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Distribuição geográfica de abelhas e plantas associadas através de modelagem 

computacional 

Resumo 

As abelhas e plantas apresentam diferentes graus de especialização em suas interações. 
Parceiros mais especialistas frequentemente apresentam uma história evolutiva mútua e 
sobreposição nas áreas de ocorrência. No entanto, a estrutura espacial dos ambientes nos 
quais esses grupos se distribuem é caracterizada por padrões complexos e dinâmicos. 
Para analisar a influência dos fatores que atuam na distribuição de espécies de abelhas e 
plantas associadas foram utilizadas a modelagem de distribuição de espécies, análise 
multivariada e ferramentas de sistemas de informações geográficas. Os resultados 
indicaram que a distribuição de gêneros estritamente associados, como é o caso de 
Peponapis e Cucurbita, é influenciada pelo clima das áreas de ocupação, bem como 
provavelmente, por sua história evolutiva e pela domesticação das abóboras 
(Cucurbita). Já os gêneros Krameria e Centris apresentam um padrão mais intrincado 
de distribuição, uma vez que a interação entre ambos é mais complexa. Centris é um 
grupo diverso que utiliza recursos florais de outras famílias botânicas além de 
Krameriaceae, o que provavelmente influencia seus padrões de distribuição. No entanto, 
os resultados obtidos para Krameria demonstraram de maneira geral, a influência de 
características climáticas na distribuição do grupo e uma provável dependência maior de 
Centris em alguns casos. Finalmente, foi também demonstrada a importância da 
inclusão de dados bióticos no processo da modelagem de distribuição, resultando no 
aumento da acurácia dos modelos e na alteração da projeção da distribuição para o 
futuro, considerando-se um cenário de mudança climática. Os resultados foram mais 
conspícuos quando foram consideradas interações mais estreitas entre espécies de 
abelhas parasitas e hospedeiras do gênero Bombus, do que entre Centris e Krameria. As 
técnicas utilizadas, em especial a modelagem de distribuição, representaram uma 
importante contribuição para a análise efetuada. No entanto, embora crescentemente 
utilizada, a modelagem de distribuição de espécies demanda técnicas e testes mais 
robustos para avaliar a acurácia dos modelos gerados. Além disso, um desafio adicional 
a ser vencido consiste no aumento e melhoria da qualidade dos pontos de ocorrência das 
espécies, principalmente no Brasil. Faz-se necessário um esforço adicional de coleta, 
especialmente em algumas áreas específicas, bem como, a conservação e digitalização 
dos dados das coleções biológicas. Porém, as técnicas utilizadas mostraram um grande 
potencial a ser explorado em outras análises, envolvendo questões biológicas diferentes, 
ou outros grupos taxonômicos e camadas de dados. 
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Geographical distribution of associated bees and plants through computational 

modeling 

Abstract 

Bees and plants present different degrees of specialism in their interactions. More 

specialized partners generally present a mutual evolutionary history and overlap with 

their occurrence areas. Nevertheless, the spatial structure of environments occupied by 

them is characterized by complex and dynamic patterns. Species distribution modelling, 

multivariate analyses and geographical system information tools were used in order to 

analyze the influence of different factors that act in the geographical distribution of 

associated bees and plants. Results showed that the geographical distribution of close 

associated genera, such as Peponapis and Cucurbita are influenced by the clime of 

occurrence areas, and also, by their evolutionary history and cucurbits domestication 

(squashes and pumpkins). On the other hand, Centris and Krameria genera presented a 

more intricate distribution pattern, since their interaction is more complex. Centris is a 

diverse group that uses other floral resources than those provided by the Krameriacea 

family, which has probably influenced its distribution, also. However, the results 

obtained for Krameria showed the influence of clime in its distribution and a stronger 

relationship with Centris in some cases. Finally, the importance of including biotic data 

in the species distribution modelling process was also demonstrated, resulting in a 

general increase in the models accuracy and also altering future scenarios projection, 

considering climate changes. Stronger interaction, such as the host-parasite bee species 

of Bombus showed more conspicuous results than those found for Krameria and 

Centris. The techniques, especially distribution modelling, made an important 

contribution to the analyses. However, in spite of being increasingly used, distribution 

modelling demands more robust tests and techniques to evaluate the accuracy of final 

models. Besides, an additional challenge to be achieved consists in the increase and 

improvement of species occurrence data, mainly in Brazil. An additional survey effort is 

necessary, especially in specific areas, as well as the conservation and data digitalization 

of biological collections. However, the techniques used here showed a great potential to 

be further explored in other analyses, involving different biological issues, other 

taxonomic groups and other data layers. 
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Introdução 

 

Interações entre abelhas e plantas associadas 

Desde Darwin (1859) sugere-se que a diversidade seja resultante das muitas interações 

entre organismos. Para Thompson (2005) a riqueza de espécies é consequência de 

muitos processos de coevolução, nos quais as espécies estreitamente relacionadas 

apresentam evolução mútua. Especificamente em relação às plantas e seus visitantes 

florais, Waser (1983) sugeriu que a diversidade encontrada entre as formas, cores e 

tamanho das flores parece ser correlata à morfologia e comportamento dos visitantes 

florais com os quais elas interagem.  

Especialmente as interações entre plantas e polinizadores especialistas têm sido 

consideradas como relações de evolução mútua, muitas vezes ocorrendo entre pares de 

espécies altamente especializadas (Thompson, 1994, Fenster et al., 2004).  

Para as abelhas, Wcislo e Cane (1996) sugeriram que a especialização varia entre as espécies 

que restringem seu forrageamento em uma (monolética) ou poucas (oligoléticas) espécies de 

plantas relacionadas. Segundo os mesmos autores, muitas das espécies solitárias são 

especialistas para coleta de pólen ou óleo devido às necessidades alimentares de seus 

imaturos, e que estas são mais abundantes em climas temperados do que em tropicais, ideia 

essa também defendida por Michener (1979; 2007) e Roubik (1992).  

Mitchell et al. (2009) resumiram a complexidade dos sistemas generalista e especialista da 

seguinte forma: se uma espécie interage com visitantes de diferentes taxa que oferecem 

serviços similares de polinização, e se os custos da interação são comparáveis, os benefícios 

para as plantas deveriam ser similares e há pouco incentivo para que elas se especializem em 

atrair um grupo particular de polinizadores. Por outro lado, se alguns visitantes florais são mais 

efetivos na transferência de pólen, a seleção poderia favorecer certos caracteres que 

promoveriam esses polinizadores efetivos, selecionando espécies particulares de 

polinizadores, o que poderia explicar porque certas plantas têm caracteres que parecem 

restringir seus visitantes. Assim, a relação custo-benefício das interações entre plantas e 

polinizadores teria um papel importante em determinar se a interação é mais generalista ou 

especialista. 
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Distribuição geográfica de espécies associadas 

A interação obrigatória entre espécies ao longo de suas áreas de distribuição foi analisada por 

Godsoe et al. (2009) em duas variedades de Yucca brevifolia e seus polinizadores especialistas 

(Tegeticula synthetica e T. antithetica). O pareamento encontrado entre os fenótipos das 

flores e dos polinizadores ao longo da distribuição sugeriu que as diferenças entre as duas 

variedades de Y. brevifolia poderiam ter surgido como resultado de interações com os 

polinizadores ou como resultado de diferenças no ambiente. Os autores testaram essas 

hipóteses alternativas e concluíram que fatores não climáticos, tais como a interação entre as 

espécies, teriam sido os responsáveis pelas divergências encontradas. Craig et al. (2007) 

também encontraram variações no formato e tamanho das galhas de uma mosca (Eurosta 

solidaginis) em sua planta hospedeira (Solidago altissima) devido à complexas interações com 

diferentes inimigos naturais encontrados ao longo de sua distribuição geográfica.  

Por outro lado, Toju e Sota (2006) ao analisarem a interação entre a camélia japonesa 

(Camellia japonica) e o besouro (Curculio camelliae) predador de suas sementes encontraram 

variações no comprimento da tromba do besouro e da espessura do fruto ao longo de sua 

distribuição, provavelmente, devido às condições climáticas presentes em diferentes latitudes 

de suas áreas de ocorrência.  

A combinação entre os fatores, bióticos e abióticos, ao longo da distribuição de espécies 

associadas foi também analisada por Espíndola et al. (2010), que investigaram as diferentes 

espécies de polinizadores associados à Arum maculatum ao longo de sua distribuição na 

Europa. As diferenças encontradas nos polinizadores foram explicadas pelos fatores climáticos 

nas diferentes paisagens onde as espécies ocorriam. Esses fatores dirigiam a especificidade da 

interação uma vez que afetavam a fenologia das espécies interagentes. Já Pellissier et al. 

(2010) investigaram o efeito da altitude na distribuição de tipos florais e na diversidade 

funcional com relação ao padrão de atividade dos polinizadores, analisando parcelas de 

vegetação. Em altas altitudes as flores permanecem sempre abertos, disponíveis a 

polinizadores que nessas condições mais adversas, diminuem de sua atividade. Já os botões 

bilabiados são abundantes em altitudes mais baixas, que são caracterizadas por grande 

diversidade de abelhas.  

Assim, as diferentes pressões seletivas modificam localmente os padrões de interação entre 

espécies associadas, estruturando as comunidades em diferentes áreas geográficas (Laine, 

2009). 
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Modelagem preditiva de distribuição geográfica 

Algumas ferramentas podem ser utilizadas para auxiliar na compreensão da complexidade da 

distribuição geográfica de espécies que interagem. A modelagem preditiva de distribuição de 

espécies (também conhecida como modelagem de nicho ecológico) consiste em um método 

computacional que apresenta múltiplos objetivos, tais como prever áreas de ocorrência 

potencial e estimar impactos na distribuição de espécies causados por mudanças globais 

(Franklin, 2009).  

Basicamente, a modelagem de distribuição combina dados de ocorrência com variáveis 

ambientais, construindo uma representação das necessidades ecológicas da espécie (Anderson 

et al., 2003) e determinando áreas adequadas à sua ocorrência (Phillips, 2008). Vários 

algoritmos têm sido aplicados para gerar tais modelos, cujos resultados podem ser projetados 

em um mapa que mostra áreas similares àquelas onde a espécie ocorre e representa suas 

áreas potenciais de ocorrência (Stockwell e Peters, 1999).  

De acordo com Soberón (2010), a modelagem de distribuição baseia-se em alguns aspectos 

fundamentais que determinam a ocorrência das espécies: 1) os abióticos, que basicamente 

definem as características ambientais tais como clima, solo e altitude; 2) os bióticos, que 

correspondem às interações entre a espécie e seus parceiros mutualistas, seus predadores, 

competidores, entre outros, que ocupam o mesmo ambiente; 3) os movimentos espaciais dos 

indivíduos e populações, que determinam sua dinâmica de ocupação e dispersão. Os dois 

primeiros aspectos foram detalhados nos trabalhos pioneiros de Hutchinson (1957, 1978) 

sobre nicho ecológico, e o último, principalmente na revisão de Pulliam (2000). Hortal et al. 

(2010) sugeriram um aspecto adicional associado à biogeografia, que também atuaria na 

distribuição das espécie devidos aos aspectos intrínsecos de suas áreas geográficas de 

ocorrência, mas também devido ao tempo e seu efeito na história evolutiva das espécies.  

Os quatro aspectos citados acima moldariam a distribuição em diferentes escalas (Figura 1). 

Em escalas globais e continentais, os fatores abióticos e biogeográficos seriam os mais 

importantes. Por sua vez, em escalas menores, os fatores bióticos e de dinâmica de ocupação 

seriam os mais atuantes. Em escalas intermediárias, os quatro fatores atuariam 

conjuntamente, plasmando a distribuição de forma dinâmica ao longo de um gradiente 

ambiental de áreas mais ou menos adequadas à espécie. 

Até recentemente, a modelagem usava exclusivamente dados abióticos para construir os 

cenários de distribuição. Porém, com o desenvolvimento de novas técnicas, tornou-se possível 
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a inclusão de outros conjuntos de dados, tais como as interações entre espécies e a dispersão 

(Thuiller et al., 2009). Assim, o avanço da técnica, apoiado num embasamento e 

aprofundamento conceitual, tem possibilitado diversos estudos que relacionam vários 

requisitos ecológicos das espécies com suas áreas de ocupação. 

 

Figura 1. Importância relativa dos quatro tipos de fatores que afetam a distribuição das 

espécies através da escala espacial. As áreas coloridas indicam a importância relativa de cada 

fator (modificado de Hortal et al., 2010). 

 

Objetivo geral, justificativa e organização do presente trabalho  

O objetivo geral do presente trabalho consistiu em analisar a distribuição geográfica e as 

características de nicho de abelhas que apresentam interações estreitas, com ênfase nas 

plantas por elas visitadas. 

O estudo é justificado pelo reconhecimento crescente sobre a importância dos polinizadores 

na manutenção de serviços ecossistêmicos (Daily, 1997) e na agricultura (Klein et al., 2007). O 

declínio global dos polinizadores tem sido alvo de crescente divulgação e investigação 

(Buchmann e Nablan, 1996; Kearns et al., 1998; Biesmeijer et al., 2006). A complexidade das 
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múltiplas causas que atuam nesse declínio (Potts et al., 2010) implica em diferentes estratégias 

de estudo, inclusive no desenvolvimento e aplicação de tecnologias mais robustas para análise. 

O primeiro capítulo desse trabalho consiste em uma revisão sobre a modelagem preditiva de 

distribuição geográfica, onde são apresentados os fundamentos ecológicos desse tipo de 

modelagem, bem como uma descrição sucinta dos passos envolvidos nesse processo. 

A seguir, foi analisada a similaridade dos componentes abióticos do nicho e das áreas de 

distribuição de um grupo de plantas e abelhas especialistas (Cucurbita x Peponapis) (Hurd et 

al., 1971). O segundo capítulo enfoca as espécies da América do Sul e o terceiro, as espécies da 

América do Norte. 

O quarto capítulo analisa a aplicação da modelagem em espécies de uma família botânica 

(Krameriaceae) que apresenta uma interação especializada com seus polinizadores (Centris, 

Apidae) (Simpson, 1989). Essa aplicação teve como principal objetivo fazer uma análise sobre a 

influência dos fatores climáticos na distribuição dessas espécies e determinar algumas das 

características de nicho ecológico. 

O quinto capítulo testa os efeitos da inclusão de informações sobre as ocorrências das espécies 

interagentes (fatores bióticos) no processo de modelagem. Foram analisados dois tipos de 

interação: o que ocorre entre abelhas que apresentam relação do tipo hospedeiro-parasita 

(Bombus spp) (Benton, 2006) e entre plantas hospedeiras e suas abelhas polinizadoras 

(Krameria x Centris) (Simpson, 1989). Foram determinados os impactos da inclusão desse tipo 

de informação na acurácia do modelo e também nas projeções de distribuição futura, 

considerando-se um dos cenários de mudanças climáticas elaborado pelo Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC). 
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 Conclusões 

 Em relação às espécies de Peponapis e Cucurbita do sul da América do Sul, 

demonstrou-se que as áreas de ocorrência da espécie P. fervens apresentam 

maior similaridade climática com as áreas da única espécie de Cucurbita não 

domesticada presente na região (C. maxima andreana). No entanto, P. fervens 

exibe uma tolerância maior a variações climáticas e uma área de ocorrência mais 

ampla, na qual as espécies domesticadas de Cucurbita (abóboras) também 

ocorrem. É provável que a expansão de P. fervens a outras regiões tenha sido 

favorecida pela presença de recursos florais disponíveis nas áreas de cultivo das 

aboboreiras. 

 Em relação às espécies de Peponapis e Cucurbita das Américas do Norte e 

Central, foi demonstrada a correspondência entre três grupos de espécies que 

ocorrem em áreas climaticamente similares e três das ecorregiões importantes 

nesses subcontinentes. Algumas zonas dessas três ecorregiões apresentaram a 

maior probabilidade de co-ocorrência dessas espécies, constituindo regiões 

potenciais de maior interação e partição de recursos. Porém, as áreas de 

distribuição geográfica dessas espécies não são totalmente equivalentes, sendo 

que algumas delas ocorrem em áreas maiores e outras, menores. Apesar da 

influência do clima, outros fatores participam da distribuição espacial das 

espécies, no caso suas interações, história evolutiva e presença dos cultivos de 

aboboreiras. 

 Em relação às espécies do gênero Krameria, foi demonstrada a equivalência 

entre as áreas de ocorrência potencial representadas pelos modelos e o que já foi 

registrado sobre sua distribuição. As variáveis climáticas analisadas mostraram-

se importantes na determinação dos padrões de ocorrência de Krameria, 

especialmente a temperatura. No entanto, algumas espécies que foram 

previamente registradas na literatura como sendo de distribuição restrita 

resultaram em distribuições potenciais mais amplas, sugerindo outros fatores 

determinantes em suas áreas de ocupação além do clima. Provavelmente, a 

dependência das abelhas do gênero Centris para polinização é um dos fatores 

que atua em suas distribuições. Além disso, algumas áreas especialmente na 

América do Sul, talvez tenham sido sub-amostradas, o que acarretaria na 

ausência de informações acerca da presença das espécies nessas áreas. 
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 Demonstrou-se que a inclusão de informações bióticas no processo de 

modelagem é útil para determinar com maior acurácia, a distribuição geográfica 

de uma espécie focal. No entanto, em alguns casos, a adição de dados 

suplementares não relevantes sobre espécies pode também aumentar a acurácia 

dos modelos, exigindo um conhecimento preciso acerca de quais interações 

devem ser realmente consideradas. A inclusão de informações sobre as espécies 

com as quais a espécie focal interage também é importante na construção de 

cenários futuros de distribuição baseados em mudanças de clima, uma vez que 

altera o resultado dos modelos.  

 A modelagem computacional foi uma ferramenta auxiliar importante no estudo 

apresentado aqui e apresenta grande potencial para ser aplicado em outras 

análises. Esse estudo utilizou principalmente, dados disponíveis em coleções, 

museus e herbários que são fundamentais para a aplicação da modelagem de 

distribuição. Portanto, deve-se ressaltar a necessidade de um maior número de 

coletas, especialmente em algumas áreas do Brasil, que ainda estão sub 

amostradas. Destaca-se também, a importância fundamental das coleções 

biológicas, que devem ser conservadas e modernizadas, e seus acervos, 

conferidos, digitalizados e compartilhados para fomentar novas pesquisas. Os 

dados e sua disponibilização devem seguir os padrões internacionais de trocas de 

informações sugeridas pelos órgãos responsáveis, para viabilizar as análises com 

maior precisão e eficiência.  

 

 


