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Apresentação 

 

Este trabalho tem como tema a influência da matriz na distribuição de 

abelhas Euglossina tendo como cenário a APA do Pratigi, localizada no 

Baixo Sul da Bahia. É de conhecimento geral a importância das abelhas para 

a polinização. As abelhas da Subtribo Euglossina, em especial, além do seu 

serviço ecossistêmico de polinização mantém uma relação estreita com 

centenas de espécies da família Orchidaceae, que em muitos casos 

necessitam exclusivamente dessas abelhas para sua polinização. As 

abelhas, de forma geral, necessitam de uma série de fatores para que 

possam se manter em uma área, dentre estes: uma paisagem heterogênea 

que lhes forneça recursos para nidificação, alimento, uma área de entorno 

que permita a conectividade com outras áreas, para que o fluxo gênico e 

diversidade genética sejam mantidos.  

Alterações na paisagem provocadas pelas atividades antrópicas, tais 

como, fragmentação florestal e a perda de habitat, impostas pelas expansões 

agrícola e pecuária interferem nessas condições, levando a perda de 

biodiversidade. As matrizes, produtos da fragmentação, apresentam como 

propriedades a conectividade e permeabilidade. Estas estão associadas à 

permanência e capacidade dos organismos de transpor áreas em busca de 

recursos.  

Com base nisso, essa dissertação avalia a influência da matriz da 

paisagem sobre a comunidade de abelhas Euglossina na Apa do Pratigi, 

baixo Sul da Bahia, por meio do estudo comparativo entre os parâmetros da 

comunidade de abelhas Euglossina (abundância, riqueza, diversidade, 

uniformidade e dominância) em áreas de mata (pontos controle) e áreas de 

matriz agrícola. Para tal foram avaliadas as matrizes mais representativas na 

APA do Pratigi sendo elas, Cacau-cabruca; Cacau-seringueira e Banana.  
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INFLUÊNCIA DA MATRIZ DA PAISAGEM SOBRE A COMUNIDADE DE 

ABELHAS EUGLOSSINA (HYMENOPTERA, APIDAE) NA APA DO 

PRATIGI, BAIXO SUL DA BAHIA. 

 

Resumo 

A matriz da paisagem é uma barreira para dispersão de diversas espécies de 

animais podendo alterar a conectividade funcional de uma dada área, 

provocando efeitos negativos para serviços ecossistêmicos, o fluxo gênico 

interpopulacional. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da matriz 

da paisagem sobre a comunidade de abelhas Euglossina (Hymenoptera, 

Apidae) na Apa do Pratigi, Baixo Sul da Bahia, comparando a comunidade de 

abelhas Euglossina em áreas de matrizes de Cacau-cabruca, Cacau-

Seringueira e Banana, com áreas de Floresta (controle), afim de: 1- verificar 

se há diferença nos parâmetros da comunidade de abelhas Euglossina entre 

as áreas de floresta e de matrizes; 2- verificar o quanto as áreas de matriz 

são similares às áreas de floresta em termos de composição de espécies. 

Para isso, foram realizadas quatro campanhas de amostragem entre os 

meses de outubro/2013 e abril/2014 através da captura com armadilhas 

aromáticas. Para atrair os machos de Euglossina foram utilizadas sete iscas 

aromáticas (Acetato de benzila, β-ionona, cinamato de metila, eucaliptol, 

eugenol, salicilato de metila e vanilina). Foram coletados 4232 machos de 

Euglossina de três gêneros e 21 espécies. As espécies Euglossa cordata, 

Eulaema cingulata e Eulaema nigrita foram as mais representativas em todas 

as áreas amostradas. Houve diferença nos parâmetros da comunidade de 

abelhas Euglossina entre as áreas de floresta e matrizes. Este trabalho 

demonstra a importância de se entender como as matrizes interferem na 

distribuição e composição da comunidade de Euglossina, para que assim 

seja possível compreender como os elementos da matriz interferem e/ou 

contribuem na abundância de espécies de Euglossina, para que assim seja 

possível estabelecer medidas de conservação para estas.  

 

Palavras-chave: Fragmentação florestal, serviços ecossistêmicos, 

polinização, sistemas agroflorestais, Conectividade funcional. 
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Abstract 

 

The landscape matrix is a barrier to dispersal of several species of animals. It 

can change the functional connectivity in a certain area, causing negative 

effects on ecosystem services, interpopulation gene flow. This study aimed to 

evaluate the influence of landscape matrix on Euglossina bees community 

(Hymenoptera, Apidae) in the Apa  do Pratigi, Southern Bahia, comparing the 

community of Euglossina in matrix areas of Cocoa-cabruca, Cocoa-Rubber 

tree and Banana, with forest areas (control), for the purpose of: 1 - check for 

differences in the parameters of the Euglossina bees community between 

forest and matrices areas; 2 - verify how much the matrices areas are similar 

to forest areas in terms of species composition. For this, four sampling 

expeditions were carried out from October/2013 to April/2014, using Chemical 

traps. To attract the males of Euglossina seven baits were used (benzyl 

acetate, β-ionone, methyl cinnamate, eucalyptol, eugenol, methyl salicylate 

and vanillin). As a result, were collected 4.232 males of Euglossina distributed 

in three genera and 22 species. Euglossa cordata, Eulaema cingulata e 

Eulaema nigrita were the most representative species in all of sampled areas. 

There were differences between forest and matrices areas in the parameters 

of Euglossina bees community. This work demonstrates how important it is to 

understand as the matrices influence in the distribution and composition of 

Euglossina community, making it possible to understand how the matrix 

elements interfere and/or contribute to the abundance of Euglossina species, 

so it can establish conservation measures for these areas. 

 

Key words: Forest fragmentation , ecosystem services , pollination, 
Agroforestry , functional connectivity . 
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1 Introdução  

 

A ação antrópica vem trazendo grandes mudanças na paisagem 

natural, sendo mais rápida que as alterações naturais ocorridas no 

ecossistema, como principal efeito destas ações destacam-se a 

fragmentação e perda de habitat (Tabarelli et al. 2005).  Na paisagem, 

aspectos como conectividade, forma e tamanho do fragmento têm sido 

fatores fundamentais para analisar a influência das atividades antrópicas 

sobre a biodiversidade (Rolstad, 1991; Saunders et al. 1991; Andrén, 1994; 

Metzger, 1999; Metzger, 2001; Fahrig, 2003; Galindo-Leal & Câmara 2005). 

Estudos investigando a relação entre paisagem e biodiversidade tem gerado 

um aumento das informações a cerca da relação de paisagem e distribuição 

de espécies, além de informações sobre habitat e indicadores de 

biodiversidade (Azevedo et al. 2012). 

A estrutura das comunidades biológicas em áreas fragmentadas é 

severamente influenciada pelas matrizes entorno do fragmento florestal, uma 

vez que as matrizes interferem nas características relacionadas à 

permeabilidade e a conectividade entre áreas florestais (Filho, 1998; Muchail, 

2007). Por um lado, a permeabilidade está relacionada ao acesso das 

espécies aos fragmentos e as bordas florestais, enquanto a conectividade 

trata da possibilidade de comunicação entre as manchas ou remanescentes 

florestais (Filho, 1998; Gascon et al..1999; Tabarelli & Mantovani,1999).  

Uma das formas de entender como as matrizes influenciam na 

conectividade funcional e/ou na permeabilidade para organismos biológicos é 

com a utilização de indicadores biológicos (Mentone et al. 2011, Rosa et al. 

2015). Entre os indicadores biológicos, as abelhas se destacam pela 

diversidade e pelo serviço ecossistêmico da polinização que é prestado para 

cerca de 75% das espécies de angiospermas (Silva, 2006, Moura et al. 

2009).  

Dentre as abelhas, destaca-se a subtribo Euglossina (Hymenoptera; 

Apidae sensu Silveira et al. 2002), também conhecidas como abelhas de 

orquídeas, visto que os machos destas abelhas são comumente encontrados 
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coletando fragrâncias em orquídeas (Zucchi et al. 1969; Dressler, 1982, 

Roubik & Hanson 2004). São considerados polinizadores-chave para vários 

gêneros da família Orchidaceae, além serem polinizadores de mais 42 

famílias botânicas (Ramírez et al. 2002). Outra característica marcante desse 

grupo de abelhas está relacionada à sua grande capacidade de dispersão 

(Janzen,1971; Wilkelski et al. 2010, Pokorny et al. 2014).  

A relação das abelhas Euglossina com matrizes têm sido avaliada 

(Mendes et al. 2008; Brosi et al. 2008; Ramalho et al. 2013, Rosa et al. 2015) 

e  demonstra que estas abelhas têm potencial para ser bioindicadores, pois 

respondem a alterações na paisagem, utilizando a matriz como um corredor 

(Hedstrom et al. 2006a; Hedstrom et al. 2006b). Rosa et al. 2015 e Ramalho 

et al. 2013 avaliaram a variação na abundância de Euglossina em mosaicos 

de matriz em áreas da Mata Atlântica, notaram que há relação entre distância 

da matriz e tamanho do fragmento sobre a distribuição da comunidade 

dessas abelhas.   

A Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais afetado pela fragmentação 

e perda de habitat, tendo grande parte da sua biodiversidade ameaçada de 

extinção (Galindo-Leal & Câmara 2005). Segundo dados do Ministério do 

Meio Ambiente, somente 7% estão conservados em áreas maiores que 100 

ha, chegando a 22% de sua cobertura original, quando considerados 

fragmentos maiores que 1 ha (MMA 2013). A Mata Atlântica é conhecida pela 

sua grande biodiversidade, sendo considerado um hotspot mundial de 

biodiversidade (Myers, 2003).  

Atualmente, para diminuir os efeitos da degradação de habitat, tem 

sido utilizada a implantação de sistemas agroflorestais, uma vez que estes 

permitem o plantio em associação com a conservação de áreas (MMA, 2014; 

UFRRJ, 2014). A APA do Pratigi, situada no corredor central da Mata 

Atlântica, é constituída por representativos remanescentes deste Bioma, 

possuindo em seu território atividade agrícola de Theobroma cacao L. 

(cacau), Hevea brasiliensis Müll.Arg (borracha), Elaeis guineensis Jacq. 

(dendê) e Musa paradisiaca L. (banana) (Plano de manejo APA do Pratigi, 

2004). Os sistemas agroflorestais como cacau-cabruca, presente na APA do 
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Pratigi, têm sido descritos como uma alternativa para a conservação da 

biodiversidade por oferecerem uma alternativa de habitat, funcionando como 

um corredor entre fragmentos florestais (Cassano et al. 2009).  

Devido às abelhas Euglossina representarem um grupo de grande 

interesse ecológico, em função das diversas características elencadas, neste 

trabalho, abordamos como as alterações da paisagem influenciam nos 

parâmetros da comunidade dessas abelhas, tomando como principal fator o 

efeito da matriz na comunidade de Euglossina, usada aqui como um 

indicador funcional.  

Assim, este trabalho tem como pergunta norteadora “Qual a influência 

da matriz da paisagem sobre a distribuição, abundância, riqueza e 

composição de espécies de Euglossina?”. 

Tendo como hipóteses: 

 Áreas de florestas possuem maior riqueza, abundância e 

diversidade de espécies, quando comparada com áreas de 

matrizes. 

 Áreas de matrizes terão maiores índices de dominância de 

espécies, devido a maior resistência das espécies comuns às 

condições adversas da matriz. 

 A composição de espécies da comunidade de Euglossina das 

áreas de fragmento florestais terá a presença de espécies 

características de ambientes preservados, enquanto nas áreas 

de matrizes espera-se a predominância de espécies comuns. 
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2- OBJETIVOS 
 

• Geral 

 Investigar o efeito da matriz na distribuição das abelhas 

Euglossina na APA do Pratigi. 

• Específicos 

 Descrever a riqueza e abundância das abelhas Euglossina nas 

matrizes de Cacau-cabruca-(CC); Cacau-seringueira-(CS) e 

banana (Ban) comparando as áreas de floresta (pontos 

controle). 

 Verificar diferenças de composição de espécies nas áreas 

estudadas. 

 Verificar como fatores (temperatura e umidade) interferem 

nesta distribuição. 
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3- Revisão de Literatura 

 

Fragmentação da Mata Atlântica 

 

A ação antrópica vem trazendo grandes mudanças na paisagem 

natural, sendo mais rápida que as alterações naturais ocorridas no 

ecossistema. Como principal efeito destas ações, destacam-se a 

fragmentação e perda de habitat (Tabarelli et al. 2005). O processo de 

fragmentação leva a dois caminhos: subdivisão de habitats e perda de área 

(Andrén 1994; Fahrig 2003). Estes fatores têm como consequência a perda 

de biodiversidade, esta por sua vez refere-se à perda de variabilidade 

genética e interações ecológicas, podendo levar à extinção de determinadas 

espécies (Viana & Pinheiro 1998; Galindo-Leal & Câmara 2005; Santos & 

Santos 2008; Laurence et al. 2010).  

A Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais afetado pela fragmentação 

e perda de habitat, seu histórico de antropização iniciou-se no período 

colonial, inicialmente com os ciclos do ouro e do pau-brasil, e posteriormente 

com ciclos que envolveram os plantios de cana-de-açúcar, cacau, expansão 

agropecuária e urbanização. Durante o período escravo, o café surgiu como 

uma nova prática agrícola tão intensa quanto à cana-de-açúcar, porém este 

necessitava de solos apropriados para seu cultivo. A pecuária de leite e de 

corte e o ciclo do ouro são outros exemplos de atividades que geraram 

prejuízos a áreas de mata no Brasil (Galindo- leal & Câmara, 2005). 

 O aumento do plantio de cana-de-açúcar, que surgiu como um 

combustível alternativo a partir da crise do petróleo de 1970, assim como a 

indústria de papel e celulose, e vem gerando impactos na Mata Atlântica, 

uma vez que estes plantios vêm ocupando o lugar que antes pertencia às 

áreas florestais nativas (Galindo-Leal & Câmara 2005). 

O Bioma Mata Atlântica é formado por Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual e Floresta Ombrófila Aberta, além de manguezais, 

restingas e campos de altitude (MMA 2013). 
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 No mundo são reconhecidos 34 hotspots, estes compreendem 60% 

das espécies terrestres do planeta, 1,1 bilhão de pessoas habitam estes 

locais e dependem de recursos advindos destas áreas, ¼ destas pessoas 

vivem na pobreza. Com isso, o processo de perda de habitat, diversidade e a 

fragmentação são intensificados. Dentre os hotspots a Mata Atlântica é o 

mais ameaçado, uma vez que o seu processo de degradação está entre os 

mais acelerados (Galindo-Leal & Câmara 2005, SOS Mata Atlântica, 2015). 

 

Ecologia de paisagem 

A ecologia de paisagem tem com o objetivo de realizar estudos que 

levassem em consideração o ser humano, sociedade e meio físico 

associados, tendo Alemanha e Holanda como os principais pioneiros de 

pesquisa (Nucci, 2007). Os estudos de ecologia de paisagem são relevantes, 

no que diz respeito a entender sobre os padrões e dinâmicas da diversidade 

biológica, auxiliando assim a compreensão dos efeitos das alterações na 

paisagem e propiciando uma melhor avaliação da gestão e conservação 

ecológica (Metzger, 1999; Metzger, 2001). 

Dentre as alterações ambientais estudadas em ecologia de paisagem, 

destaca-se a fragmentação, esta que se configura como o resultado da ação 

antrópica no uso da terra, tem gerado impactos mais rápidos que os 

processos naturais do ecossistema (Tabarelli & Gascon, 2005). Estudos com 

fragmentação baseiam-se em três pilares: (1) a perda e fragmentação de 

habitat pela ação antrópica, que geram mudanças na paisagem levando a 

uma configuração de áreas fragmentadas envoltas por matrizes não 

florestadas; (2) a degradação ecológica causada pela perda de habitat, 

efeitos de borda, uso do solo na matriz, além de caça e exploração 

extrativista nos fragmentos; (3) as causas da fragmentação podem 

potencializar as consequências individuais de cada fator (Tabarelli et al 2004; 

Fahrig, 2003; Tabarelli & Gascon, 2005). 

Em se tratando da paisagem, aspectos como conectividade, forma e 

tamanho do fragmento e os processos de fragmentação são fatores 

fundamentais para se analisar a biodiversidade (Rolstad, 1991; Saunders et 
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al. 1991; Andrén, 1994; Metzger, 1999; Metzger, 2001; Fahrig, 2003; 

Galindo-Leal & Câmara 2005). 

A conectividade, em estudos de ecologia de paisagem, possui dois 

eixos possíveis: A conectividade estrutural e a conectividade funcional. A 

conectividade estrutural leva em consideração aspectos da paisagem, 

tratando especificamente do arranjo da paisagem, descrevendo se há 

corredores, como estes se relacionam com as manchas e com os elementos 

da paisagem (Forero-Medina & Vieira, 2007). Neste caso, informações da 

fauna local não são incorporados na análise. Em contrapartida, a 

conectividade funcional analisa as interações entre a paisagem e as espécies 

que nela habitam. Neste caso a capacidade de percorrer e se movimentar 

entre manchas, matrizes e corredores são a base desta abordagem (Forero-

Medina & Vieira, 2007). Entender a relação entre espécies e paisagem é 

fundamental para se avaliar a conectividade de áreas fragmentadas, pois 

através da conectividade funcional é possível avaliar como as espécies 

respondem à diminuição de seu habitat (Forero-Medina &Vieira, 2007). 

Atualmente para diminuir os efeitos da degradação de habitat, tem 

sido utilizada a implantação de sistemas agroflorestais, uma vez que estes 

permitem o plantio em associação com a conservação de áreas (MMA, 2014; 

UFRRJ, 2014).  

 

Sistemas Agroflorestais 

 

Os Sistemas agroflorestais (SAFs), referem-se às formas de uso de 

recursos naturais em que se utilizam espécies perenes em conjunto com 

plantios agrícolas (Marques et al. 2012). O sistema de plantio de seringueira 

e cacau consorciados e o sistema de Cacau-cabruca são exemplos de SAFs. 

Esses SAF’s permitem um melhor uso e aproveitamento do solo, bem como 

menor vulnerabilidade a pragas. No caso do SAF cacau-seringueira, a 

seringueira funciona como árvore de sombra para o cacau (Marques et al. 

2012), já no sistema Cacau-cabruca, árvores nativas servem de 

sombreamento  para o cacau (Lobão et al. 2007). 
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O SAF cacau-seringueira, pode ainda fazer consórcio com outros 

cultivos, sejam eles anuais como o feijão e o milho, ou semiperenes como a 

banana, abacaxi e mandioca (Marques et al. 2012). O plantio em SAF 

permite uma menor competição por água, luz, diminuição da incidência de 

plantas invasoras, assim como a folhagem do cacaueiro e os restos de 

cobertura vegetal morta diminuem os custos com o cultivo dos seringueirais 

(Marques et al. 2012). 

 

Abelhas como Bioindicadores 

Para se avaliar os efeitos de fragmentação na biodiversidade, 

comumente, utilizam-se espécies bioindicadores (Wink et al. 2005; Uehara-

Prado et al. 2009; Mentone et al. 2011). Silva (2010) define bioindicadores 

como formas de vida que podem ser utilizadas em trabalhos de 

monitoramento, e que permitam medir propriedades e características de um 

dado sistema. Wink et al. (2005) definem os insetos como os mais 

importantes indicadores por serem um grupo diverso em números de 

espécies e pela facilidade de amostragem. Dentre os insetos, as abelhas se 

destacam pela diversidade e pelo serviço ecossistêmico da polinização que é 

prestado para a grande maioria das angiospermas (Moura et al. 2009). 

No Brasil, desde 1998 ocorrem reuniões e eventos com a finalidade de 

reunir a comunidade científica em torno da questão dos polinizadores, 

visando monitorar as causas do declínio de polinizadores e o efeito deste 

para o valor econômico da polinização, discutir a escassez de informação em 

torno da taxonomia dos polinizadores, e debater questões referentes à 

conservação e uso dos polinizadores na agricultura (Imperatriz-Fonseca et al. 

2007). Foram criadas Iniciativas de Polinizadores com o objetivo de discutir e 

divulgar informações a cerca de polinizadores e efeitos da fragmentação.  No 

ano 2000 foi criada a Iniciativa Brasileira de Polinizadores, por ação da 

comunidade científica, tendo reuniões a cada dois anos no encontro sobre 

abelhas (Imperatriz-Fonseca et al. 2007). Em 2006 ocorreu uma discussão 

internacional sobre a diminuição dos polinizadores no globo, sugeriu-se que 
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a diminuição no número de polinizadores está relacionada com a degradação 

ambiental da paisagem (Imperatriz-Fonseca et al. 2007). 

As abelhas Euglossina são o objeto de estudo de trabalhos que visam 

responder os impactos que a fragmentação causa nas espécies.  estes 

trabalhos priorizam investigar como estes insetos respondem aos efeitos de 

borda e capacidade de dispersão, além de determinar a distribuição atual e o 

tamanho da população. O efeito da matriz e a capacidade de transpor áreas 

para forrageamento também configuram problemáticas a serem respondidas, 

e as abelhas têm sido amplamente utilizadas como objeto de estudo nestes 

questionamentos. Para tal, trabalhos visando avaliar a conectividade 

funcional de matrizes, a capacidade de dispersão das abelhas entre áreas de 

mata e matriz de entorno têm sido realizados. Estes estudos têm permitido 

predizer espécies resistentes a alterações ambientais e perturbações (Milet-

Pinheiro & Schlindwein, 2005; Hedström et al  2006a; Hedsrtröm et al 2006b; 

Aguiar & Gaglianone, 2008; Mendes et al  2008; Ramalho et al 2009; 

Nemésio, 2009; Aguiar & Gaglianone, 2011; Aguiar & Gaglianone, 2012; 

Medeiros, 2014; Rosa. 2014; Aguiar et al 2014;    Nemésio, 2014; Santos 

Junior et al 2014). 

 

Abelhas Euglossina 

 

Abelhas da subtribo Euglossina (Hymenoptera; Apidae sensu Silveira 

et al. 2002) possuem distribuição Neotropical. Sydney et al. (2010) avaliaram 

os padrões de distribuição destas na região neotropical, para tal compilaram 

os levantamentos para a região criando três sub-regiões Caribenha, 

Amazônica e Paranaense correspondendo ao bioma Mata Atlântica, 

encontrando 86 espécies dentre as 29 localidades que compõe o banco de 

dados. A análise de correspondência destendenciada apresenta a porção 

referente ao bioma Mata Atlântica contendo regiões coesas com as áreas de 

transição entre Floresta Amazônica e Floresta Atlântica. 

A Subtribo Euglossina é formada por cinco gêneros: Euglossa 

Latreille, 1802, Eulaema Lepeletier,1841, Eufriesea Cockerell, 1908, 
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Exaerete Hoffmansegg, 1817, Aglae Lepeletier & Serville, 1825. Euglossa 

apresenta ampla distribuição na região neotropical, sendo encontrada no 

México, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El 

salvador; é o gênero mais rico e diversificado, tem corpo variando de 

pequeno a médio, com tegumento metálico variando de verde a azul, violeta 

e cobreado, possui glossa longa que pode ter tamanho duas vezes maior que 

seu corpo. Eulaema distribui-se em regiões como Estados Unidos, México, 

Bolívia, Brasil, Chile, Panamá, Peru, Venezuela. São abelhas de grande 

porte, possuem pilosidade densa e longa as quais formam faixas nos tergos.  

As abelhas do gênero Eufriesea possuem distribuição neotropical, são pouco 

coletadas devido ao seu comportamento sazonal. Aglae e Exaerete são 

abelhas cleptoparasitas, possuem tamanho corporal médio a grande com 

coloração azul a verde (Moure, 2000; Anjos-Silva et al 2007; Oliveira, 2008; 

Freitas, 2009, Anjos-Silva, 2010). 

As abelhas da subtribo Euglossina, são conhecidas como abelhas de 

orquídeas, visto que os machos destas abelhas são comumente encontrados 

coletando fragrâncias em orquídeas (Zucchi et al. 1969; Dressler, 1982) 

sendo considerados polinizadores-chave para vários gêneros da família 

Orchidaceae, além serem polinizadores de mais 42 famílias botânicas 

(Ramírez et al. 2002). Essas abelhas, normalmente apresentam brilho 

metálico colorido (Cameron, 2004), visitam flores para coletar fragrâncias, 

acredita-se que os machos utilizem este perfume na corte (Eltz et al. 2005; 

Ramirez et al. 2010). 
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Este grupo de polinizadores possui como característica a capacidade 

de voar longas distâncias, principalmente em áreas contínuas, o que lhes 

confere habilidade para polinizar espécies vegetais com distribuição esparsa 

na região neotropical (Janzen et al 1971; Roubik &  Hanson 2004). Com as 

alterações da paisagem, diversos trabalhos têm sido realizados com objetivo 

de avaliar o quanto o poder de dispersão destas abelhas é influenciado e o 

quanto as matrizes podem atuar como conectores (Tonhasca et al. 2002; 

Tonhasca et al.  2003; Ramalho, 2006). 

Estas abelhas são comumente usadas em trabalhos com foco nos 

efeitos de fragmentação e estudos de remanescentes florestais (Martins & 

Souza, 2005; Aguiar & Gaglianone, 2008; Ramalho et al. 2009, Aguiar & 

Gaglianone, 2012; Aguiar et al. 2014) devido a suas particularidades de ser 

abundante o ano todo, terem métodos de captura eficientes e de fácil 

aplicação (Aguiar &Gaglianone 2011), com relação a taxonomia, possui 

chaves atualizadas (Rêbelo & Moure, 1995; Peruquetti et al. 1999; Silveira et 

al. 2002; Nemésio, 2009; Nemésio, 2012a; Nemésio, 2012b; Ferrari et al.  

2013; Nemésio, 2013a; Nemésio, 2013b; Nemésio, 2013c; Nemésio, 2013d; 

Nemésio, 2013e; Nemésio, 2013f; Nemésio & Paula, 2013; Pires et al. 2013; 

Nemésio, 2014; Nemésio et al. 2014a;Nemésio et al. 2014b) de forma que a 

classificação taxonômica é bem resolvida. 

A região do Baixo Sul da Bahia têm sido alvo de diversos trabalhos 

utilizando abelhas Euglossina e fragmentos de Mata Atlântica como foco, tais 

como Nemésio (2013a) levantamento de abelhas Euglossina no Parque do 

Descobrimento, Parque nacional do Monte Pascoal e mais três fragmentos, 

Nemésio (2013b) coletando abelhas na RPPN Estação Veracel e no parque 

Nacional do Pau-Brasil. 

Medeiros (2014) realizou um levantamento da comunidade de abelhas 

Euglossina nos fragmentos de Mata Atlântica da APA do Pratigi, contudo 

ainda existe uma lacuna no conhecimento sobre como a matriz da paisagem 

pode influenciar na comunidade dessas abelhas.  
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Região Baixo Sul da Bahia 

Localizada no Sudeste da Bahia, esta região engloba 11 municípios 

sendo eles Cairu, Camamu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Nilo 

Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá e Valença. 

Juntos somam cerca de 300 mil habitantes (IDES, 2015). 

 

4.1.1 Clima 

A região apresenta clima tropical, temperaturas elevadas com média 

anual de 23°. Média de precipitação acima de 1750 mm, chuvas 

compreendidas durante todo o ano, não apresentando período seco, o 

período de março a junho corresponde aos meses de maior precipitação, 

enquanto que agosto e outubro representam a faixa de menor precipitação.  

Entre janeiro a março estão os meses com maiores temperaturas, os 

meses com menores temperaturas correspondem a julho e agosto. A 

umidade do ar varia entre 80% e 90%.   

Essas características influenciam na variedade de tipos climáticos da 

área, sendo eles: úmido, subúmido, seco. 

 

4.1.2 Vegetação 

O Baixo Sul da Bahia é composto pelo Bioma Mata Atlântica, este 

divide-se em: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 

Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional 

Decidual, Manguezais, Restingas, Campos de Altitude, Brejos Interioranos e 

Encraves Florestais do Nordeste. Dentre os elementos que constituem a 

Mata Atlântica, no Baixo Sul podem ser encontrados a Floresta Ombrofila, 

restinga e mangue (MDA, 2015). 

 A Floresta Ombrófila está representada em remanescentes florestais 

apresentando diferentes estágios sucessionais, bem como áreas de 

transição entre a Floresta Ombrófila e a restinga, a Floresta Ombrófila e as 

áreas cultivadas. A área do Baixo Sul possui diversidade de flora tais como 
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Myrtaceae, Euphorbiacea, Leguminosae, Annonaceae, Piperaceae, 

Poaceae, Bromeliaceae, Orchidaceae (MDA, 2015). 

A restinga ocorre próxima as áreas de praia, para a região do Baixo 

Sul pode-se citar Poacea, Convolvulaceae, Bromeliaceae, Astereceae, 

Verbenaceae, Malpighiaceae, Solanaceae, Cactaceae, Orchidaceae, 

Fabaceae (MDA, 2015). 

As áreas de manguezais e estuários do Baixo Sul da Bahia são 

essenciais para a manutenção da vida marinha presente na área, uma vez 

que oferece condições para criação, reprodução e alimentação das mesmas. 

Apresenta Rhyzophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia 

racemosasão as espécies vegetais presentes nestas áreas. 

A região do Baixo Sul apresenta um mosaico de Áreas de Proteção 

Ambiental (APA), sendo elas: APA do Pratigi, APA de Guaibim, APA 

Caminhos Ecológicos da Boa esperança, APA de Tinharé/Boipeba, APA Baía 

de Camamu. Estas têm por objetivo preservar os remanescentes de Mata 

Atlântica presentes na região, bem como contribuir na conscientização e uso 

sustentável dos recursos naturais. 

 

4.1 APA do Pratigi 

O trabalho foi realizado na APA do Pratigi localizada no Baixo Sul da 

Bahia. Tendo 85.686 ha, essa área é dividida em ecopólos (Figura 1). Estes 

são formados por remanescentes de Mata Atlântica, ecossistemas 

associados, manguezais e restingas (OCT, 2015). 

A APA localiza-se no corredor Central da Mata Atlântica e abrange 

cinco municípios do Baixo Sul da Bahia, sendo eles Ibirapitanga, Ituberá, Nilo 

Peçanha, Igrapiúna e Piraí do Norte. Em toda extensão da APA nota-se uma 

variedade de estruturas de paisagem e diferentes domínios naturais que 

permitem subdividir a área em ecopólos, de acordo com suas feições. Tais 

áreas apresentam diferenças marcantes tanto em estrutura vegetal como em 

feições geomorfológicas, uso do solo, bem como características relacionadas 

ao clima. 
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O primeiro Ecopólo localiza-se na Serra da Papuã, que é constituído 

por áreas de remanescentes florestais e matrizes agrícolas de Cacau-

cabruca e seringueira, nele nasce a Bacia Hidrográfica do Rio Juliana e 

afluentes do Rio de Almas e Rio de Contas, esta área é permeada por quatro 

cordilheiras (OCT, 2015). 

          O segundo, constitui o Vale do Rio Juliana, conhecido por sua grande 

variedade de sistemas agroflorestais, tais como, as plantações de 

seringueiras, plantios de cacau, cravo da índia, pupunha, banana. Esta área 

é formada por extensos fragmentos de mata Atlântica conservada e presença 

de corredores ecológicos (OCT, 2015). 

Estuários, manguezais e áreas florestais em diferentes estágios 

sucessionais configuram o terceiro Ecopólo. Nestas áreas encontram-se 

comunidades quilombolas que fazem uso da área florestada para 

produção/extração de piaçava (OCT, 2015).  

O trabalho foi realizado nos Ecopólos I e II da APA do Pratigi, uma vez 

que estes possuem atividade agrícola, atendendo aos objetivos do trabalho 

(figura 2). A tabela I apresenta os dados de cada ponto de coleta contendo 

sua localização no ecopólo e coordenada geográfica. 

 

Tabela I: Coordenadas dos pontos de coleta nas áreas de mata e de matriz na APA 
do Pratigi/Baixo Sul da Bahia.

Área/ Coordenada Latitude Longitude 

Ecopólo I- Frag1  13°53'52"S  39°27'39"O 

Ecopólo I- Frag1.2 13°54'12"S  39°27'41"O 

Ecopólo I- Frag1.3  13°54'44.80"S  39°27'45"O 

Ecopólo I- Cacau-cabruca 1  13°54'12"S  39°28'12"O 

Ecopólo I- Cacau-cabruca 2  13°54'20"S  39°28'18"O 

Ecopólo I- Cacau-cabruca 3  13°53'57"S  39°28'19"O 

Ecopólo II- Frag2 13°52'41.20"S 39°16'51.42"O 
Ecopólo II- Frag2.2 13°50'17.71"S 39°16'55.71"O 
Ecopólo II- Mata 2.3 13°53'53.03"S 39°11'27.82"O 

Ecopólo II- Cacau-seringueira 1 13°46'55.93"S 39°16'53.80"O 
Ecopólo II- Cacau-seringueira 2 13°48'18.92"S 39°17'6.43"O 
Ecopólo II- Cacau-Seringueira 3 13°48'18.53"S 39°17'5.73"O 

Ecopólo II- Banana 1 13°50'50.90"S  39°16'38.33"O 
Ecopólo II- Banana 2 13°51'24.52"S  39°16'42.33"O 
Ecopólo II- Banana 3 13°52'4.71"S  39°16'54.01"O 
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Figura 1: Mapa de localização da APA do Pratigi, contendo a divisão por ecopolos 
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Figura 2: Mapa de uso nos ecopolos I e II na Apa do Pratigi, Baixo Sul da 
Bahia.  
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Em cada Ecopólo foram avaliadas as matrizes agrícolas mais 

representativas, portanto para o primeiro Ecopólo avaliou-se o efeito da 

matriz Cacau-cabruca, enquanto que no Ecopólo II foram avaliadas as 

matrizes de Cacau/Seringueira e Banana. 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

O fluxograma I apresenta em etapas como foram realizadas as coletas de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

As amostragens dos machos de Euglossina foram realizadas em 4 

campanhas divididas entre os meses de outubro/2013 e abril/2014. 

Utilizaram-se sete iscas aromáticas (acetato de benzila, β-ionona, cinamato 

de metila, eucaliptol, eugenol, salicilato de metila e vanilina) disponibilizadas 

em armadilhas confeccionadas com garrafa Pet contendo três cones 

dispostos em aberturas laterais, funcionando como um mecanismo de 

Figura 3 – Fluxograma detalhado da coleta de dados 

3 pontos de Cacau-cabruca, 3 

pontos de cacau-seringueira; 3 

pontos de banana. 

6 pontos de controle em área 

de Mata 

Identificação e comparação das 

espécies de cada área de 

amostragem. 

SELEÇÃO DAS ÁREAS 

DE MATA E MATRIZ 

Análise laboratorial 

Análise dos dados 
Descrição dos efeitos da matriz na 

composição de espécies. 
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dispersão da isca e entrada da abelha na armadilha. Em cada armadilha foi 

inserido um algodão embebido com uma essência de maneira que em cada 

ponto de coleta houvesse a mesma disponibilidade de iscas, seguindo a 

metodologia proposta por Aguiar & Gaglianone 2008 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Armadilha confeccionada em garrafa PET, contendo três cones laterais e 

algodão embebido com essência. 

 

As armadilhas foram instaladas no primeiro dia de coleta as 08:00 da 

manhã e permaneceram no campo até o último dia de coleta ás 15:00, tendo 

reposição de isca durante os dias subsequentes de coleta. Foram realizados 

oito dias de coleta por área completando 1120 horas de amostragem.  Os 

indivíduos capturados foram coletados diariamente.  

Para cada matriz foram selecionados três pontos de coleta, sendo que 

para cada uma delas definiu-se três pontos controle na área de mata (Figura 

3). Para o ecopólo II os pontos controle foram os mesmos para as duas 

matrizes uma vez que fazem parte de um grande fragmento. Os pontos de 
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coleta obedeceram à distância mínima de 500 metros de distância entre eles, 

e cada armadilha foi instalada a 1,5m do solo e a 2 metros umas das outras. 

A cada dia de coleta os dados de temperatura e umidade eram coletados 

com auxilio de termohigrômetro, este era instalado concomitantemente às 

armadilhas.  

Os indivíduos coletados foram removidos para o Laboratório de 

Estudos Ambientais (LEA) da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), a identificação foi realizada com o auxilio de chaves de identificação 

para abelhas Euglossina (Nemésio 2009; Nemésio et al. 2011; Nemésio et al. 

2012). A confirmação das espécies será realizada pelo Prof. Dr. Gabriel A. R. 

Melo (UFPR).  Os espécimes foram identificados, etiquetados e conservados 

em álcool 95%.  

 

4.3 Análise dos dados 

Foi utilizado o índice de Shannon-Wiener para estimar a diversidade 

de espécies. A similaridade entre os ambientes foi calculada pelos índices de 

similaridade de Morisita ID= N[∑X2-∑X/(∑X)2 -∑X], onde N= número total de 

amostras e X= somatório do número de indivíduos da mesma espécie em 

todas as amostras, e de Sorensen Ss = 2a/(2a + b + c), onde a corresponde 

as espécies encontradas nos locais A e B, b número de espécies em B, c o 

número de espécies para A.  

Para determinar as espécies dominantes utilizou-se o índice de 

Berger-Parker. Para se avaliar como esta a distribuição dos indivíduos nas 

espécies encontradas foi utilizada a Equitabilidade de Pielou. A tabela II 

representa fórmulas e o que representa cada estatística aqui trabalhada. 

A curva de rarefação para riqueza de espécies segue o modelo de 

Magurran (2003), em função de 1000 aleatorizações, esta tem por objetivo 

de avaliar se o esforço de amostragem foi suficiente para representar a 

riqueza de espécies de cada uma das áreas estudadas. 

 As variáveis ambientais (temperatura e umidade) foram 

correlacionadas com os dados de riqueza e abundância através da 

correlação linear de Spearman.  
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Para comparar os parâmetros (abundância, riqueza, diversidade, 

dominância e uniformidade) da comunidade de abelhas Euglossina entre as 

áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e as matrizes (Cacau-cabruca, Cacau-

Seringueira e Banana) foi realizado uma análise de variância (ANOVA One-

Way), quando os dados apresentaram homogeneidade de variância 

(Levene’s Test), quando os dados apresentaram diferenças significativas  

procedeu-se a comparação par a par pelo teste de Tukey. Para dados onde a 

homogeneidade de variâncias não foram obtidas foi aplicado uma alternativa 

não-paramétrica para análise de variância (Kruskal-Wallis), nesse caso a 

comparação par a par seguiu o teste de Mann-Whitney. O mesmo teste foi 

empregado para verificar se a abundância das espécies mais representativas 

nas áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e matrizes (Cacau-cabruca, Cacau-

Seringueira e Banana) são diferentes. As análises foram realizadas com o 

auxilio do software PAST 1.93 (Hammer et al. 2001). 

 

Tabela II: Estatística utilizada para analise dos dados, contendo formulas e o que 
representa cada índice. 

Índices  Fórmula O que representa 

Abundância ∑ n, n corresponde ao número 

de indivíduos por área.  

Número de indivíduos por 

área  

Riqueza ∑ S, S corresponde ao número 

de espécies. 

Número de espécies por 

área 

Índice de Shannon H' = -Σ pi x ln pi Representa a diversidade 

de espécies  

Dominância  d= Nmax/Ntotal Expressa a importância 

relativa das espécies mais 

abundantes. 

Uniformidade J=H’/ln(S), S número total de 

espécies. 

Mede a regularidade com 

que os indivíduos são 

divididos entre as espécies 

amostradas. 
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5- Resultados 

Geral 

Contabilizando as cinco áreas de estudo foram coletados 4232 

machos de Euglossina correspondendo a 22 espécies, divididas em 3 

gêneros: Euglossa (Latreille 1802) com 3014 indivíduos e 17 espécies, 

Eulaema (Lepeletier 1841) representada por 1216 espécimes  de quatro 

espécies; e Eufriesea (Cockerell 1908) apresentando 2 indivíduos de uma 

espécie (Tabela III). 

No que diz respeito à diversidade, as áreas apresentaram o valor de 

2,025 para Índice de Shannon. Com relação à dominância de Berger-Parker 

foi observado um valor de 0,43, influenciado pela abundância de Euglossa 

cordata (Linnaeus 1758) espécie mais abundante. Para a uniformidade de 

Pielou foi calculado o valor de 0,64 este índice representa o quão bem 

distribuída estão às espécies. 

As figuras 5 e 6 representam graficamente a distribuição, em termos 

de abundância e de riqueza os 4232 machos coletados, bem como as 22 

espécies registradas. Para abundância e riqueza de espécies foi observado 

diferenças significativas entre as áreas estudadas. 

Das espécies coletadas destacam-se Euglossa cordata com 1807 

indivíduos, Eulaema cingulata (Fabricius), com 402 indivíduos e Eulaema 

nigrita, Lepeletier, com 352 indivíduos. 

 

Matriz x Fragmentos florestais 

Comparando a abundância das espécies por área, notamos que as 

áreas do Ecopólo II foram mais semelhantes entre si apresentando 1287 

indivíduos na Mata (Frag2), 1230 nas áreas de Cacau-seringueira (CS) e 737 

para banana. A amostragem no Ecopólo I apresentou maior distinção quando 

comparadas 635 para área de Mata (Frag1) e 343 espécimes para Cacau-

cabruca (CC) (Figura 5). 
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Figura 5. Box-plot dos valores de abundância de machos de abelhas Euglossina 
amostrados na APA do Pratigi em áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e matrizes (CC: 
Cacau-cabruca; CS: Cacau/Seringueira; Ban: Banana) durante o ano de 2013/14. 
Letras minúsculas sobre as barras indicam as diferenças par a par segundo Mann-
Witney, p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Box-plot para valores de riqueza de espécies da comunidade de abelhas 
Euglossina da APA do Pratigi em áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e matrizes (CC: 
Cacau-cabruca; CS: Cacau/Seringueira; Ban: Banana) durante o ano 2013/14. 
Letras minúsculas sobre as barras indicam as diferenças par a par segundo teste de 
Tukey para p<0,05. 
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Composição e distribuição  

Com relação à distribuição de espécies por área, Eg. cordata foi a 

espécie dominante, com exceção da área de Frag1 (Tabela III, figura 7).   

Quanto à composição de espécies entre Frag1 e CC, com exceção de 

Euglossa roubiki Nemésio e Euglossa liopoda Dressler, a estrutura da 

comunidade apresenta a mesma composição de espécies, além disso, 

ambas possuem as mesmas espécies dominantes (Tabela III, figura 7). 

 Nas áreas de Frag2, CS e Banana, Eg. cordata foi dominante nos três 

ambientes. Eg. marianae Nemésio, apesar de estar presente nas três áreas, 

foi mais representativa no fragmento florestal. A composição de espécies 

entre o fragmento florestal e matriz foi diferenciada comparando-se os 

ambientes estudados. A área de banana apresentou apenas Eg. cordata  

com mais de 10% de abundância (Figura 7). 

Na área de Frag1, Eg. cordata foi 3° espécie mais abundante. Para a 

área de controle Frag1 a distribuição de espécies seguiu a seguinte ordem 

Eulaema nigrita; El. niveofasciata (Friese) e Eg. cordata. Na matriz ligada a 

esta área de controle, Cacau-cabruca, houve mudanças na organização das 

espécies, sendo Eg. cordata, El. nigrita e El. cingulata as espécies mais 

abundantes (Figura 8). 

No Ecopólo II, Eg. cordata foi a espécie mais abundante, sendo a 

espécie dominante nas áreas de matriz, no entanto,  na área de mata a 

disposição das espécies foi Eg. cordata, Eg.ignita, El. atleticana Nemésio, 

2009. Para a matriz CS, Eg securigera precede Eg. cordata como espécie 

com mais de 10% de abundância. Para a segunda matriz relacionada, 

apenas Eg. cordata foi representativa (figura 8). 

 A comunidade de abelhas Euglossina das áreas mostrou ser sempre 

dominada por uma a três espécies (abundâncias superiores a 10%). De 

modo geral, todas as áreas amostradas foram representadas por poucas 

espécies dominantes e muitas espécies raras (abundância menor que 10%). 
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Tabela III: Composição, abundância e riqueza de espécies em áreas de fragmento de mata e de SAF na APA do Pratigi/Baixo sul da 
Bahia. (CC-Cacau-cabruca; CS- Cacau/Seringueira; Ban-Banana) 

Espécie Ecopólo I Ecopólo II 

Frag1         CC Frag2          CS Ban Total 

Eufriesea cf aeneiventris 2 0 0 0 0 2 
Euglossa aratingae Nemésio, 2009 0 0 0 0 1 1 
Euglossa augaspis Dressler, 1982 2 1 2 2 2 9 
Euglossa carinilabris Dressler, 1982 12 12 75 80 43 222 
Euglossa cf ignita 0 0 1 0 0 1 
Euglossa cordata (Linnaeus, 1758) 98 110 470 753 376 1807 
Euglossa crassipunctata Moure, 1968 4 5 12 11 6 38 
Euglossa despecta Moure, 1968 0 2 4 3 5 14 
Euglossa hemichlora Cockerell, 1917 4 1 4 1 1 11 
Euglossa ignita Smith, 1874 39 29 168 67 47 350 
Euglossa imperialis Cockerell, 192 8 1 78 5 4 96 
Euglossa leucotricha  Rebêlo and Moure, 1996 6 4 2 4 3 19 
Euglossa liopoda Dressler, 1982 11 7 4 7 14 43 
Euglossa marianae Nemésio, 2011b 4 0 15 5 1 25 
Euglossa melanotricha Moure, 1967 0 2 4 1 1 8 
Euglossa pleosticta Dressler, 1982 0 0 1 0 1 2 
Euglossa roubiki  Nemésio, 2009 10 6 3 0 0 19 
Euglossa securigera Dressler, 1982 41 26 85 138 59 349 
Eulaema atleticana Nemésio, 2009 58 25 151 46 56 336 
Eulaema cingulata (Fabricius, 1804) 101 41 126 77 57 402 
Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 177 57 43 27 48 352 
Eulaema niveofasciata (Friese, 1899) 58 14 39 3 12 126 

Riqueza 17 17 20 17 19 22 
Abundância 635 343 1287 1230 737 4232 
Índice de Shannon (H’) 2,164 2,135 2,06 1,449 1,785 2,025 
Dominância (d) 0,2787 0,3207 0,3652 0,6122 0,5102 0,43 
Uniformidade (J) 0,7639 0,7535 0,6876 0,5113 0,6064 0,64 
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Figura 7: Abundância das espécies de Euglossina amostradas em áreas de mata e matrizes de Cacau-cabruca, 

Cacau/Seringueira e banana na APA do Pratigi, Baixo Sul da Bahia. 
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Figura 8: Ordem de abundância para a comunidade de abelhas Euglossina na APA do 
Pratigi, no período de outubro/2013 a abril/2014. Linha tracejada separa espécies com mais 
de 10% do total coletado por área, representando espécies dominantes. Círculos pretos 
representam a ordem das espécies, enquanto os números indicam espécies mais 
importantes (1- El. nigrita, 2- El.cingulata; 3- Eg. cordata; 4- Eg. ignita; 5- El. atleticana; 6- 
Eg. securigera). 

 

 

Considerando-se a abundância de espécies nas áreas estudadas, foi 

possível avaliar a relação entre espécies dominantes e espécies raras. 

Frag1, CC e Frag2 apresentaram 3 espécies dominantes, seguidas por CS 

com 2 espécies e Ban com uma espécie apenas. Para o Frag1 e CC têm-se 

como dominantes: El. nigrita, El. cingulata e Eg. cordata. Para Frag2 as 

espécies dominantes foram  Eg. cordata, Eg. ignita  e  El. atleticana. Foram 

dominantes no CS Eg. cordata e Eg. securigera. Para banana apenas Eg. 

cordata foi dominante (figura 9).  
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Figura 9: Proporção entre espécies dominantes e raras nas áreas de estudo da APA do 
Pratigi. (frag: Fragmento; CC: Cacau-cabruca; CS: Cacau-seringueira; Ban: banana). 

 

Comparando-se a distribuição de Euglossina por área, tem-se que, 

para o Ecopólo I, Eufriesea cf. aeneiventris e Eg. marianae  foram exclusivas 

da área de mata, enquanto que Eg. despecta Mouree Eg. melanotricha 

Moure foram coletadas apenas na área de CC. A riqueza das duas áreas foi 

similar com 17 espécies cada. Considerando-se a abundância, pode-se 

verificar na tabela 2 que as abelhas foram mais abundantes na FRAG1. 

Enquanto na área de mata o gênero Eulaema foi dominante, na área de CC 

Eg. cordata foi a espécie dominante. Eulaema nigrita foi a espécie mais 

abundante dentre as Eulaema nas duas áreas. 

A diversidade nas áreas variou de H’=1,44 no CS a H’= 2,164 no 

Frag1, sendo observadas diferenças significativas entre as áreas (figura 10), 

assim como para a dominância variou de d= 0,27 no Frag1 a d= 0,61 para 

CS (figura 11). CS apresentou a menor uniformidade dentre as áreas 

estudadas, J= 0,51, enquanto que Frag1 apresentou maior uniformidade J= 

0,76 (figura 12). 

 

0

5

10

15

20

25

frag1 frag2 cc cs Ban

Proporção espécies dominantes X raras 

raras

dominantes



 

39 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Box-plot para os índices de Shannon referente às comunidades de 
abelhas Euglossina amostradas em áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e matrizes   
(CC: Cacau-cabruca; CS: Cacau-seringueira; Ban: banana) na APA do Pratigi  entre 
os meses de outubro/2013 e abril/2014. Letras minúsculas sobre as barras indicam 
as diferenças par a par segundo teste de Tukey para p<0,05. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Box-plot para os índices de dominância referente às comunidades de 
abelhas Euglossina amostradas em áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e matrizes   
(CC: Cacau-cabruca; CS: Cacau-seringueira; Ban: banana) na APA do Pratigi  entre 
os meses de outubro/2013 e abril/2014. Letras minúsculas sobre as barras indicam 
as diferenças par a par segundo teste de Tukey para p<0,05. 
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Figura 12- Box-plot para os índices de Uniformidade referente às comunidades de 
abelhas Euglossina amostradas em áreas de mata (Frag 1 e Frag 2) e matrizes   
(CC: Cacau-cabruca; CS: Cacau-seringueira; Ban: banana) na APA do Pratigi  entre 
os meses de outubro/2013 e abril/2014. Letras minúsculas sobre as barras indicam 
as diferenças par a par segundo teste de Tukey para p<0,05. 

 

 

Analisando-se os resultados do Ecopólo II observamos que para a 

área de controle Frag2, das 21 espécies coletadas, apenas Eg. roubiki 

Nemésio e Eg. cf. ignita foram exclusivas. Entretanto Eg. aratingae Nemésio, 

2009 foi exclusiva da área de ban com apenas um indivíduo, sendo esta a 

única espécie não coletada na área de Frag2. Comparando-se a área 

controle com as áreas de matriz associada, verificamos que Eg. pleosticta foi 

a única espécie compartilhada somente pelo controle e a matriz banana. 

Com exceção desta e das espécies exclusivas de área de mata todas as 

espécies foram coletadas nos três ambientes.  

Dentre as espécies de Euglossa, Eg.cordata foi a mais abundante, 

sendo que na área de CS a abundância de indivíduos coletados representou 

mais de 50% do total de espécimes coletados, 753 e 1230, respectivamente. 

No que diz respeito à Eulaema, enquanto no Frag2 El. atleticana foi a mais 

abundante, para as áreas de matriz El.cingulata foi a mais abundante (Tabela 

III).  

Euglossa carinilabris Dressler, 1982, Eg. cordata, Eg. leucotricha 

Rebêlo and Moure, 1996, Eg. securigera Dressler, 1982 foram mais 
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abundantes na área de CS, enquanto El. niveofasciata, Eg. despecta foram 

as menos abundantes. Para a matriz de Banana Eg. despecta, Eg. liopoda 

Dressler, 1982 e El. nigrita foram as mais abundantes, enquanto Eg. 

crassipunctata Moure, 1968, Eg. hemichlora Cockerell 1917, Eg. ignita Smith, 

1874, Eg. imperialis Cockerell 1922, Eg. marianae, Eg. melanotricha, Eg. 

securigera e El.niveofasciata são as menos abundantes (Tabela III).  

 

Similaridade  

O índice de Sorensen demonstra que no Frag1 e Cacau-cabruca têm 

66% de similaridade de composição de espécies entre si. Com relação às 

outras matrizes estudadas a área de Frag2 apresenta similaridade de 70% e 

71% com a área de Cacau-seringueira e banana, respectivamente. 

Para os valores de Morisita, que leva em consideração o número total 

de indivíduos da amostra pelo somatório dos indivíduos de uma dada 

espécie em todas as amostras, a área de Cacau-cabruca possui 85% de 

semelhança com sua área controle (Frag1), enquanto que Cacau-seringueira 

possui 86% de semelhança com a área controle (Frag2) e banana possui 

93% com esta área (Tabela IV). 
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Tabela IV: Índice de similaridade de Morisita (diagonal inferior) e de Sorensen 
(diagonal superior) das áreas de mata e matriz na APA do Pratigi. CC: Cacau-
cabruca; CS: Cacau-seringueira. 

  FRAG1 CC FRAG2 CS BANANA 

FRAG1 1 0,66667  - -  - 

CC 0,85603 1 - -  - 

FRAG2     -      - 1 0,70242 0,71047 

CS     -      - 0,8626 1 0,69751 

BANANA     -      - 0,93218 0,97752 1 

 

 

Riqueza X Abundância 
 

Relacionou-se a riqueza e abundância dos machos de Euglossina 

coletados na APA do Pratigi com o uso de curvas de rarefação, estas 

demonstraram que o esforço amostral foi suficiente para as áreas de Frag1 e 

Frag2 e Cacau-Seringueira. Comparando-se as curvas de Frag1 e Cacau-

cabruca a última apresentou uma maior abundância (figura 13). As áreas de 

Frag2 obtiveram maior abundância e riqueza quando comparada com as 

áreas de cacau-seringueira e banana. Para esta última, a curva de rarefação 

não demonstrou uma estabilidade de esforço amostral (figura 14). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Curva de rarefação relacionando abundância e riqueza para as espécies de 
abelhas Euglossina coletadas no Ecopólo II da APA do Pratigi. LS: Limite superior; LI: limite 
inferior. CS: Cacau-seringueira;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14: Curva de rarefação relacionando abundância e riqueza para as espécies de 
abelhas Euglossina coletadas no Ecopólo I da APA do Pratigi. LS: Limite superior; LI: limite 
inferior. CC: Cacau-cabruca. 
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  Relação com variáveis ambientais 

Não foi verificada correlação entre as variáveis ambientais 

(Temperatura e umidade) com riqueza e abundância de Euglossina nas 

matrizes e fragmentos florestais estudados (Tabela V). 

  

Tabela V: Correlação linear de Spearman entre variáveis ambientais e riqueza e abundância 

de Euglossina coletadas em áreas de matriz e de Fragmentos florestais na APA do Pratigi, 

Baixo Sul da Bahia. 

 Riqueza Abundância 

Temperatura r= 0,78262; p=0,2 r=0,1; p=0,78333 

Umidade r=-0,1118; p= 1 r=-0,1; p=0,78333 

 

 

Relação espécies mais representativas entre Mata e Matrizes  

 

Dentre as espécies coletadas, 9 se destacam por serem abundantes e 

estarem presentes em todos os ambientes, são elas: Eg. carinilabris, Eg. 

cordata, Eg. ignita, Eg. imperialis, Eg. securigera, El. atleticana, El. cingulata, 

El. nigrita, El. niveofasciata. Dentre estas espécies, apenas Eg. carinilabris e 

El. cingulata não diferiram entre os tipos de ambientes estudados (tabela VI). 

El. niveofasciata diferiu para Frag1 e todas as matrizes estudadas, ou seja, 

esta espécie foi mais abundante no fragmento florestal do que para as 

matrizes. El. atleticana diferiu para Frag2 e todas as matrizes, bem como 

para Frag1, isso se deve ao fato desta espécie ter sido a terceira mais 

abundante para o referido ambiente. Dentre os ambientes estudados apenas 

CC e Ban não apresentaram diferenças entre as abundâncias para as 

espécies selecionadas, o que permite afirmar que paras estas espécies não 

há preferência entre estas matrizes. Entre CS e Ban apenas Eg. securigera 

diferiu, uma vez que esta apresentou mais que o dobro de abundância para 

CS, sendo assim pode-se dizer que há preferência entre estas matrizes no 

que diz respeito a esta espécie. Comparando-se o Frag2 com suas matrizes 

associadas (Cs e Ban) apenas El. atleticana e Eg. ignita diferindo, para as 

duas espécies a abundância foi maior no Fragmento florestal. 
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Para se entender quanto cada área exerceu influência na abundância 

e distribuição dos Euglossina, foi realizada uma média para cada área e esta 

foi subtraída da abundância local. Para Eg. carinilabris, perda ou ganho foi 

nulo tanto para as áreas de frag1 quanto para CC, uma vez que a 

abundância nestas áreas foi igual. Para todas as outras espécies, nas áreas 

do frag1 e CC, a perda/ganho foi igual, alternando apenas em quem 

influenciou a perda ou ganho (figura 15). No Fragmento1 houve perda de 

espécie apenas para Eg. cordata. 

Eg. cordata e Eg. securigera  tiveram perda nas áreas do fragmento 

dois. Eg. carinilabris apresentou perda de espécies para a área de banana (-

23), Eg. cordata além da perda no fragmento (-63) apresentou perda na área 

de banana (-157). Com exceção de El. nigrita (8,66) a matriz banana 

influenciou na perda de todas as outras espécies. A matriz CS contribuiu 

positivamente para Eg. carinilabris (14), Eg. cordata (220), Eg. securigera 

(44) (figura 16).  
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Figura 15: Relação ganho/perda de Euglossina na área de fragmento 1  e Cacau-cabruca (CC) na Apa do Pratigi. Continua... 
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Figura 15: Relação ganho/perda de Euglossina na área de fragmento 1  e Cacau-cabruca (CC) na Apa do Pratigi. 
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Figura 16: Relação ganho/perda de Euglossina na área de fragmento 2  e Cacau-seringueira (CS) e banana na Apa do Pratigi. 



 

49 

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Fragmento 2 CS Banana

Ganho/perda de Eg. securigera 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Fragmento 2 CS Banana

Ganho/perda de El. atleticana 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Fragmento 1 CC

Ganho/perda de El.cingulata 

-15

-10

-5

0

5

10

Fragmento 2 CS Banana

Ganho/perda de El. nigrita 

Figura 16: Relação ganho/perda de Euglossina na área de fragmento 2  e Cacau-seringueira (CS) e banana na Apa do Pratigi. 



 

50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Fragmento 2 CS Banana

Ganho/perda de El. niveofasciata 

Figura 16: Relação ganho/perda de Euglossina na área de fragmento 2  e Cacau-seringueira (CS) e banana na Apa do Pratigi. 



 

51 

 

 
Tabela VI: Comparação par a par (teste Tukey), tendo como base a abundância nas áreas de mata e matriz na Apa do Pratigi. 
 

 

Espécies Frag1 
XCC  

Frag1x Frag2 Frag1 
X CS 

Frag1 
X B 

CC x Frag2 CC X CS CC X B Frag2 
X CS 

Frag2 X B CS x B 

Eg carinilabris 1 0,54 0,47 0,94 0,54 0,47 0,94 1 0,93 0,9 

Eg. cordata 1 0,12 0,0011 0,46 0,15 0,0014 0,52 0,35 0,93 0,08 

Eg. ignita 1 0,04 0,96 1 0,024 0,90 1 0,2 0,023 0,9 

Eg. imperialis 1 0,08 1 1 0,04 1 1 0,1 0,06 1 

Eg. securigera 1 0,5 0,01 1 0,22 0,02 0,9 0,31 0,72 0,023 

El. atleticana 0,63 0,003 1 1 0,00002 0,9 0,8 0,0008 0,0014 1 

El. cingulata 0,52 1 0,93 0,51 0,33 0,93 1 0,8 0,32 0,91 

El. nigrita 0,14 0,1 0,044 0,1 1 1 1 1 1 1 

El. niveofasciata 0,021 0,6 0,001 0,008 0,43 0,80 1 0,055 0,23 0,95 
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6- Discussão 

A comunidade de abelhas Euglossina coletadas na APA do Pratigi 

representa mais de 40% das espécies (22) descritas para esta subtribo no 

bioma Mata Atlântica, segundo Nemésio (2009) são registradas para esse 

bioma 54 espécies de Euglossina. Considerando-se o tamanho da área e os 

processos de fragmentação, a APA do Pratigi apresenta relevante riqueza de 

Euglossina. 

A riqueza de espécies encontradas para as áreas de mata foram 17 

para Frag1 localizado na Serra da Papuã e 20 espécies para o Frag2. Neste 

caso, 16 espécies foram compartilhadas entre os dois ambientes, incluindo 

espécies raras como Eufriesea cf aeneiventris e espécies características de 

ambientes preservados como Euglossa marianae (Nemésio & Silveira, 2006; 

Ramalho et al., 2009). A alta riqueza encontrada comprova a importância de 

trabalhos desta magnitude na região trabalhada. Medeiros (2014) em seu 

levantamento de abelhas Euglossina na APA do Pratigi, trabalho realizado na 

mesma área de estudo, tendo inclusive, pontos de coleta em comum e a 

mesma metodologia de coleta, não registrou Eg. pleosticta, Eg. melanotricha 

e Eg. crassipunctata. Eg. cordata, Eg. ignita e El. atleticana configuram as 

espécies mais abundantes neste trabalho e no de Medeiros (2014), podendo-

se inferir que estas exercem papel de dominância na área estudada. 

Nemésio (2013a) coletou 36 espécies de Euglossina em áreas do Baixo sul 

da Bahia. Nemésio (2013b) em um segundo estudo também no Sul da Bahia, 

porém em outra área coletou 20 espécies de Euglossina. Esses trabalhos, 

aliados ao presente estudo, permitem afirmar que a região do Baixo Sul da 

Bahia possui grande riqueza e diversidade de abelhas Euglossina. 

As matrizes aqui trabalhadas apresentaram riqueza de 17 espécies 

para as áreas de Cacau-cabruca e Cacau-seringueira, e 19 espécies para as 

áreas de plantação de banana. Rosa (2014) realizou um trabalho avaliando a 

permeabilidade de abelhas Euglossina em três matrizes (dendê, piaçava e 

seringueira) na região do corredor central da Mata Atlântica, as matrizes 

analisadas pela autora faz parte da APA do Pratigi (piaçava) e/ou fazem 

limite com a mesma (seringueira-reserva Michelin); nessas áreas foram 
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coletadas 21 espécies, destas, apenas Eg. nanomelanotricha, Eg. truncata, 

Exaerete frontalis, Exaerete smaragdina não estão dentre as 22 espécies 

coletadas neste estudo. Contudo Eufriesea cf aeneiventris, Eg. augaspis, Eg. 

cf ignita, Eg. marianae, Eg. pleosticta e El. cingulata não foram coletadas nas 

matrizes e fragmentos avaliados pelo referido autor. Dessa forma os dados 

obtidos para os SAFs acima citados, sugerem que estes funcionam como 

corredores para as abelhas Euglossina. 

Diversos trabalhos corroboram a premissa de que os efeitos da 

fragmentação e perda de habitat para as Euglossina interfere na distribuição 

das espécies (Aguiar & Gaglianone 2012; Nemésio 2011; Nemésio 2009; 

Ramalho et al. 2013), indicando que estas abelhas são sensíveis a 

alterações na paisagem.  

Algumas espécies são sazonais e sua distribuição depende de uma 

serie de fatores, um exemplo é a Eufriesea aeneiventris que foi coletada 

apenas em três amostragens, a primeira delas no Espirito Santo, em seguida 

foi registrada em Minas Gerais e São Paulo. Este é o primeiro registro desta 

espécie para o estado da Bahia. Foram coletados dois indivíduos em 

fragmento de mata, a biogeografia desta espécie é pouco conhecida, 

portanto não há parâmetros para avaliar o porquê desta espécie ter sido 

coletada em apenas um dos pontos de fragmento. 

Porém poucos trabalhos têm atestado os efeitos das matrizes 

agrícolas para a permanência e manutenção dos Euglossina bem como 

estas áreas podem funcionar como corredores, apesar da escassez de 

trabalhos, estes comprovam que estes ambientes são importantes para a 

manutenção das espécies na área uma vez que favorecem o fluxo de 

indivíduos na paisagem. Hedstrom et al. 2006, avaliando abelhas Euglossina 

em plantações de café, o autor afirma que estas, apesar de ter preferência 

por locais não perturbados, utilizam as plantações do entorno como um 

corredor e forrageiam nestas áreas. Ramalho et. al. (2013), avaliando a 

distribuição de Euglossina em matrizes de seringueira, verificou que a 

abundância dessas abelhas não é influenciada pela qualidade do habitat 

(matriz e fragmento), porém o mesmo autor sugere que a alta mobilidade de 
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Euglossina pode mascarar os efeitos da matriz, sendo necessários estudos 

comparativos para se avaliar como o uso e mobilidade das matrizes podem 

interferir na comunidade dessas abelhas. Aguiar 2011, avaliando a 

comunidade de Euglossina em áreas com diferentes matrizes, verificou que a 

abundância, riqueza e diversidade diminuíam a medida que distanciavam-se 

do fragmento , este estudo defende que apesar de sua capacidade de vôo as 

Euglossina são afetadas negativamente pelas matrizes estudadas.   

As áreas de mata aqui estudadas também apresentaram maiores 

abundâncias quando comparadas a sua matriz de entorno, porém com 

exceção das espécies raras, a presença das espécies nas áreas de matriz foi 

semelhante aos valores encontrados nas áreas de mata. Comprovando que 

estas abelhas fazem uso das áreas de matriz quando forrageiam. A 

capacidade de transpor a matriz esta associada a sua permeabilidade. 

Dentre as matrizes estudadas CS foi a mais permeável, principalmente para 

a espécie mais abundante Eg. cordata pois dos 1807 indivíduos coletados, 

753 correspondem a CS. CC foi menos permeável a El.cingulata. Ban foi 

menos permeável a Eg. securigera. Com exceção de Ef. cf. aeneiventris  e 

Eg. cf. ignita, exclusivas de áreas de mata, todas as outras espécies 

conseguiram transpor a matriz. Dessa forma, é possível afirmar que as 

matrizes aqui estudadas foram permeáveis às abelhas Euglossina.  

Mendes et al 2008 encontrou 10 espécies de Euglossina em matriz de 

eucalipto, Euglossa cordata foi a espécie mais abundante. Pinheiro & 

Schlindwein (2005), coletaram 5 espécies de Euglossina em áreas de 

plantações de cana-de-açucar, tendo Euglossa cordata, Eulaema cingulata e 

Eulaema nigrita como espécies mais abundantes, já que estas são mais 

adaptadas a ambientes perturbados, no trabalho supracitado 11 espécies 

foram exclusivas da área de mata, os autores concluíram que apesar de 

saírem para coletar fragrâncias, o efeito de borda interfere na riqueza de 

espécies atuando como uma barreira. Hedström  et al 2006a, avaliando o 

presença de abelhas Euglossina em fazendas de café,  sugerem que abelhas 

Euglossina podem ser bio-indicadores, mas alertam que áreas pequenas 

sofrem a influência das regiões do seu entorno, uma vez que estas podem 
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influenciar negativamente na presença de abelhas. Hedström et al 2006b 

avaliaram que abelhas Euglossina foram mais abundantes durante a época 

de chuvas.   

A matriz deve apresentar condições para que as espécies possam 

transpô-la no momento do forrageio e de manter condições para que as 

espécies possam permanecer na matriz. O fato de três espécies serem 

exclusivas da matriz quando comparadas a seus respectivos pontos controle 

(mata) (Eg. aratingae, Eg. despecta, Eg. melanotricha) bem como o fato de 

algumas espécies terem sido mais abundantes que nas áreas de fragmento 

(Eg. carinilabris, Eg. cordata, Eg. crassipunctata, Eg. liopoda, Eg. securigera, 

El. nigrita) atestam que as abelhas estão utilizando estas áreas como um 

corredor e possuem condições de permanecer nestas áreas, seja como 

abrigo nas chuvas, ou locais de repouso, pois sabe-se que a partir das 15:00 

a atividade de forrageio das abelhas tende a diminuir, portanto estas matrizes 

possuem alto valor de conectividade e permeabilidade. 

Euglossa cordata, espécie presente em abundância, é característica 

de ambientes abertos, secos e alterados, a alta abundância na matriz se 

deve ao fato dessa ser mais aberta que as áreas de mata. Outro fator que 

explica a alta frequência dessa espécie esta no fato desta ser resistente a 

áreas alteradas (Peruqueti et al. 1999; Tonhasca et al. 2002; Aguiar & 

Ganglianone 2008a). 

Eg. marianae não foi registrada na matriz CC. Porém foi mais 

abundante no fragmento de Frag2. Sua presença nas matrizes atesta que 

estas estão funcionando como um corredor para esta espécie, classificada 

como um bio-indicador de qualidade ambiental (Nemésio & Silveira, 2006; 

Ramalho et al., 2009). Sua ausência no nas áreas de Cacau-cabruca pode 

estar relacionado com o fato das áreas estarem sob pressão antrópica, uma 

vez que estão próximos a BR e a trilha de acesso a sede do ecopólo. 

Compreender a dinâmica dos saf’s e sua relação com os 

remanescentes florestais é importante para a conservação dos polinizadores, 

uma vez que estas áreas tem a possibilidade de funcionar como um corredor 
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ecológico. A alta abundância e riqueza encontradas nos saf’s estudados 

indicam que estes tem potencial para manter espécies de Euglossina. 
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7 Considerações finais 

As matrizes aqui estudadas permitem afirmar que o processo de 

conectividade funcional vem ocorrendo nestas áreas, uma vez que existe 

similaridade na distribuição das espécies quando comparadas áreas de mata 

com sua matriz circundante. Fato este salientado pelo domínio de Eg 

cordata, tanto nos Saf’s quanto nas áreas de mata.  

A presença de Eg. marianae nas matrizes, espécie característica de 

ambientes preservados, evidencia a qualidade das áreas amostradas. 

Os Saf’s da APA do Pratigi estão funcionando como corredores 

biológicos possibilitando a comunicação com os fragmentos, o que indica que 

esta área é capaz de manter espécies de Euglossina. 

Com relação as hipóteses do trabalho, os resultados confirmam que 

áreas de floresta possuem maior riqueza, abundância e diversidade que suas 

matrizes associadas. A alta abundância de Eg. cordata permitiu ratificar a 

hipótese de que áreas de matriz terão maior dominância, devido a presença 

de espécies comuns. A presença de Eg. marianae nas matrizes CS e Ban 

inviabilizam a hipótese de que a comunidade de Euglossina em áreas de 

matriz é composta por espécies comuns. 
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