Meliponini são 

distribuídos das terras baixas do México, no oeste, Alamos, Sonora (27oN, 107oW); no 

leste, Metamoros, Tamaulipas, próximo à fronteira com os Estados Unidos ao nordeste da 

Argentina (Catamarca) e Montevidéo, Uruguai. Para o oeste, na região da costa do 

Pacífico, as abelhas sem ferrão alcançam Trujillo, La Libertad, Peru (08º06’S) 

(CAMARGO; PEDRO, 2003). 

Frieseomelitta Von Ihering (1912) é um gênero de abelhas “sem ferrão” 

(Hymenoptera: Apidae, Meliponini), exclusivamente neotropical, com ampla distribuição 

geográfica, ocorrendo desde o Sudoeste do México (Sinaloa) até a Região Sudeste do 

Brasil (São Paulo), podendo ser encontrado em matas, Cerrado, Caatinga e regiões 

montanhosas, chegando até 1600 m de altitude (Iguala, Guerreiro, México). São abelhas 

eussociais, geralmente pequenas e delgadas, com o aparelho coletor de pólen em forma 

de corbícula, localizado no terceiro par de pernas como na maioria dos Meliponini. São 

conhecidas popularmente como abelha branca, moça branca, asa branca, marmelada, 

mocinha preta, rendeira, mané de Abreu, etc. Aparentemente, não se adaptam ao 

ambiente antrópico, com poucos registros de coletas em centros urbanos, em Manaus. 

São abelhas moderadamente agressivas, que nidificam em árvores vivas ou mortas 

(secas), mourões de cercas, etc (OLIVEIRA, 2003; OLIVEIRA et al., 2011). 

Silveira et al. (2002) citam 9 espécies do gênero Frieseomelitta para o Brasil e 

reconhecem a existência de mais espécies. O gênero foi revisado pela Dra. Favízia 

Freitas de Oliveira em 2003. Apesar de nenhuma revisão formal ter sido feita, há pelo 

menos sete espécies não descritas e dezenove espécies são atualmente reconhecidas 

(Oliveira  et al. in prep.): F. flavicornis Fabricius (1798), F. varia Lepeletier de Saint 

Fargeau (1836); F. longipes Smith (1854); F. nigra Cresson (1878); F. paupera 
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Provancher (1888); F. portoi Friese (1900); F. doederleini Friese (1900); F. lehmanni 

Friese (1901); F. silvestrii Friese (1902); F. meadewaldoi Cockerell (1915); F. parastigma 

Cockerell (1918); F. pura Cockerell (1920); F. paranigra Schwarz (1940); F. francoi Moure 

(1946); F. dispar Moure (1950); F. freiremaiai Moure (1963); F. savannensis Roubik 

(1980); F. trichocerata, and F. languida Moure (1989) (OLIVEIRA et al., 2011).  

Camargo e Pedro (2012) não citam no Catálogo Moure, 3 (F. parastigma; F. pura e 

F. savannensis) das 19 espécies reconhecidas por Oliveira et al. (2011). Segundo estes 

autores, as espécies do gênero Frieseomelitta apresentam-se distribuídas na região 

Neoártica, Mexico (Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana 

Roo, Yucatán) e na região Neotropical: Belize; Bolivia (Santa Cruz); Brasil (Amapá, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, 

São Paulo, Tocantins); Colômbia (Cauca, Magdalena, Sucre); Costa Rica (Guanacaste); 

Guiana Francesa (Cayenne); Guatemala (Izabal); Guiana (Cuyuni-Mazaruni, Potaro-

Siparuni, Upper Takutu-Upper Essequibo); Panamá (Coclé, Colón, Panamá, Veraguas); 

Canal do Panamá; Peru (Huánuco, Loreto); Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela 

(Aragua, Falcón, Monagas, Portuguesa) (Figura 1).  

Desse modo, pode-se observar que este grupo de abelhas ocorre em quase todo 

território brasileiro, com exceção da região sul do país, o que é explicado pela intolerância 

do mesmo à baixas temperaturas, devido a ausência do invólucro. Há uma clara divisão 

do grupo; em abelhas que ocorrem na região Amazônica (F. paranigra; F. paupera; F. 

flavicornis; F. trichocerata; F. portoi; F. longipes) e aquelas que ocupam áreas nos biomas 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (F. díspar; F. doederleini; F. francoi; F. languida; F. 

varia; F. silvestrii; F. freiremaiai e F. meadewaldoi). Mesmo na região Amazônica e na 

Mata Atlântica parece que estas abelhas estabelecem seus ninhos nas matas mais secas.  

A diversidade e abundância das abelhas sem ferrão são influenciadas por fatores 

climáticos, sociais e individuais, os quais afetam os padrões de forrageamento, nidificação 

(reprodução) e as relações intra e interespecíficas (OLIVEIRA, 2003). Assim sendo, é de 

suma importância compreender como os fatores ambientais interferem na distribuição 

geográfica - que segundo Cerqueira (1995), é a área ocupada por um dado grupo 

taxonômico em um período de tempo distinto sobre a superfície da Terra - desse grupo, 

visando a geração de subsídios para a elaboração de planos de manejo da vida silvestre 
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adequados e, por consequência, auxiliar no planejamento e implantação de políticas 

públicas voltadas para a conservação da biodiversidade. 

 

Figura 1: Mapa da distribuição geográfica do gênero Frieseomelitta. 

Fonte: Centro de Referência Ambiental (CRIA) 

 

2.3 As Geotecnologias: trabalhos em ambiente SIG 

Segundo Silva (2003), a Geotecnologia é a arte e a técnica de estudar a superfície 

da terra e adaptar as informações às necessidades dos meios físicos, químicos e 

biológicos. Fazem parte das Geotecnologias, o Processamento Digital de Imagens (PDI), 

a Geoestatística e os SIG's.  

As geotecnologias estão entre os três mercados emergentes mais importantes da 

atualidade, junto com a nanotecnologia e a biotecnologia. A parte computacional é 

composta por soluções em hardware, software (ex: programa SPRING e Trackmaker) e 
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peopleware (ex: GPS de campo) que juntos formam poderosas ferramentas para tomada 

de decisão, estes constituem um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, 

análise e disponibilização de informação com referência geográfica, ou seja, dados 

espaciais (RUFINO, 2008). Sinton (1978) evidencia que os fenômenos relacionados ao 

mundo real podem ser descritos de três maneiras: espacial, temporal e temática. Espacial 

quando a variação muda de lugar para lugar (declividade, altitude, profundidade do solo); 

temporal quando a variação muda com o tempo (densidade demográfica, ocupação do 

solo) e temática quando as variações são detectadas através de mudanças de 

características (geologia, cobertura vegetal).  Estas três maneiras de se observar os 

fenômenos que ocorrem na superfície da terra são, coletivamente, denominadas dados 

espaciais. 

Estes dados espaciais são representados em mapa, em dimensões mais reduzidas 

que aquelas existentes no mundo real. Para que estas entidades espaciais reproduzam a 

realidade, em termos de dimensões, introduziu-se o conceito de escala. A escala 

representa a razão entre o comprimento ou área apresentada e o verdadeiro comprimento 

ou área existente na superfície da terra. Além da escala, outro conceito imprescindível 

para a compreensão do trabalho com dados espaciais é a resolução espacial. Tobler 

(1979) define resolução espacial de dados georreferenciados como o conteúdo do 

domínio geométrico dividido pelo número de observações, normalizadas pela dimensão 

espacial, sendo que o domínio geométrico é representado pela área coberta pelas 

observações. 

Silva (2003) destaca que em um primeiro momento, os especialistas em SIG 

discutiam qual a melhor maneira para representar os dados espaciais, se usando a 

representação vetorial, segundo a qual a unidade fundamental é um par de coordenadas 

x, y ou a representação matricial ou raster, segundo a qual a unidade fundamental é um 

polígono regular geralmente um quadro denominado pixel. O debate a cerca de dados 

raster e vetorial foi em princípio entusiástico. No momento, as atenções estão voltadas 

para outros focos de interesse: níveis temáticos, a filosofia de banco de dados orientado 

ao objetivo, modelo hierárquico de objetos complexos, a possibilidade inerente da 

dependência do tempo, modelamento em três dimensões, a incorporação da inteligência 

artificial na análise dos dados espaciais e o uso intensivo de álgebra não cumulativa. 

 Os trabalhos de georrefenciamento em ambiente SIG foram possibilitados a partir 

da criação do Navigation System With Timing and Ranging - NAVSTAR – Global 

Positioning System - GPS, também conhecido como Sistema de posicionamento global, 
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que consiste de 24 satélites que orbitam ao redor da terra duas vezes ao dia em 

trajetórias muito precisas e transmitem informações de posicionamento (MIRANDA, 

2005).  

O Global Positioning System - GPS foi desenvolvido em 1978 e inicialmente foi 

projetado para uso militar dos EUA. A possibilidade de determinar diretamente as 

coordenadas de um local tornou o GPS um recurso inestimável para a obtenção de dados 

para mapeamento, pois os dados são automaticamente georreferenciados. Como os 

dados GPS são obtidos já em meio digital, podem ser facilmente transferidos para 

computador (NOGUEZ, 2005). 

Os Sistemas de Informações Georreferenciadas ou Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG's) são usualmente aceitos como sendo uma tecnologia que possui o 

ferramental necessário para realizar análises com dados espaciais e, portanto, oferece, 

ao ser implementada, alternativas para o entendimento de ocupação e utilização do meio 

físico, compondo o chamado universo da Geotecnologia, ao lado do Processamento 

Digital de Imagens (PDI) e da Geoestatística (SILVA, 2003).  

Segundo Burrough (1998), o SIG (Sistema de Informação Geográfica) é um 

conjunto de ferramentas que permitem coletar, armazenar, recuperar, transformar e 

visualizar dados sobre o mundo real com um determinado propósito. Este se caracteriza 

essencialmente por organizar diversos tipos de informação com referência geográfica em 

camadas, realizar operações com as mesmas, gerenciar, relacionar, analisar e 

representar graficamente as informações contidas em bancos de dados. Estas 

características o tornam uma importante ferramenta, nas mais diversas áreas do 

planejamento territorial. As definições de SIG se repetem cada uma à sua maneira, a 

multiplicidade de usos e visões possíveis desta tecnologia a apontam para uma 

perspectiva interdisciplinar de sua utilização (CÂMARA et al., 1996). 

Câmara e Medeiros (1998) destacam os SIG's como instrumentos computacionais 

para geoprocessamento, que possibilitam a realização de análises complexas ao integrar 

dados de diversas fontes e ao criar banco de dados georreferenciados. Um dado espacial, 

para ser trabalhado dentro de um SIG, deve ser representado por um modelo 

computacional. Um modelo é uma abstração de fatos ou de entidades do mundo real. A 

modelagem de dados geográficos é o processo de discretização que converte a realidade 

geográfica complexa em um número finito de registros ou objetos (GOODCHILD, 1993).  

Silva (2003) ressalta que, apesar de todas as vantagens, a utilização dos SIG's não 

garante a certeza e a segurança de que o produto final corresponda às alternativas e 



13 

 

soluções corretas. Se, por acaso, não houver um controle de qualidade do banco de 

dados, isto é, se este for impreciso e/ou cheio de erros, o resultado final será um mapa 

talvez extremamente colorido, capaz de impressionar, mas, na prática, nada mais será 

que um mapa sem significado, impróprio para uso.  

Para Wolski (1997), muito embora se deva considerar a importância do hardware, 

do software e do contexto organizacional envolvido, o valor de um sistema de informação 

geográfica está nos dados que alimentam esse sistema. A estruturação ou montagem da 

base de dados abrange todos os passos desde a coleta das informações até sua 

introdução no sistema e preparação para a execução das análises. É considerada a etapa 

mais cara e demorada da operacionalização do SIG. As características que vão interferir 

na posterior utilização desses dados, como o referencial geográfico adotado (sistema de 

projeção cartográfica), a escala de trabalho, a estruturação dos diferentes tipos de dados 

e a ligação entre os componentes espaciais e descritivos da informação temática são 

definidas nesse momento. 

 

2.4  Modelagem de Biodiversidade: modelos baseados em nicho ecológico  

Modelos ambientais, também chamados de modelos matemáticos, são 

representações matemáticas criadas para demonstrar fenômenos ou processos do mundo 

real. Estes modelos são simplificações da realidade, de onde se abstraem os elementos 

mais importantes para uma aplicação, e são construídos a partir da observação dos 

dados espaciais e seus relacionamentos. Os modelos ambientais são usados para 

aumentar o conhecimento sobre um processo, predizer valores ou comportamentos em 

áreas não observadas e comprovar, ou não, hipóteses feitas sobre processos. Estes 

modelos variam de equações empíricas simples, tais como, equações de regressão linear, 

até conjuntos de equações diferenciais complexas derivadas dos fundamentos da física 

(MOORE et al., 1993). Ou até mesmo de algoritmos matemáticos, que representam a 

probabilidade de existência de uma dada entidade sobre as condições de tempo-espaço, 

descritos nos dados de entrada, sendo projetados em um mapa da mesma região de 

estudo, bem como para diferentes regiões ou períodos (passado, presente e futuro) 

(SANTANA et al., 2008). 

Siqueira (2005) destaca que, atualmente, vêm sendo desenvolvidas e utilizadas 

várias técnicas de modelagem de distribuição geográfica de espécies com os mais 

variados objetivos. Algumas dessas técnicas envolvem modelagem baseada em análise 

ambiental, nas quais os algoritmos procuram por condições ambientais semelhantes 
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àquelas onde as espécies foram encontradas, resultando em áreas potenciais onde as 

condições ambientais seriam propícias ao desenvolvimento dessas espécies. Ainda 

segundo Marco Júnior e Siqueira (2009), a modelagem de distribuição potencial (MDP) se 

tornou um procedimento comum para determinar a amplitude da distribuição geográfica 

das espécies, e se percebe que a MDP é útil em uma variedade de áreas, mas que há um 

domínio nas atividades ligadas à biologia da conservação. 

Cerqueira (1995) relata que a distribuição potencial de uma determinada espécie é 

dada por sua distribuição geográfica em um dado segmento de tempo, contudo isso não 

significa dizer que as populações daquela área sejam encontradas em todos os pontos da 

mesma, ou seja, estas populações flutuam no tempo e no espaço. Quando se consideram 

nesta análise de distribuição e os fatores limitantes ecológicos (como interações bióticas e 

limitações na dispersão da espécie) a distribuição potencial passa ser compreendida 

como a área onde a espécie pode encontrar seu habitat e seu nicho (LOPES et al., 2007; 

CERQUEIRA,1995). Guisan e Zimmermann (2000) destacam também que a modelagem 

preditiva de distribuição tem como alicerce a determinação de funções que descrevam o 

nicho ecológico de espécies com base em pontos empíricos conhecidos e dados 

ambientais. 

Os organismos diferem quanto a seus limites de tolerância ecofisiológica e 

requisitos relacionados ao habitat, o que resulta em limitações em suas distribuições 

(SCHLUTER; RICKLEFS, 1993). Ao se conhecer os aspectos ambientais que 

predominam em uma região de distribuição geográfica de uma determinada espécie ou 

até mesmo de suas espécies-irmãs, pode-se compreender melhor as suas 

especificidades e requisitos ecofisiológicos. Segundo Ferrier et al. (2007), as informações 

sobre as condições ambientais de uma área ocupada por uma dada espécie são úteis 

para se interpretar melhor as discrepâncias entre a composição de espécies entre 

comunidades ao longo de gradientes ambientais, nos quais diferentes espécies ficam 

limitadas a partes distintas do gradiente. 

Além dos fatores supracitados, Buckley e Jetz (2008) destacam que a distribuição 

das espécies é também influenciada por fatores ligados a história biogeográfica de suas 

linhagens. O fato das espécies compartilharem características morfológicas e 

ecofisiológicas com outras espécies filogeneticamente relacionadas a elas está 

relacionada a essas restrições históricas e são resultado da ancestralidade em comum 

(BROOKS; McLENNAN, 1991). Assim, espera-se que espécies-irmãs ocupem ambientes 

com características bioclimáticas semelhantes, conservando o nicho ambiental dos seus 



15 

 

ancestrais (WIENS; GRAHAM, 2005). Ricklefs (2004) ainda destaca que a maneira pela 

qual uma espécie responde aos gradientes ambientais depende dos padrões de 

especiação e extinção que determinam o pool regional de espécies. 

 Um modelo de distribuição baseado em nicho representa uma aproximação do 

nicho ecológico das espécies nas condições ambientais examinadas. O nicho 

fundamental das espécies consiste do conjunto de todas as condições que permitem a 

essas espécies uma sobrevivência em longo prazo, considerando que o nicho realizado 

das mesmas é um subconjunto do nicho fundamental que estas atualmente ocupam 

(HUTCHINSON, 1957). Segundo Phillips et al. (2006), os nichos realizados das espécies 

podem ser menores que seus nichos fundamentais, devido às pressões antrópicas, 

interações bióticas (ex.: competição e predação interespecíficas) ou barreiras geográficas 

que impediram a dispersão e colonização; tais fatores podem impedir que as espécies 

habitem um determinado local em condições que abranjam todo seu potencial ecológico.  

Soberón (2007), afirma que interpretações inequívocas dos conceitos de 

distribuição de espécies e nicho ecológico requerem pressupostos que explicitem sobre: a 

extensão espacial e resolução na qual áreas são medidas; os tipos, mecanismos e efeitos 

das interações bióticas que afetam a distribuição; os diferentes papéis que as variáveis 

que são ou não são esgotadas pelos consumidores devem desempenhar na definição do 

nicho e a possibilidade de deslocamentos espaciais em prazos geológicos e produtivos. 

Peterson et al. (2002), destaca que modelos de nicho ecológico têm sido aplicados 

amplamente em problemas ecológicos, pois tais modelos extrapolam pontos conhecidos 

de ocorrência da espécie para áreas desconhecidas. Desse modo, esta área potencial de 

ocorrência de uma dada espécie pode ser utilizada para aumento de esforço de coleta de 

espécimes e dados ambientais, além de poder servir como base para a priorização de 

áreas de conservação da espécie alvo. 

 Nesse contexto, a modelagem de distribuição potencial surgiu como um importante 

instrumento que visa determinar o grau de ameaça, principalmente em espécies ou 

grupos com poucas informações disponíveis sobre sua distribuição (PEARSON et al., 

2007). Segundo Gibson et al. (2004) os  mapas gerados pelos modelos são recursos 

efetivos utilizados para selecionar áreas de maior esforço para mitigar os distúrbios 

antropogênicos e guiar a implementação de reservas. Além disso, Schmidt (2007) relata 

que os mapas de distribuição potencial podem ser utilizados para priorizar áreas para 

inventário com base em modelos que indicam a ocorrência de uma espécie onde ainda 

não há registro amostral. 
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Segundo Arasato (2009), para a geração de modelos de distribuição potencial de 

espécies existem diversas técnicas (algorítimos) que podem ser utilizados, como o 

Bioclim, GARP, Maxent, GLM, etc. Cada técnica tem suas especificações para os dados 

de entrada, algumas só necessitam de pontos de presença, outras já precisam de dados 

de presença e ausência. A forma como relacionam as variáveis ambientais que 

condicionam a sobrevivência da espécie e seus pontos de ocorrência também variam 

conforme algorítimo utilizado. Assim, os resultados obtidos (modelos do potencial de 

distribuição da espécie) também são diversos, tornando complexa a definição do modelo 

que mais se aproxima da realidade.  

Tendo em vista a diversidade de modelos gerados a partir de diferentes algoritmos 

e a complexidade da escolha entre um ou outro modelo, estudos recentes vêm 

demonstrando que as abordagens de previsão por modelos de consenso (“ensemble”) 

parecem surgir como ferramentas promissoras para capturar conjuntamente uma ampla 

gama de variações geradas pelo processo de modelagem (BUISSON et al., 2006). 

Segundo Lorena et al. (2008), o Brasil tem uma vasta biodiversidade com uma 

grande lacuna de dados que podem ser explorados por técnicas de modelagem. Essas 

técnicas podem ajudar no monitoramento, preservação e desenvolvimento de estratégias 

para o uso sustentável dos recursos naturais. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  Área de estudo  

O estudo foi realizado no estado da Bahia localizado na Região Nordeste do Brasil 

(Figuras 2 A e B). 

A Bahia possui uma área de 564.830,859 km², na qual se encontram 417 

municípios que juntos somam uma população de 14.016.906 habitantes (IBGE, 2010). 

Três biomas predominam no Estado: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (figura 1B). 

Apenas 12,6% da área do estado tem sua biodiversidade protegida por um total de 67 

unidades de conservação Estaduais e federais (BAHIA, 2011). Foram levantados dados 

para toda a área de ocorrência do gênero Frieseomelitta. No entanto, o levantamento 

revelou uma escassez de coletas em campo. A maioria dos dados disponíveis é 

proveniente dos estados do nordeste do Brasil com maior destaque para a Bahia. 

 

 

A                                                                              B 

Figura 2. Mapa do Estado da Bahia, Brasil (A) e seus biomas (B). 

Fonte: IBGE (2010) 
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3.2  Grupo taxonômico estudado 

Foi escolhido como objeto de estudo o gênero Frieseomelitta (Meliponini); A 

escolha deste táxon se deu pela importância que as espécies deste gênero têm para a 

manutenção dos serviços de polinização de plantas nativas e cultivadas, haja vista que a 

polinização é considerada um serviço ecossistêmico regulatório, sendo importante para 

produção de alimentos, de biocombustíveis e, principalmente para manutenção da 

biodiversidade em áreas naturais (IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 2010). Além 

do fato de que este grupo taxonômico foi revisado recentemente em 2003 pela 

especialista no taxon Dra. Favízia Freitas de Oliveira e em 2012, pelo Catálogo Moure, 

portanto não apresenta problemas graves de identificação. Segundo Castro (2005) essas 

abelhas são abundantes no bioma Caatinga e têm grande importância para a 

meliponicultura regional.  

 

3.3 Dados de ocorrência  

Segundo Silva (2003) as fontes de dados espaciais, sejam eles bióticos ou 

abióticos, podem ser consideradas como primárias e secundárias. As primárias 

correspondem àquelas medidas diretamente coletadas no campo e a densidade da coleta 

dessas informações determina a resolução espacial do dado. As fontes secundárias são 

aquelas derivadas de mapas e banco de dados preexistentes.  

Os dados biológicos (pontos empíricos) foram levantados durante o primeiro ano do 

estudo, principalmente a partir da tese de doutorado da pesquisadora Favízia Freitas de 

Oliveira que fez a revisão do gênero Frieseomelitta, além de bancos de dados de 

ocorrência das espécies (como o speciesLink - um sistema distribuído de Informação que 

integra em tempo real, dados primários de coleções científicas gerado pelo Centro de 

Referência em Informação Ambiental (CRIA)), coleções entomológicas, principalmente a 

Coleção Entomológica Moure e Costa (CEMeC) do Laboratório de Abelhas (LABE) da 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), o Catálogo Moure (Moure’s Bee 

Catalogue) com a última revisão feita em março de 2012 e encontra-se disponível on line 

na internet e literatura especializada. Apesar das fontes de dados terem sido secundárias, 

o que poderia trazer problemas quanto a confiabilidade e a precisão dos mesmos; neste 

caso esta possibilidade é reduzida pelo fato de que a maioria dos pontos são 

provenientes de levantamentos coordenados pela Dra. Marina Siqueira de Castro e que 

contaram com a participação da Dra. Favízia Freitas de Oliveira, especialista no grupo. 
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 Marco Júnior e Siqueira (2009) enfatizam que em problemas de conservação de 

espécies espera-se que o número de pontos de ocorrência disponíveis deva ser 

considerado o principal limitante. Contudo, as técnicas disponíveis têm sido 

substancialmente melhoradas para tratar esse problema, principalmente no que se refere 

aos métodos para avaliar os modelos gerados. 

Contudo, para a preparação dos dados de entrada foi realizada uma análise 

minuciosa buscando a eliminação dos outliers, o georreferenciamento mais preciso dos 

pontos amostrais e a conversão das coordenadas geográficas num mesmo sistema de 

projeção e datum. 

 

3.4 Variáveis ambientais  

A coleta de dados ambientais para modelagem de distribuição de espécies sofreu 

uma grande mudança na década de 90 quando imagens de sensoriamento remoto se 

tornaram amplamente acessíveis. Adicionalmente, o crescimento do uso dos Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), para armazenar e trabalhar dados espaciais levaram a uma 

expansão no uso de SDM's (Modelo de dados espaciais). O sensoriamento remoto 

também tornou possível o estudo de áreas mais extensas e de locais de difícil acesso 

(GUISAN; THUILLER, 2005; RUSHTON, et al., 2004), sendo uma fonte alternativa de 

dados para países de dimensão territorial como o Brasil. 

Os dados abióticos tradicionalmente usados em modelagem são camadas 

climáticas (temperatura e precipitação), topográficas (altitude e declividade) e de uso e 

ocupação do solo (GUISAN; ZIMMERMANN, 2000). Produtos dos satélites ambientais 

NOOA e Modis que geram dados de índices de vegetação do tipo “Normalized Difference 

Vegetation Index”- NDVI e “Enhanced Vegetation Index” – EVI também tem sido 

empregados (DEH, 2004). 

A preparação dos dados ambientais para o processo de modelagem exige bastante 

atenção por parte do modelador, pois erros durante o tratamento de camadas dificilmente 

são visíveis aos usuários comuns. A escala dos mapas deve ser compatível com as 

necessidades da questão que está sendo analisada, e deve-se ter o cuidado de usar 

dados relevantes e em número suficiente para garantir a geração de modelos que 

reflitam, de fato, uma porção do nicho fundamental da espécie estudada (MATOS, 2010). 

Segundo Arasato (2009), a seleção das variáveis ambientais deve se basear na descrição 

da literatura sobre a ecofisiologia das espécies ou do grupo taxonômico estudado.  
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Após esta etapa foram definidos quais algoritmos foram apropriados para a 

utilização na modelagem proposta (SANTANA et al., 2008). Existem diversos algoritmos 

que podem ser utilizados, bem como uma série de softwares livres (gratuitos), como o 

Openmodeller (SUTTON; GIOVANNI 2004; SUTTON et al., 2007) e o Software Maxent 

(PHILLIPS et al., 2006).   

Para a obtenção dos dados dos mapas ambientais utilizados na construção dos 

modelos, foi realizada uma consulta à base de dados ambientais gratuitos disponíveis 

online, como exemplo da base do WorldClim. As camadas das variáveis ambientais 

utilizadas (Tabela 1) na construção dos modelos, foram coletadas da base de dados do 

WorldClim do Museum of Vertebrate Zoology, University of California (Berkeley), 

disponível na internet (http://www.worldclim.org/) e Embrapa Solos 

(http://mapoteca.cnps.embrapa.br/geoacervo). Foram extraídos os dados referentes ao 

estado da Bahia através do software Arcgis versão 10.  

O gênero Frieseomelitta diferencia-se da maioria dos gêneros de Meliponini pela 

ausência do invólucro na área de cria (camada fina de cera dispostas em lamelas que 

envolvem a cria, na maioria dos Meliponini), o que reduz as possibilidades de regulação 

térmica interna da colônia. Assim, as espécies do gênero Frieseomelitta devem nidificar 

em ocos cujas árvores possuam “casca grossa” e em ambientes com temperaturas média 

acima de 20oC.  

Tabela 1. Variáveis ambientais utilizadas para construção do modelo. 

Variáveis Ambientais 

Temperatura media anual 

Media diurna (média do mês (temp. max. – temp. 
min.)) 

Isotermalidade (P2/P7) (* 100) 

Sazonalidade da temperatura (desvio padrão*100) 

Temperatura máxima do mês mais quente 

Temperatura mínima do mês mais frio 

Amplitude da temperatura anual (P5-P6) 

Temperatura média do quadrimestre mais úmido 

Temperatura média do quadrimestre mais seco 

Temperatura média do quadrimestre mais quente 

Temperatura média do quadrimestre mais frio 

Precipitação média anual 

Precipitação do mês mais úmido 

Precipitação do mês mais seco 

Sazonalidade da precipitação (Coeficiente de 
variação) 

Precipitação do quadrimestre mais úmido 

Precipitação do quadrimestre mais seco 

Precipitação do quadrimestre mais quente 

Precipitação do quadrimestre mais frio 

Vegetação 

http://www.worldclim.org/
http://mapoteca.cnps.embrapa.br/geoacervo
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3.5 Modelagem da distribuição potencial 

Para a modelagem da distribuição potencial das espécies de Frieseomelitta foi 

utilizado um algoritmo da família de aprendizagem de máquina (AM), denominado 

Maximum Entropy ou simplesmente Maxent. O algorítimo Maxent é um sistema baseado 

no ajuste da função que mais se aproxima da distribuição uniforme (de máxima entropia) 

sobre a restrição gerada pelos dados de ocorrência (PHILLIPS et al., 2006). Ainda 

segundo Pearson et al. (2007), o Maxent é um programa recente e tem se mostrado 

melhor que outros programas para um conjunto de dados pequenos. Este software é um 

algoritmo determinístico, pois não está sujeito a variações geradas ao acaso, ou seja, 

sempre gerará o mesmo modelo se forem inseridos os mesmos dados iniciais, 

diferentemente do GARP que produz resultados diferentes a cada vez que for rodado o 

modelo. 

Nabout et al. (2009) esclarece que esse método parte do conceito que a 

distribuição que se conhece de uma espécie é a representação adequada do seu nicho 

ecológico, a partir daí o método atribui valores de zero e um para os demais quadrantes 

(pixels) da área geográfica, identificando o quanto de erro estão em relação ao modelo 

ideal. O Maxent é aplicado em diversas áreas como astronomia, reconstrução de 

imagens, física estatística e processamento de sinal. A ideia da aplicação do Maxent para 

Species Distribution Model – SDM é estimar a probabilidade de ocorrência da espécie 

encontrando a distribuição de probabilidade da máxima entropia, sujeita a um conjunto de 

restrições que representam a informação incompleta sobre a distribuição do alvo. O 

princípio da máxima entropia é elaborar uma aproximação onde sejam respeitadas todas 

as restrições conhecidas acerca da distribuição da espécie (PHILLIPS et al., 2006). 

Phillips et al. (2006), ainda destaca que o Maxent oferece muitas vantagens e 

algumas desvantagens quando comparados com outros métodos de modelagem. Dentre 

as vantagens, podem ser citadas: (1) requer apenas dados de presença, juntamente com 

a informação ambiental para área de estudo; (2) pode utilizar dados contínuos e 

categóricos, e podem incorporar as interações entre as diferentes variáveis; (3) eficientes 

algoritmos determinísticos tem sido desenvolvidos no sentido de garantir a convergência 

para uma probabilidade ótima de distribuição (maximum entropy); (4) a probabilidade de 

distribuição do Maxent tem uma definição matemática concisa e, portanto, passível de 

análise. 

Segundo Siqueira e Duringan (2007), uma grande crítica ao uso de algoritmos 

genéticos é a falta de convergência dos resultados gerados, ou seja, cada vez que o 
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algoritmo é gerado, com o mesmo conjunto de dados, o resultado pode ser diferente, 

como é o caso do GARP.  

Para a realização da modelagem utilizamos o software Maxent - Maximum Entropy 

Species Distribution Modeling, versão 3.0.4 beta para treinar o algoritmo de máxima 

entropia, testar os modelos e gerar os mapas de probabilidade de ocorrência de espécies 

do gênero Frieseomelitta. 

Os dados de ocorrência utilizados são referentes à seis espécies do gênero com 

ocorrência na Bahia: Frieseomelitta díspar (Moure 1950), Frieseomelitta doederleini 

(Friese 1900), Frieseonmelitta languida (Moure 1989), Frieseomelitta meadewaldoi 

(Cockerell 1915), Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836) e uma espécie nova apontada por 

Oliveira (2003) - Frieseomelitta sp. nov., pois estas espécies tiveram dados de ocorrência 

suficientes para gerar os modelos.  

 

3.6 Procedimentos pós-modelagem e elaboração dos mapas de distribuição potencial 

Os modelos foram importados para o sistema de informação geográfica ArcView 

GIS, a fim de se criar os mapas de distribuição potencial. Este processo de pós-

modelagem visa a realização de recortes e sobreposições necessárias para que se possa 

representar da melhor forma a distribuição das espécies (Figura 3).  

 

Figura 3: Modelagem Cartográfica de distribuição das espécies de  Frieseomelitta na Bahia, Brasil. 
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3.7 Avaliação dos modelos gerados 

Com o objetivo de avaliar os modelos gerados, os limites de qualidade ambiental 

para a ocorrência das espécies foram definidos a partir da técnica ROC (AUC) como 

ponto que minimiza a relação entre a sensibilidade e especificidade do modelo. O AUC 

mede a área sob a curva do ROC (Receiver Operating Caracteristics) e avalia a 

habilidade do modelo de prever corretamente a ocorrência da espécie, sendo que o AUC 

varia de zero a um, no qual os valores próximos a um indicam alto desempenho do 

modelo, enquanto que valores menores que 0,5 indicam baixo desempenho do modelo 

(CÔRTES; MARCO JÚNIOR, 2007; ALLOUCHE et al., 2006). Manel et al. (2001) relatam 

que o ROC é um procedimento metodológico usado para avaliar independentemente cada 

modelo de distribuição potencial.  

 

3.8 A criação de áreas potenciais para conservação do táxon estudado 

Segundo Rodriguez et al. (2007), modelos preditivos tem sido usados com sucesso 

em uma variedade de estudos sobre a biologia da conservação com o objetivo principal 

de resolver os problemas prementes para a conservação da biodiversidade, tais como: a 

predição de áreas de potencial ocorrência de espécies, visando aumentar o conhecimento 

sobre a distribuição geográfica real das mesmas, através do aumento do esforço de 

coleta em áreas onde não há registros de ocorrência; geração de modelos de distribuição 

potencial de espécies de importância ecológica e/ou econômica e/ou cultural, visando a 

criação de subsídios para a elaboração de planos de manejo e para a criação de áreas 

prioritárias para conservação biológica, ou seja, visando a geração de subsídios para o 

direcionamento de políticas públicas relacionadas a conservação da biodiversidade. 

A partir da análise dos modelos de distribuição potencial gerados, tentou-se sugerir 

a criação de áreas prioritárias para conservação e manejo das espécies do gênero 

Frieseomelitta, visando à manutenção das populações deste grupo de abelhas sem 

ferrão. Para tanto, foram relacionados atributos para a seleção das áreas e levados em 

consideração os conceitos, métodos e espécies. Outro fator avaliado foi a escala de 

detalhamento e a forma de mapeamento dos diferentes atributos (critérios) utilizados para 

a seleção de reservas (MORSELLO, 2008) para conservação das espécies do gênero 

Frieseomelitta.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 4 mostra os pontos de ocorrência das seis espécies utilizadas nas análises 

(ocorrência real), por apresentarem dados suficientes para gerar modelos.  

Os modelos gerados apresentaram um excelente nível de acurácia, onde o AUC 

variou entre 0.987 e 0.765. Os valores mais baixos de AUC correspondem aos modelos 

com poucos pontos de ocorrência, agregando assim maior grau de incerteza.  

 

Figura 4: Mapa de ocorrência real das espécies estudadas de Frieseomelitta na Bahia, Brasil. 

 

Foram gerados mapas de probabilidades de ocorrência de 6 espécies do gênero 

Frieseomelitta no estado da Bahia, sendo que 2 dessas espécies foram utilizadas para 

geração de modelo de distribuição para o Brasil, pois se relacionam com os biomas 

Cerrado e Caatinga e possuíam dados para gerar estes modelos, possibilitando melhor 

análises dos mesmos. As áreas com coloração mais intensa representam maiores 
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probabilidades de ocorrência da espécie em uma escala de 0.00001% (cor azul) a 100% 

(cor vermelha).  

Os mapas de probabilidades apresentaram diferenças notáveis em decorrência da 

diferença dos pontos de ocorrência, bem como das variáveis que se fizeram relevantes. A 

modelagem realizada denotou uma probabilidade de ocorrência em quase todas as 

regiões da Bahia, com variações entre as espécies de acordo com as áreas (Biomas).  

A estimativa da ocorrência da espécie no Estado da Bahia pode ser confirmada 

pela presença das amostras, marcadas em branco, nos modelos. Além disso, a 

modelagem pelo MAXENT também indicou a possibilidade de ocorrência das espécies 

em áreas distantes das de ocorrência comprovada com moderada probabilidade.  

A modelagem da ocorrência da espécie pelo MAXENT foi satisfatória, uma vez que 

a estimativa abrange áreas e Biomas que se caracterizam pela presença do gênero 

Frieseomelitta. Entretanto, tornam-se necessários esforços de coleta na região para se 

confirmar ou não a ocorrência da espécie. 

Os mapas de temperatura mínima e média para o estado da Bahia confirmam a 

ocorrência das espécies do gênero Frieseomelitta em áreas com temperatura média 

acima de 20oC (figuras 5, A e B). No Brasil não há registro de ocorrência de espécies 

deste gênero abaixo do sudeste de São Paulo sendo este o seu limite sul.  
 

 

 

 

 

 

 

      A                                                                                                B  

Figura 5: Ocorrência de espécies de Frieseomelitta relacionadas as Temperatura mínima (A) e média (B). 
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4.1 Modelo potencial de distribuição das espécies de Frieseomelitta  na Bahia, Brasil 

1. Frieseomelitta dispar (Moure 1950) 

A espécie tem distribuição neotropical. Silveira el al. (2002) e Oliveira (2003) 

apontam os estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais como os de ocorrência. No 

Camargo e Pedro (2012) fazem referência a ocorrência desta espécie também no Estado 

da Paraíba e indicam Ilhéus na Bahia como localidade típica para a espécie. 

Os espécimes examinados foram provenientes de 4 localidades no Estados da 

Bahia, Catu, Cruz da Almas, São Felix e Camaçari (tabela 2).  

 

Tabela 2: Ocorrência da Frieseomelitta díspar (Moure 1950) na Bahia. 

longitude Latitude Município 

-40.74 -12.00 Catu 

-39.823 -12.864 Cruz das Almas 

-39.886 -14.298 Monte Pascoal 

-38.96 -12.42 São Félix 

-38.325 -12.694 Camaçari 

 

A modelagem da distribuição geográfica foi gerada com base em 19 variáveis 

climáticas e dados altitudinais. A tabela 3 de percentual de contribuições indicou que as 

variáveis Bio 17 (precipitação do mês mais seco), Bio 10 (Temperatura média do mês 

mais quente), Altitude, Bio 18 (precipitação quadrimestre mais quente), Bio 2 (média 

mensal), Bio 3 (isotermalidade) Bio 6 (temperatura mínima do mês mais frio). As menores 

contribuições estão relacionadas com a Bio 16 (precipitação quadrimestre mais úmido) e 

Bio 8 (temperatura média do quadrimestre mais úmido). As variáveis com maior 

percentagem de contribuição estão relacionadas com a precipitação (do mês mais seco).  

 

Tabela 3: Contribuição de cada variável utilizada no modelo de distribuição da Frieoseomelitta dispar para o 

estado da Bahia.  

Variáveis 
Percentual de contribuição 

bio_17_ba 29.3 

bio_10_ba 21.6 

alt_ba 10.5 

bio_18_ba 9.9 

bio_2_ba 9 

bio_3_ba 9.6.1 

bio_6_ba 8 

bio_16_ba 1.4 
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bio_8_ba 0.6 

 

Foi gerado mapa de probabilidades de ocorrência da espécie em análise onde as 

áreas com coloração mais intensa representam maiores probabilidades de ocorrência da 

espécie em uma escala de 0.00001% (cor azul) a 100% (cor vermelha).  

O modelo gerado apresentou excelente nível de acurácia, onde na primeira 

modelagem teve o AUC = 0.899 (Gráficos 1 e 2). O alto valor de AUC indica um bom 

desempenho do modelo utilizado. 

 

Gráfico 1: Taxa de omissão e predição da área como função de limiar acumulativo da modelagem da 

distribuição potencial da espécie de Frieseomelitta dispar no estado da Bahia, Brasil. 

 

Gráfico 2: Curva ROC e AUC da modelagem da distribuição potencial de Frieseomelitta dispar no estado da 

Bahia, Brasil. 
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Percebe-se que o modelo indica elevado percentual de probabilidade de encontrar a 

espécie das áreas a leste (litoral) em direção as do oeste diminuindo a incidência (Figura 

6). 

 

                                                                                                                          Fonte: CRIA 

Figura 6: Mapa da distribuição potencial de Frieseomelitta dispar, para a Bahia. 

 

Assim, há uma grande probabilidade de encontrar a espécie no bioma Mata 

Atlântica (mata ombrófila) e nas áreas de ecótono com o bioma Caatinga. Nota-se a 

possibilidade de sua ocorrência na Chapada Diamantina. Sugere-se o aumento de 

esforço de coleta de dados em campo, nas áreas do bioma Mata Atlântica; na Chapada 

Diamantina e nas áreas de ecótono com a Caatinga. 
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2 Frieseomelitta meadewaldoi (Cockerell 1915) 

Camargo e Pedro (2012) apontam como local de distribuição o Brasil sem registros 

de localidades. Os espécimes examinados foram provenientes de 7 localidades no Estado 

da Bahia, (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Ocorrência da Frieseomelitta meadewaldoi (Cockerell 1915) na Bahia. 

Longitude Latitude Município 

-41.5589 -12.5289 Palmeiras 

-39.133 -13.822 Igrapiuna 

-40.328 -13.368 Camamu 

-41.219 -12.641 Lençóis 

-41.219 -12.641 Mucugê 

-38.325 -12.694,  Camaçari 

-40.746 -12.041 Milagres 

 

A modelagem da distribuição geográfica foi gerada com base em 19 variáveis 

climáticas e dados altitudinais. No entanto, duas variáveis, ambas relacionadas à 

temperatura média anual contribuíram para a distribuição da espécie (tabela 5). 

Tabela 5: Contribuição de cada variável utilizada no modelo de distribuição da Frieoseomelitta meadewaldoi 

para o estado da Bahia.  

Variáveis Contribuição percentual 

bio_7_ba 64,3 

bio_1_ba 35,7 

 

O valor de 0,895 de AUC (gráfico 3) para a curva ROC (gráfico 4), gerado pelo 

MAXENT, indica que o modelo está baseado em informação, se comparado a um modelo 

aleatório, sem informação, cujo valor de AUC seria 0,50. O alto valor de AUC indica um 

bom desempenho do modelo utilizado. 

 

Gráfico 3: Taxa de omissão e predição da área como função de limiar acumulativo da modelagem com 

dados de ocorrência da Frieseomelitta meadewaldoi (Cockerell 1915) 
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Gráfico 4: Curva ROC e AUC da modelagem 

 

 

O mapa de distribuição potencial da espécie para a Bahia esta apresentado na 

figura 7. A distribuição potencial mostrou a ocorrência da espécie restrita com valor 

próximo a 100 % na parte centro-leste do estado. Apresenta valores medianos numa faixa 

que compreende a Chapada Diamantina e se estende pelo litoral. 
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Figura 7: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta meadewaldoi na Bahia 

 

3 Frieseomelitta sp nov. 

 

Esta espécie foi encontrada nos levantamentos e expedições coordenadas por 

Marina S. de Castro entre meados dos anos 80 e 2010. Foi apontada por Pe. Jesus de 

Santiago Moure como uma provável espécie nova e em 2003 reconhecida por Favízia F. 

Oliveira em sua tese, como espécie nova, no entanto, ainda não publicada. A localidade 

tipo é Bahia, sendo restrita a este Estado. Os espécimes examinados foram provenientes 

de 10 localidades no Estado da Bahia, (Tabela 6). 
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Tabela 6: Ocorrência da Frieseomelitta sp nov. (Moure 1950). 

longitude latitude Localidade 

-43.17 -10.97 Barra 

-37.31 -12.44 Andaraí 

-43.44 -13.00 Bom Jesus da Lapa 

-41.81 -13.57 Rio de Contas 

-40.55 -12.00 Xique-Xique 

-41.36 -13.90 Livramento de Brumado 

-40.31 -13.00 Maracás 

-42.74 -10.82 Santo Inácio 

-41.39 -12.55 Lençóis 

-39.32 -12.41 Ibiraba 

 

A modelagem da distribuição geográfica foi gerada com base em 19 variáveis 

climáticas e dados altitudinais. Somente foi possível gerar modelos usando dados e 

variáveis com cortes para o Estado da Bahia (tabela 7). 

A análise regional aponta para a temperatura média e precipitação (do mês mais 

seco) como as variáveis com mais intensidade de contribuição. De fato, esta espécie 

parece ocorrer em locais secos e quentes, com pouca chuva. 

 

Tabela 7: Contribuição de cada variável utilizada no modelo de distribuição da Frieoseomelitta sp. nov.  para 

o estado da Bahia.  

Variável Contribuição percentual 

bio_1_ba 36,9 

bio_3_ba 28,1 

bio_14_ba 22,6 

bio_12_ba 12,1 

bio_15_ba 0,1 

bio_10_ba 0,1 

 

O valor de 0,745 de AUC (gráfico 5) para a curva ROC (gráfico 6), gerado pelo MAXENT, 

indica que o modelo está baseado em informação, se comparado a um modelo aleatório, 

sem informação, cujo valor de AUC seria 0,50. O alto valor de AUC indica um bom 

desempenho do modelo utilizado. 

 

Gráfico 5: Taxa de omissão e predição da área como função de limiar acumulativo da modelagem com 

dados de ocorrência da Frieseomelitta sp. nov. 
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Gráfico 6: Curva ROC e AUC da modelagem 

 

 

A distribuição potencial mostrou a ocorrência da espécie, restrita a faixa central do 

Estado da Bahia, em áreas de Cerrado e seus ecótonos e mais fortemente na Chapada 

Diamantina. As áreas na Chapada Diamantina parecem ser a principal área de ocorrência 

(figura 8), mas faltam dados de coleta em campo para melhorar o modelo.  
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Figura 8: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta sp. nov. na Bahia 

 

Maior esforço de coleta nos fragmentos de Cerrado não só na Bahia, mas em 

outras áreas deste Bioma e na Chapada Diamantina aprimorará o modelo e a segurança 

na indicação de áreas para conservação desta espécie aparentemente restrita à Bahia. 

 

4 Frieseomelitta varia (Lepeletier 1836) 

Os espécimes examinados foram provenientes de 7 localidades no Estado da 

Bahia, (Tabela 8).  

Tabela 8: ocorrência da Frieseomelitta varia (Lepeletier 1836) na Bahia 

Longitude Latitude Município 

-39.328 -13.368 Camamau 

-38.46 -11.281 Entre Rios 

-39.486 -14.298 Ilhéus 

-39.786 -14.298 Itabuna 

-40.786 -14.298 Uruçuca 
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A modelagem da distribuição geográfica foi gerada com base em 19 variáveis 

climáticas e dados altitudinais (tabela 9).  

 

Tabela 9: Contribuição de cada variável utilizada no modelo de distribuição da Frieoseomelitta varia para o 

estado da Bahia.  

Variável 
Contribuição 

percentual 

bio_7_ba 48,6 

bio_2_ba 26,3 

bio_17_ba 13 

bio_5_ba 5,3 

bio_1_ba 3,4 

bio_3_ba 3,3 

bio_10_ba 0, 

 

 

O valor de 0,995 de AUC (gráfico 7) para a curva ROC (gráfico 8), gerado pelo 

MAXENT, indica que o modelo está baseado em informação, se comparado a um modelo 

aleatório, sem informação, cujo valor de AUC seria 0,50. O alto valor de AUC indica um 

bom desempenho do modelo utilizado. 

 

Gráfico 7: Taxa de omissão e predição da área como função de limiar acumulativo da modelagem com 

dados de ocorrência da Frieseomelitta varia (Lepeletier 1836) 
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Gráfico 8: Curva ROC e AUC da modelagem 

 

A distribuição potencial mostrou a ocorrência da espécie na faixa litorânea e áreas 

de ecótono com o Bioma Caatinga (figura 9). 

 

Figura 9: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta varia na Bahia 
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Das 6 espécies estudadas para a Bahia, 2 foram modeladas também para o Brasil 

na intenção de  verificar as suas ocorrências nos Biomas Caatinga e Cerrado: 

 

5 Frieseomelitta doederleini (Friese 1900) 

Esta espécie conhecida como “Mané de Abreu, moça branca” tem como localidade 

típica a Bahia (CAMARGO; PEDRO, 2012). Ocorrendo na região neotropical. No Brasil 

ocorre nos estados do nordeste (Al, Ba, Ce, Ma, Pb, Pe, Pi e no RN), sendo apontada por 

Oliveira (2003) como espécie endêmica do Nordeste. Os espécimes examinados foram 

provenientes de 26 localidades no estado da Bahia (Tabela 10).  

 

Tabela 10: Dados de ocorrência da Frieseomelitta doederleini (Friese 1900) 

Longitude Latitude localidade 

-39.44 -12.61 Castro Alves 

-38.42 -12.08 Catu 

-39.19 -12.68 Conceição do Almeida 

-38.663 -12.404 Iaçu 

-39.321 -12.414 Ibiraba 

-39.486 -12.298 Itabuna 

-39.39 -12.491 Jequitiba 

-38.324 -12.902 Lauro de Freitas 

-39.104 -12.601 Mascote 

-39.324 -12.902 Mata de São João 

-39.863 -12.876 Milagres 

-40.91 -9.07 Nova Casa Nova 

-38.858 -12.243 Paulo Afonso 

-42.38 -10.02 Pilão Arcado 

-39.077 -12.829 Santo Antônio de Jesus 

-38.451 -12.486 Salvador 

-37.906 -12.213 São Gonçalo dos Campos 

-37.319 -12.441 Vanderlei 

-38.52 -11.81 Aramari 

-38.35 9.92 Canudos 

-38.277 -9.310 Gloria 

-41.5589 -12.5289 Palmeiras 

-44.309 -21.74 Icatu 

-41.67 -11.19 João Dourado 

 

A modelagem da distribuição geográfica foi gerada com base em 19 variáveis 

climáticas e dados altitudinais. A tabela 11 de percentual de contribuição indica que as 
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variáveis Bio 17 (precipitação do quadrimestre mais seco) e Bio 10 (temperatura do 

quadrimestre mais seco), foram as que mais contribuíram. 

 

Tabela 11: Contribuição de cada variável utilizada no modelo de distribuição da Frieoseomelitta doederleini 

para o estado da Bahia.  

Variáveis Percentual de contribuição 

bio_17_ba 29.3 

bio_10_ba 21.6 

alt_ba 12.5 

bio_18_ba 9.9 

bio_2_ba 9 

bio_3_ba 9.6.1 

bio_6_ba 8 

 

O valor de 0,784 de AUC (gráfico 9) para a curva ROC (gráfico 10), gerado pelo 

MAXENT, indica que o modelo está baseado em informação contundente. O alto valor de 

AUC indica um bom desempenho do modelo utilizado. O Valor de AUC não se apresenta 

com valores mais elevados devido a 6 pontos dispersos, alterando os valores 

geoestatisticos considerados.  

 

Gráfico 9: Taxa de omissão e predição da área como função de limiar acumulativo da modelagem com 

dados de ocorrência da Frieseomelitta doederleini (Friese 1900) 

 

 

Gráfico 10: Curva ROC e AUC da modelagem 
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A distribuição potencial para a modelagem mostrou a redução da probabilidade de 

ocorrência potencial da espécie de leste (valores mais elevados) para oeste (pequena 

probabilidade de ocorrência em áreas do Cerrado), apesar da existência de pontos de 

ocorrência real em algumas localidades deste Bioma (Figura 10). 

 

Figura10: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta doederleini, para a Bahia. 
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Ampliando a área de ocorrência analisada, gerando mapa de distribuição potencial 

para o Brasil (figura 11), este mostra maior intensidade de ocorrência para o Bioma 

Caatinga e Mata Atlântica do Nordeste do Brasil. Oliveira (2003) registra esta espécie 

como endêmica do nordeste brasileiro. O mapa gerado para o Brasil parece confirmar 

esta tendência apontando o nordeste como sua área de distribuição potencial. 

 

Figura 11: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta doederleini, para o Brasil. 

 

6  Frieseomelitta languida (Moure 1989) 

 

Os espécimes examinados foram provenientes de 15 localidades no Estado da 

Bahia, (Tabela 12).  

Tabela 12: Ocorrência da Frieseonmelitta languida (Moure 1989) na Bahia 

longitude latitude Localidade 

-43.17 -10.97 Barra 
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-41.44 -10.91 Brejões 

-43.44 -13.00 Bom Jesus da Lapa 

-43.44 -12.00 Caculé 

-43.64 -12.00 Iaçu 

-43.74 -12.00 Ibiassuce 

-40.74 -12.00 Catu 

-40.74 -12.95 Jequitiba 

-41.366 -13.905 Livramento de Brumado 

-40.316 -13.001 Maracás 

-39.746 -12.041 Milagres 

-42.74 -10.82 Santo Inácio 

-37.319 -12.441 Itaetê 

-39.309 -12.74 Icatu 

 

A modelagem da distribuição geográfica foi gerada com base em 19 variáveis 

climáticas e dados altitudinais (tabela 13).  

 

Tabela 13: Contribuição de cada variável utilizada no modelo de distribuição da Frieoseomelitta languida 

para o estado da Bahia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As variáveis com maior contribuição foram a Bio 12 (precipitação anual); Bio 13 

(precipitação do mês mais úmido) e a Bio 7 (variação anual da temperatura). Mais uma 

vez a temperatura e precipitação são variáveis que contribuem significativamente para o 

estabelecimento das áreas potenciais de distribuição das espécies do gênero 

Frieseomelitta indicando que este padrão pode ser generalizado para o gênero com 

algumas especificidades de acordo com a espécie em análise.  

O valor de 0,662 de AUC para a curva ROC, gerado pelo MAXENT, indica que o 

modelo está baseado em informação, se comparado a um modelo aleatório, sem 

Variáveis 
Percentual de 
Contribuição 

bio_12_ba 47.1 

bio_13_ba 41.3 

bio_4_ba 7.2 

bio_14_ba 3 

bio_2_ba 0.6 

bio_8_ba 0.3 

bio_17_ba 0.2 

bio_18_ba 0.2 



42 

 

informação, cujo valor de AUC seria 0,50. O alto valor de AUC indica um bom 

desempenho do modelo utilizado (gráficos 11 e 12). 

 

 

Gráfico 11: Taxa de omissão e predição da área como função de limiar acumulativo da modelagem com 

dados de ocorrência da Frieseonmelitta languida (Moure 1989) 

 

Gráfico 12: Curva ROC e AUC da modelagem 

 

 

A distribuição potencial para a espécie na Bahia é apresentada na figura 12. 
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Figura 12: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta languida na Bahia. 

 

A distribuição potencial da espécie na Bahia mostrou a ocorrência da mesma nos 

biomas Caatinga e Cerrado e suas áreas de ecótono incluindo as áreas na Chapada 

Diamantina. Na modelagem de distribuição potencial desta espécie feita para o Brasil com 

ampliação dos pontos de ocorrência, os mesmos Biomas, Cerrado e Caatinga são 

apontados como áreas potenciais para a distribuição da espécie (figura 13) ampliando a 

distribuição potencial para as áreas mais quentes e secas. De fato esta espécie parece 

ocorrer em áreas quentes e secas. 
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Figura 13: Mapa da distribuição potencial da Frieseomelitta languida no Brasil. 

 

4.2 Áreas potenciais para conservação das espécies de Frieseomelitta na Bahia, Brasil 

As espécies do gênero Frieseomelitta buscam estratégias para suprir a falta do 

invólucro na área de cria cujo papel é aquecê-las. Uma destas estratégias é o 

estabelecimento de suas colônias em árvores com “casca grossa” e com ocos disponíveis 

no mesmo substrato (árvore ou arbusto) sendo este o fator limitante para a conservação 

das populações das espécies localmente. Como mencionado anteriormente, estas 

espécies somente mantém as populações se tiver no local hábitat e microclima 

adequados a sua reprodução. A necessidade de manter a regulação térmica no interior do 

ninho para bem estar e desenvolvimento das crias, leva à busca pelas árvores de “casca 

mais grossa” e áreas com temperaturas acima de 20oC (outra estratégia). A procura pelos 

substratos com oferta de mais ocos deve-se a distribuição agregada (grupos agregados) 

da maioria dos ninhos de Meliponini p. ex. aroeira, árvore da família das Anacardiaceae 



45 

 

(Myracrodum urundeuva) com mais de 5 ninhos de Frieseomelitta na caatinga de 

Milagres, Bahia (CASTRO, 2001). Esta mesma distribuição foi apontada por Camargo 

(s/d) em seus levantamentos na Amazônia onde encontrou ninhos agregados de 

Frieseomelitta trichocerata na árvore “Camaru” (n. id.). 

 Conforme demonstram os modelos gerados para seis espécies de Frieseomelitta 

na Bahia, elas ocupam os biomas Caatinga e Mata Atlântica (mata ombrófila). Parecem 

ocupar as áreas mais quentes, úmidas ou secas, como parte de sua estratégia de 

sobrevivência.  

O bioma Caatinga é o principal ecossistema existente na Região Nordeste, 

estendendo-se pelo domínio de climas semiáridos. A Caatinga é dominada por tipos de 

vegetação com características xerofíticas – formações vegetais secas, que compõem uma 

paisagem cálida e espinhosa – com estratos compostos por gramíneas, arbustos e 

árvores de porte baixo ou médio (3 a 7 metros de altura), caducifólios (folhas que caem), 

com grande quantidade de plantas espinhosas (exemplo: leguminosas), entremeadas de 

outras espécies como as cactáceas e as bromeliáceas. 

A Caatinga tem sido ocupada desde os tempos do Brasil-Colônia com o regime de 

sesmarias e sistema de capitanias hereditárias, por meio de doações de terras, criando-se 

condições para a concentração fundiária. De acordo com o IBGE, 27 milhões de pessoas 

vivem atualmente no polígono das secas. A extração de madeira, a monocultura da cana-

de-açúcar e a pecuária nas grandes propriedades (latifúndios) deram origem à exploração 

econômica. Na região da Caatinga, ainda é praticada a agricultura de sequeiro. 

Os ecossistemas do bioma Caatinga encontram-se bastante alterados, com a 

substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens. O desmatamento e as 

queimadas são ainda práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária que, além 

de destruir a cobertura vegetal, prejudica a manutenção de populações da fauna silvestre, 

a qualidade da água, e o equilíbrio do clima e do solo. Aproximadamente 80% dos 

ecossistemas originais já foram antropizados. 

A Mata Atlântica originalmente percorria o litoral brasileiro de ponta a ponta. 

Estendia-se do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e ocupava uma área de 1,3 

milhão de quilômetros quadrados. Tratava-se da segunda maior floresta tropical úmida do 

Brasil, só comparável à Floresta Amazônica. 

Atualmente da segunda maior floresta brasileira restam apenas cerca de 5 % de 

sua extensão original. Em alguns lugares como no Rio Grande do Norte não são 

encontrados vestígios deste bioma. Hoje a maioria da área litorânea que era coberta pela 
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Mata Atlântica é ocupada por grandes cidades, pastos e agricultura. Porém, ainda restam 

manchas da floresta no sudeste e em parte do litoral brasileiro (ARAUJO et al., 1998). 

A Mata Atlântica compreende a região costeira do Brasil, há uma importante cadeia 

de montanhas que acompanham a costa oriental brasileira, desde o nordeste do Rio 

Grande do Sul até o sul do estado da Bahia. Seu clima é equatorial ao norte e quente 

temperado sempre úmido ao sul, tem temperaturas médias elevadas durante o ano todo e 

não apenas no verão. A alta pluviosidade nessa região deve-se à barreira que a serra 

constitui para os ventos que sopram do mar. Seu solo é pobre e a topografia é bastante 

acidentada. Esses ambientes contém bastante umidade para sustentar as florestas 

costeiras, densas, com árvores de 20 a 30 metros de altura. No interior da mata, devido a 

densidade da vegetação, a luz é reduzida. (ARAUJO et al., 1998). 

No Nordeste brasileiro é tradicional a criação das abelhas sem ferrão. Também já 

há sistemas consagrados para criação destas abelhas incluídas na categoria animais 

silvestres. É preciso políticas e ações públicas para conservação destas abelhas 

mediante projetos de manejo delineados e planejados para que as mesmas possam ser 

criadas pelos meliponicultores de forma sustentável incluindo meliponários matrizes 

(oportunizando troca de material genético entre os criadores); definindo áreas de proteção 

das espécies de preferência dentro ou no entorno de áreas de conservação já existentes.       

A figura 14 mostra o mapa das unidades de conservação da Bahia e a ocorrência 

das 6 espécies de Frieseomelitta estudadas. Em uma primeira tentativa de indicar áreas 

para conservação das espécies do gênero na Bahia tomou-se como critérios: a inclusão 

de mais de uma espécie; a existência de unidades de conservação e o conhecimento 

anterior sobre a área e as espécies de abelhas sem ferrão provenientes de coletas em 

campo e estudos sobre os Meliponini realizados pela equipe do Laboratório de Abelhas da 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA nos últimos 25 anos. Seis áreas 

foram indicadas (círculos vermelhos numerados de 1 a 5). No entanto esta é uma 

aproximação que requer estudos atualizados das áreas e discussões para aprimorar os 

critérios e consequentemente as escolhas, sendo fortemente indicada a ampliação das 

áreas de coletas em campo para este fim. 
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Figura 14: Mapa de ocorrência das 6 espécies do gênero Frieseomelitta estudadas e Unidades de 
Conservação existentes no estado da Bahia, Brasil. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A teoria do nicho provê mais do que uma metáfora para a modelagem de 

distribuição, fornecendo uma base teórica que deve ser considerada de forma mais formal 

na interpretação dos resultados desse tipo de análise. A interpretação das mudanças de 

padrão de distribuição de espécies e falsos-positivos na ocorrência de espécies precisam 

ser avaliadas dentro da lógica da teoria do nicho e o reconhecimento das limitações de 

modelagem baseada apenas no sub-espaço de condições. 

A escolha das técnicas de modelagem é um passo importante e existe uma 

variedade de técnicas que podem ser classificadas em relação à sua complexidade. o 

principal critério de escolha, no entanto, deve ser a qualidade e quantidade de dados de 

ocorrência  da espécie a ser modelada: quanto menos dados mais  simples deve ser o 

modelo utilizado. A avaliação dos modelos é feita usualmente por técnicas baseadas no 

procedimento ROC. No geral, os diferentes modelos gerados como exemplo 

assemelham-se quanto à área prevista de distribuição potencial da espécie, mas os 

valores de AUC variaram bastante. No caso analisado, o modelo foi gerado pelo Maxent, 

apresentando elevado valor de AUC, bem próximo a 1.  

De uma forma ou de outra, o modelo de ótimos ambientais foi a mais promissora 

das alternativas, não só por seu melhor desempenho, como por sua simplicidade, e 

significado biológico. Embora o modelo logístico seja hoje o mais empregado para estimar 

ocorrência de espécies em escala regional e geográfica, sua premissa de que as chances 

de ocorrência aumentam indefinidamente em um gradiente ambiental não são realistas.   

As hipóteses de distribuição potencial geradas pelo modelo de ótimo ambiental 

indicam a área de mata ombrófila como a zona ótima de ocorrência de 3 das espécies 

estudadas (F. díspar, F. meadewaldoi e F. varia) e a Caatinga como zona de ocorrência de 

outras 3 (F. sp. nov., F. languida e F. doederleini, sendo esta última apontada para os dois 

biomas). As espécies de Frieseomelitta vivem em um ótimo ambiental quente úmido ou 

seco. Por outro lado, as espécies podem estar associadas primariamente aos Biomas, 

cuja área foi identificada pelo modelo porque pode ser bem delimitada pelas variáveis 

ambientais utilizadas. A despeito destas relações de causalidade, o modelo indicou que o 

domínio da mata ombrófila e do Bioma Caatinga são as áreas com maior riqueza 

potencial das espécies estudadas, enfatizando sua importância para este grupo.  
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