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RESUMO 

Estudos de ecologia de comunidade e conservação são importantes para entender quais 

áreas com diferentes fitofisionomias podem manter maior número de espécies 

coexistindo. Também é possível compreender o nicho trófico das abelhas, sendo este 

relacionado com a diversidade de recursos alimentares disponíveis e a sobreposição entre 

espécies de uma guilda. Uma ferramenta que atualmente vem sendo utilizada em estudos 

ecológicos de interações inseto-planta são as redes mutualísticas e suas métricas. Com 

essas ferramentas é possível inferir ou até prever as consequências da extinção de espécies 

e as perturbações ambientais, além de variações nos padrões para a comunidade como um 

todo, e a ecologia das abelhas e plantas. A partir disso o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar e analisar a estrutura da comunidade de abelhas e vespas e o nicho trófico da 

comunidade de abelhas que nidificam em cavidades preexistentes em áreas de Cerrado e 

Mata semidecídua. A área de estudo foi a Estação Ecológica Jataí que apresenta diferentes 

fitofisionomias. Os dados foram obtidos com a utilização do método de ninhos-armadilha 

instalados em seis pontos, três no cerrado e três na mata semidecídua, em agosto de 2015. 

Foi utilizado o método de análise polínica e redes mutualísticas para o estudo do nicho 

trófico das abelhas. Foram amostradas 11 espécies de abelhas e oito de vespas, e essas 

comunidades apresentaram espécies com ampla distribuição geográfica o que confere a 

condição de generalistas por explorarem uma alta diversidade de ambientes. Elas tiveram 

mais nidificações no período chuvoso, refletindo na maior sobreposição temporal das 

abelhas nesse período. Entretanto na estação seca, a sobreposição temporal das vespas foi 

maior. Os dados obtidos de riqueza e abundância das abelhas amostradas na mata foram 

diferentes do cerrado, o que indica que, realmente, as espécies podem ter suas populações 

mudando significativamente de um ambiente para o outro como consequência de 

mudanças nos vários fatores abióticos e bióticos. A dieta das abelhas amostradas se 

mostrou bastante variada, um grande número de tipos polínicos de 14 famílias de plantas. 

A família mais importante para Anthidiini e Euglossini foi Fabaceae. Como já conhecida, 

a relação entre Centris e plantas que disponibilizam óleo, Malpighiaceae foi a família 

mais utilizada por C. analis. Já para as espécies de Tetrapediini, a família Euphorbiaceae 

foi mais frequente. As espécies se mostraram, de maneira geral, com comportamento 

generalista uma vez que suas amplitudes de nichos foram altas. Por outro lado, em alguns 

momentos, como foi possível perceber na sobreposição de nicho, essas fêmeas adotaram 



 

 

 

comportamentos mais especialistas. As Tetrapedia tiveram as maiores sobreposições de 

nicho entre elas mesmas, mas também utilizaram as espécies de plantas mais abundantes. 

Ludwigia foi o tipo polínico mais importante na dieta das abelhas para o cerrado enquanto 

que Gliricidia, Dalechampia, Serjania e Desmodium foram centrais na dieta da mata. As 

redes para ambas fitofisionomias e anos de coletas foram aninhadas e não-modulares, 

como esperado para redes mutualísticas. Além disso, provavelmente pelo bom estado de 

preservação, as redes foram robustas, indicando que a comunidade não está frágil à perda 

de espécies. A comunidade apresentou um comportamento mais especialista no cerrado 

e não alterou muito em relação aos dois anos. A especialização das populações foi maior, 

de maneira geral, para a área de cerrado, com exceção de Epanthidium erythrocephalum. 

A grande diferença nos parâmetros como composição, abundância e métricas de rede em 

comparação com outros estudos mostra a importância de se conhecer a dinâmica de cada 

área para pensar de maneira mais eficiente em estratégias específicas de recuperação e 

preservação de áreas naturais. 
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ABSTRACT 

 

Studies on community ecology and conservation are important to understand which areas 

with different phytophysiognomies can maintain a great number of species coexisting. It 

also understand the trophic niche of bees and this is associated with the diversity of food 

resources available and with the overlap between species of a guild.  A tool that currently 

is being used in ecological insect-plant studies, mutualistic networks and their metrics. 

With these tools, it is possible to infer or even predict the consequences of the species 

extinction, the environmental disruption of the community as a whole, variations in 

community patterns and bee-plant ecology. Therefore, the aim of this study was to 

characterize and analyze the community structure of bees and wasps and the trophic niche 

of bees that nest in preexisting cavities in Brazilian savannah and semideciduous 

mesophytic forest. The study area was the Estação Ecológica de Jataí that presents 

different phytophysiognomies. The data were obtained from the method of trap-nests 

installed in six areas, three in the brazilian savannah and three in the semideciduous 

mesophytic forest, in August 2015. The methodology of pollen analysis and mutualistic 

networks was used to study the trophic niche of bees. Eleven species of bees and eight 

wasps species were sampled and this community showed species with high geographic 

distribution that confers the status of generalists by exploring a great variety of 

environments. They nested more in the rainy season reflecting in the larger temporal 

overlap of the bees in that period. Besides that, the wasps were higher time ovelap in the 

dry season. The richness and abundance of bees in the forest was different from Brazilian 

savannah, what can indicate that the species can have their populations changing 

significantly from one environment to another because of changes in the various abiotic 

and biotic factors. The diet of bees showed a variety of pollen types of 14 plants families. 

The most important family to Anthidiini and Euglossini was Fabaceae. As well 

documented, the relationship between Centris and plants that provide oil, Malpighiaceae 

was the most used family for C. analis. For the Tetrapediini species, the family 

Euphorbiaceae was the most frequent. All species showed a generalist behavior once their 

breath niche was high. On the other hand, in a few moments, as it was possible to observe 

in the niche overlap, the species adopted a more specialist behavior. Tetrapedia had the 



 

 

 

highest overlap niche among them, but they used the most abundant plants in the area. 

Ludwigia was the most important pollen type in the bees` diet in the Brazilian savannah, 

while Gliricidia, Dalechampia, Serjania e Desmodium were the most central in the diet 

of bees in the forest. The networks for both phytophysiognomies and year of sampling, 

was nested and not modular, as expected in mutualistic networks. Besides, probably, 

because of the good state of conservation of the study area, the networks were robust, 

indicating that the community is not fragile to the loss of species. The community showed 

a more specialist behavior in the Brazilian savannah and did not change much over the 

two years. The specialization of populations was greater, in the most cases, in the 

Brazilian savannah, except Epanthidium erythrocephalum. The important difference 

among the parameters such as composition, abundance and network metrics compared to 

other studies shows the importance of knowing the dynamics of each area to think more 

efficiently about specific strategies for recovery and preservation of natural areas.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Esturtura da comunidade 

Abelhas e vespas, juntamente com as formigas, pertencem à Ordem Hymenoptera, 

uma das mais diversas entre os insetos (Gauld & Bolton, 1988). Estimativas sugerem a 

existência de 250 mil a 500 mil espécies de himenópteros (Gaston, 1991), com isso é 

possível perceber a grande diversidade ecológica que eles apresentam, sendo 

fundamentais para a manutenção dos ecossistemas terrestres devido a seus serviços 

ecossistêmicos como polinizadores ou controle biológico.  

A distribuição geográfica e a diversidade da comunidade das espécies de abelhas 

e vespas podem ser primariamente determinadas pelas condições físicas ambientais como 

temperatura, umidade e altitude (Ricklefs, 2003). A heterogeneidade de habitats, o grau 

de interferência antrópica e os fatores bióticos (como a história evolutiva, a variação no 

raio de voo, a competição e a predação, por exemplo) também podem influenciar 

fortemente a diversidade de espécies em uma comunidade (Hatley & Macmahon, 1980; 

Begon et al., 2007, Araujo et al., 2018a). Quando o espaço físico é alterado, ocorrem 

mudanças na comunidade podendo diminuir a diversidade e assim, serviços 

ecossistêmicos podem ser reduzidos ou deixar de serem realizados (Larsen et al., 2005). 

Alterações antrópicas (introdução de espécies exóticas, de doenças e parasitas, 

além da perda e fragmentação de habitats para a agricultura, silvicultura e pecuária, a 

urbanização, o uso indiscriminado de agrotóxicos e alterações climáticas) vêm sendo 

apontadas como as principais causas da alteração dos nichos ecológicos das espécies, 

podendo levar a perda de diversidade e homogeneização biótica nos ecossistemas 

(Biesmeijer et al., 2006; Freitas & Pinheiro, 2010; Martins & Melo, 2010; Gámez-Virués 

et al., 2015). A partir disso, tem-se discutido o desenvolvimento de estratégias para 

manutenção dos ambientes e consequentemente preservação das comunidades, e a 

recuperação de áreas degradadas (Matheson et al., 1996; Moreti et al., 2006; Aguiar et 

al., 2013, Araujo et al., 2018a). 

Na preservação de comunidades deve ser pensado não só nas necessidades das 

espécies individualmente mas entender como elas interagem. Por exemplo, vespas e 
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abelhas solitárias se assemelham por construírem ninhos formados por várias células, em 

que as fêmeas adultas colocam uma quantidade de alimento e, em seguida, depositam um 

ovo. As atividades de nidificação de ambas podem ocorrer nos mesmos períodos de 

tempo, como nos mesmos meses ou horas do dia, com as fêmeas podendo utilizar uma 

variedade de locais para o estabelecimento de seus ninhos, tais como cavidades 

preexistentes (Silveira et al., 2002). Este comportamento permite o uso de ninhos-

armadilha (NA) como uma metodologia de amostragem dessas espécies, já que ninhos 

naturais (em orifícios de árvores, cavidades escavadas por besouros ou ninhos 

abandonados por outras espécies) são difíceis de serem encontrados (Roubik, 1989). 

Além disso, em áreas degradadas com deficiência de locais naturais para a nidificação, a 

disponibilização de NA poderia ainda representar possibilidades de manutenção e/ou 

enriquecimento das espécies solitárias que dependem de cavidades preexistentes para se 

estabelecerem (Viana et al., 2001; Morato & Martins, 2006; Westerfelt et al., 2015). Com 

essa ferramenta é possível obter informações mais precisas sobre aspectos da história de 

vida das espécies tais como a biologia de nidificação, as interações hospedeiros-inimigos 

naturais, agentes envolvidos na regulação populacional das espécies, e diferenças nos 

nichos espacial, temporal e trófico. Tais aspectos fornecerão informações permitindo um 

melhor conhecimento sobre a estrutura e a dinâmica das comunidades. 

Estudos de ecologia de comunidade e conservação são importantes para entender 

quais áreas com diferentes fitofisionomias podem manter maior número de espécies 

coexistindo, o que pode contribuir com o aumento da diversidade e preservação delas 

(Ebeling et al., 2012; Rubene et al., 2015). Por esses estudos é possível identificar e 

entender cada componente da comunidade e suas alterações ao longo do tempo, além de 

proporcionar a possibilidade de compreender se tais componentes estão sendo 

influenciados por fatores ambientais ou antrópicos e poder utilizar essas informações em 

programas de conservação e manejo visando a preservação de uma maior diversidade de 

espécies (Loyola et al., 2006, Araújo et al., 2018a, b).  

Áreas com uma maior complexidade de ambientes e preservadas permitem que 

mais nichos estejam disponíveis, uma vez que mais recursos estariam disponíveis para 

mais espécies (Stein et al., 2014). O conceito de nicho ecológico refere-se a uma faixa de 

tolerância que uma espécie apresenta e as necessidades de recursos bióticos e abióticos 
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que ela usa em um ecossistema (Pianka, 1983; Campbell,1996; Vitt, 2000; Chase & 

Leibold, 2003; Begon et al., 2007; Chase, 2011). A partir do nicho fundamental, que 

indica os potenciais totais das espécies para ela existir, crescer e se reproduzir, o nicho 

realizado representa uma parte do nicho fundamental resultante das condições e recursos 

na presença de outras espécies e de seus processos históricos que podem prejudicar sua 

exiatência (Begon et al., 2007). Por exemplo, alguns grupos de vespas e abelhas de hábito 

solitário podem ter seus nichos fundamentais afetados pela disponibilidade de substrato 

para a construção de seus ninhos ou pelos recursos alimentares disponíveis (Evans, 1966; 

Roubik, 1992; Michener, 2000; Cane et al., 2006).  

1.2. Nicho trófico 

A maioria dos estudos de nicho feitos com abelhas está relacionado com os 

recursos florais. No entanto, praticamente, não foram considerados a partilha desses 

recursos alimentares em um espaço (Hoehn et al., 2008), ou tempos distintos (Castro-

Arellano & Lacher, 2009, Dáttilo et al., 2014). Os mesmos recursos utilizados em 

períodos diferenciados, por exemplo, podem levar na diminuição da competição ao longo 

dos anos, pois as espécies de abelhas aproveitam melhor o espaço e os recursos 

alimentares disponíveis, uma vez que estes se tornam cada vez mais exclusivos, com isso, 

a diversidade local pode aumentar (Loreau, 1992). 

O nicho trófico está relacionado com a diversidade de recursos alimentares 

disponíveis, sendo este determinante na amplitude do nicho e, por conseguinte, na 

sobreposição de nichos entre espécies que utilizam os mesmos recursos alimentares. Com 

a simplificação de um habitat natural, mudanças das condições ambientais podem ocorrer 

e uma consequência disto pode ser a redução do suprimento alimentar e a sobreposição 

de nichos alimentares das populações de visitantes florais (Emlen, 1966; Heithaus, 1979; 

Mayer & Kuhlmann, 2004). Essa diminuição dos alimentos disponíveis pode levar 

também ao estreitamento dos nichos e ao uso diferenciado dos recursos, possibilitando a 

coexistência das espécies (Begon et al., 2007). Um exemplo dessa separação pode ser 

visto em um trabalho clássico com espécies do gênero Bombus, em que Pyke (1982) 

identificou quatro grupos de abelhas relacionados ao tamanho da probóscide e ao 

comprimento da corola das plantas visitadas em diferentes localidades no Colorado, 

EUA. Esta diferenciação pode estar relacionada com o uso diferencial dos recursos ou 
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com as diferenças morfológicas através de deslocamento de caráter, conforme também 

analisado por Vickruck & Richards (2012). 

As abelhas são os principais insetos visitantes contribuintes na polinização (Allen-

Wardell, 1998; Michener, 2000; Buchmann & Ascher, 2005). Essa maior eficiência das 

abelhas como polinizadores é devida à dependência destes insetos por serem, 

praticamente, os únicos que coletam polén não só para alimentação mas também para o 

aprovisionamento dos ninhos. Por isso, o serviço prestado pelas abelhas é importante na 

manutenção de ambientes tropicais, uma vez que estes ambientes apresentam uma alta 

diversidade de angiospermas com uma grande variedade de tipos de flores, necessitando 

de uma alta diversidade de visitantes associados (Bawa, 1990; Neff & Simpson, 1993; 

Endress, 1994; Imperatriz-Fonseca & Nunes-Silva, 2010). Em ecossistemas tropicais, a 

porcentagem de plantas polinizadas por abelhas em uma comunidade pode chegar a 80% 

(Kevan & Baker, 1983; Ollerton et al., 2011) e grande parte da polinização é realizada 

por espécies solitárias. 

Existem espécies de abelhas solitárias generalistas que são mais frequentemente 

encontradas e são as que podem coletar uma ampla gama de recursos florais, podendo 

servir como espécies fundamentais para a manutenção de populações vegetais. E as 

espécies de abelhas especialistas, as oligoléticas, que usam poucas espécies vegetais 

como fontes de pólen, podem também ser espécies importantes na polinização de plantas 

com as quais têm relação mais estreita (Roubik, 1989; Memmott et al., 2007; Buschini, 

2009). 

A maioria dos estudos da interação entre abelhas foi feita levando-se em 

consideração os recursos florais (Johnson, 1986; Camillo & Garófalo, 1989; Steffan-

Dewenter & Tscharntke, 2000; Dupont et al., 2004). O estudo da identidade de cada 

espécie envolvida na interação inseto-planta, pode contribuir com a compreensão da 

dinâmica dos ecossistemas terrestres, pode gerar informações sobre a dieta das abelhas e 

sobre a biologia reprodutiva das plantas (Biesmeijer et al., 2005; Ebeling et al., 2008; 

Silva et al., 2010; Aleixo et al., 2013). Estudos com essa temática podem, então, permitir 

e facilitar a elaboração de planos de manejo para a manutenção da comunidade de 

polinizadores tanto em áreas naturais quanto em áreas cultivadas (Vilhena et al., 2012; 

Magalhães & Freitas, 2013).  



20 
 

 

 

 

O estudo do nicho alimentar, das fontes de recursos florais e dos serviços de 

polinização das abelhas esbarra na dificuldade da obtenção de informações no campo. 

Isso decorre do fato de que ninhos naturais são difíceis de serem encontrados e o 

acompanhamento das visitas das abelhas nas plantas em áreas naturais também é difícil, 

como por exemplo, no dossel de uma floresta (Cane & Sipes, 2006).  Sendo assim, uma 

maneira de se estudar quais plantas são visitadas por diferentes espécies de abelhas é 

através do material polínico encontrado nos ninhos (Silva et al., 2010; Faria et al., 2012; 

Aleixo et al., 2013). Neste sentido, os grãos de pólen podem servir como marcadores 

naturais, que podem ser usados para definir os recursos de forrageamento utilizados pelos 

polinizadores, além dos próprios mecanismos da polinização (Jones & Jones, 2001). O 

grão de pólen apresenta uma camada (exina) estratificada e ornamentada, com aberturas 

bem variadas quanto à morfologia, número e posição. Estas características da exina são 

diferentes para cada espécie de planta, o que facilita a identificação taxonômica das 

espécies visitadas pelas abelhas (Silva et al., 2010).  

No início, os trabalhos relacionados com pólen foram feitos com abelhas 

eussociais como por exemplo, Camilo & Garófalo (1989), Ortiz (1994), Moreti et al. 

(2000), Carvalho et al. (2001), Alves et al. (2006), Faria et al. (2012), Aleixo et al. (2013). 

Devido a esses marcadores naturais polínicos que permitiram estudos mais aprofundados 

do nicho trófico de abelhas solitárias, e a preocupação com a queda das abundâncias dos 

polinizadores eussociais, trabalhos com espécies nativas e solitárias vêm crescendo e 

trazendo importantes informações nessa temática (Aguiar et al., 2005; Dórea et al., 2009; 

Pigozzo & Viana, 2010; Aguiar et al., 2013; Carvalho et al., 2014; Landry et al., 2014; 

Torretta et al., 2014; Aidar et al., 2015; Diniz & Buschini, 2015; Ferreira & Absy, 2015; 

Giannini et al., 2015; Rabelo et al., 2016; Silva et al., 2017; Rocha-Filho et al., 2018).  

1.3. Redes ecológicas e suas métricas 

Apesar da utilização de estudos de redes ecológicas serem conhecidas há algum 

tempo, somente atualmente elas estão sendo consideradas como ferramentas em estudos 

ecológicos envolvendo interações insetos-planta (Bascompte et al., 2006; Guimarães et 

al., 2007; Carvalho et al., 2013; Ferreira & Absy, 2015). Essas redes ecológicas podem 

ser antagonísticas levando em consideração hospedeiros e seus inimigos naturais (Araujo 

et al., 2018; Lima et al., 2018) ou mutualísticas e demonstrarem a relação entre abelha e 
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seu alimento e/ou planta e visitante floral, ou até planta e seus polinizadores (Aidar et al., 

2015; Rocha-Filho et al., 2018). Com as redes mutualísticas pode-se inferir ou até prever 

as consequências da extinção de espécies e as perturbações ambientais para a comunidade 

como um todo (Pascual & Dunne, 2006). Além da comparação entre essas redes, que 

pode auxiliar na explicação das variações nos padrões de especializações nas 

comunidades (Olesen & Jordano, 2002), análises mais refinadas de redes podem também 

revelar padrões de estruturas das comunidades (modular, aninhada e robusta), como 

também informações sobre a ecologia de abelhas e plantas (Dunne et al., 2002; 

Lewinsohn & Prado, 2006).  

Métricas de redes de interação podem ser usadas para auxiliar no entendimento 

dos processos evolutivos, da dinâmica populacional e das interações que se mantêm nas 

comunidades (Araújo et al., 2011; Tinker et al., 2012). O estudo de métricas de redes 

ecológicas pode trazer, como citado anteriormente, informações sobre a comunidade 

como a centralidade (que está relacionada com a importância relativa de cada vértice para 

a estrutura da rede como um todo, levando em consideração a quantidade e qualidade de 

conexões). Com ela, podemos perceber quais itens alimentares são importantes nas dietas 

das abelhas uma vez que eles são tipos centrais na rede como um todo. 

O aninhamento da comunidade também é uma métrica utilizada para redes de 

comunidades e é caracterizada por espécies generalistas que interagem umas com as 

outras e espécies especialistas que interagem apenas com generalistas (Guimarâes Jr. et 

al., 2006). Bascompte et al. (2003), por exemplo, demonstraram que a maioria das redes 

mutualísticas apresenta um padrão aninhado, mesmo em ecossistemas distintos.  

Outra métrica que pode ser utilizada na análise de redes é a especialização nos 

níveis da população e comunidade, onde é possível perceber dentro da comunidade o 

padrão das populações em relação a um comportamento mais generalista ou especialista 

à coleta de alimento para prole. O melhor método de calcular especialização disponível 

foi proposto por Blüthgen et al. (2006). O método baseia-se na Teoria da Informação e 

no índice de diversidade de Shannon (H’). Para a população, pode-se calcular o índice de 

especialização d’ e para a comunidade, o índice de especialização H2’. 

A modularidade é caracterizada por um grupo de espécies que estão mais 

intimamente ligadas entre si do que com espécies de outros módulos (Olesen et al., 2007). 
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Esta métrica pode refletir a heterogeneidade de habitats, e agrupamento filogenético de 

espécies estreitamente relacionadas, levando a padrões de interações não aleatórias e 

contribuindo para o aumento da complexidade das redes ecológicas (Olesen et al., 2007). 

Por fim, a robustez a qual é caracterizada como a capacidade da rede da comunidade de 

resistir a extinções. Bezerra et al. (2009), por exemplo, encontraram um padrão de alta 

robustez para uma rede de polinização entre plantas que disponibilizam óleo e abelhas da 

tribo Centridini. Isto porque as espécies de abelhas desta tribo têm uma relação estreita 

bem maior com essas plantas produtoras de óleo; assim, uma espécie assume o papel de 

outra espécie caso a primeira seja extinta. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar e analisar a estrutura das comunidades de abelhas e vespas e o nicho 

trófico da comunidade de abelhas que nidificam em cavidades preexistentes em áreas de 

Cerrado e Mata Estacional Semidecídua. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

• Identificar a estrutura das comunidades de abelhas e vespas nidificantes na 

área de estudo, levando em consideração também a temperatura média e 

precipitação total; 

• Verificar a ocorrência e analisar diferenças nos padrões de sobreposição 

temporal e espacial das atividades de nidificação; 

• Identificar os recursos alimentares e comparar os nichos tróficos das 

espécies de abelhas e investigar a existência de sobreposição 

interespecífica analisando se as diferenças espaciais ou filogenéticas 

influenciam as interações abelhas-plantas da comunidade;  

• Identificar diferenças, padrões e/ou fragilidades da comunidade de abelhas  

utilizando ferramentas de redes ecológicas e suas métricas;  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. Área de estudo  

 

A área de estudo foi a Estação Ecológica de Jataí (EEJ), localizada no município 

de Luiz Antônio-SP, entre as coordenadas 21º33’ e 21º37’ S e 47º45’ e 47º51’ O, com 

altitude média de 675 m.  

A área total da Estação possui pouco mais de 9.000 ha e é uma das maiores áreas 

de Cerrado (lato sensu) do Estado de São Paulo (Cavalheiro et al. 1990). A fitofisionomia 

desta Estação é composta predominantemente por Cerradão, Cerrado (stricto sensu) e 

Mata Estacional Semidecidual, também composto por Cerrado em regeneração, campo 

sujo, vegetação de várzea, plantio de Pinus e Eucalyptus (Toppa, 2004). Segundo a 

classificação de Köppen (1984), o clima da região é Aw (Cavalheiro et al. 1990), ou seja 

savânico. Sendo assim possui duas estações climáticas bem definidas, sendo uma 

chuvosa, com pluviosidade e temperaturas elevadas (novembro a abril) e outra seca, com 

pluviosidade e temperaturas mais baixas (maio a outubro).  

 
 

3.2. Procedimento de amostragem: espécies de abelhas e vespas que ocuparam os ninhos-

armadilha 

Os dados foram obtidos com a utilização de ninhos-armadilha (= NA) instalados 

em agosto de 2015, inicialmente, em quatro sítios amostrais na área de estudo. Dois sítios, 

C1 e C2, foram instalados em áreas com vegetação de cerrado (21°35’44,34” S e 

47°45’24,90” O; 21°35’10,56” S e 47°45’28,74” O, respectivamente), onde há o 

predomínio de plantas ruderais, arbustos e árvores espaçadas (fig. 1). Os outros dois sítios 

(M1 e M2) foram instalados em áreas com vegetação de mata estacional semidecidual 

com predomínio de árvores e poucos arbustos (21°36’11,47” S e 47°46’45,77” O; 

21°36’49,44” S e 47°49’4,08” O, respectivamente) (fig. 2). A partir de setembro de 2016, 

dois novos sítios foram adicionados às coletas, C3 e M3, um em cada uma das 

fitofisionomias citadas anteriormente. Esses novos sítios foram instalados para aumentar 

a amostragem, uma vez que poucos ninhos tinham sido coletados até o momento. Esses 

pontos foram utilizados comparativamente apenas levando em consideração o ano de 
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coleta ao qual eles pertencem (21°36’2,52” S e 47°45’14,28” O; 21°37’25,32” S e 

47°48’21,84” O, respectivamente). 

 

 

 

 
Figura 1: Sítio C2 localizado em área de cerrado na Estação Ecológica de Jataí, 

município de Luiz Antônio, SP. 
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Figura 2: Sítio M2 localizado em área de mata semidecidua na Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP. 
 

Foram utilizados dois tipos de NA. Um dos tipos consistia de tubos de cartolina 

preta com uma das extremidades fechadas com o mesmo material, e apresentavam o 

tamanho de 5,8 cm de comprimento e 0,6 cm de diâmetro. Essas dimensões foram 

escolhidas para coletar uma maior quantidade de ninhos de abelhas e vespas, pois em 

estudos anteriores do laboratório, foram os NA mais utilizados. Para disponibilizá-los no 

campo, esses tubos de cartolina foram inseridos em orifícios feitos em placas de madeira 

com dimensões de 30,0 x 11,0 x 4,5 cm. Cada sítio amostral recebeu uma placa de madeira 

com cada uma delas possuindo 55 orifícios. O outro tipo de NA utilizado para pegar 

espécies maiores e que não constroem em ninhos de cartolina, podendo aumentar a 

riqueza de espécies coletadas, consistia de gomos de bambu (= GB), com diversos 

diâmetros e comprimentos, e fechados em uma das extremidades por um nó. Os GB foram 

agrupados em conjuntos de 10 a 20 unidades, amarrados com tiras de borracha e 

introduzidos em três tubos de PVC, fechados em uma das extremidades por uma tampa 

do mesmo material. As placas contendo os tubos de cartolina e os tubos de PVC contendo 

os outros NA foram distribuídos em suportes de ferro (fig. 3) instalados nos sítios de 

amostragens. 
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Figura 3: Suporte de ferro instalado em cada sítio amostral na Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP, com placa de madeira, contendo em seus orifícios NA 
confeccionados com cartolina preta, e canos de PVC, contendo gomos de bambu de 
diversos diâmetros e comprimentos. A seta indica o reservatório contendo óleo 
automotivo servindo de barreira às tentativas de acesso das formigas aos ninhos. 
 

Em agosto de 2015, foram instalados aproximadamente 220 NA de cartolina e 200 

de gomos de bambu nos sítios amostrais e, após o acréscimo dos novos pontos, os 

números de NA passaram para aproximadamente 330 e 300, respectivamente. Os NA 

foram inspecionados mensalmente (desde setembro/2015) e aqueles que continham 

ninhos operculados eram removidos de seus locais originais e levados para o laboratório 

para acompanhamento dos indivíduos emergentes. Os NA removidos para o laboratório 

eram substituídos por outros NA de dimensões similares. Este procedimento mantinha a 

disponibilidade de NA constante ao longo do ano.  

No laboratório, uma mangueira ou outro material transparente foi inserido na 

extremidade aberta dos NA de bambu e fechada com algodão para o acompanhamento 

diário da emergência dos indivíduos. Os ninhos de cartolina foram inseridos em tubos de 

ensaio, de tamanhos apropriados, e fechados com tampões de algodão. Os indivíduos 

emergentes eram capturados, mortos sob vapor de acetato de etila e, em seguida, foram 
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montados em alfinetes entomológicos, etiquetados, identificados e depositados na 

coleção de Abelhas e Vespas Solitárias (CAVES) do Setor de Ecologia do Departamento 

de Biologia da FFCLRP-USP. 

Ninhos que continham todos os imaturos mortos ou que tiveram apenas a 

emergência de inimigos naturais foram identificados quanto a espécie nidificante apenas 

ao nível de gênero, tribo, subfamília ou família. Isso foi possível pela análise das 

características da construção dos ninhos e/ou  pelos materiais residuais utilizados pelas 

fêmeas no aprovisionamento de suas respectivas proles.  

 

3.3. Obtenção do material polínico para a determinação do nicho trófico das espécies de 

abelhas que ocuparam os ninhos-armadilha 

Todos os ninhos, com emergências ou não, foram posteriormente abertos e seus 

conteúdos analisados e o material polínico foi coletado, proveniente, principalmente, de 

conteúdo residual dos ninhos, foi obtido removendo-o, com a utilização de uma espátula, 

das paredes das células de cria, após a emergência dos indivíduos. Nos casos em que 

alguns imaturos morreram, o conteúdo residual consistiu do alimento larval restante na 

célula. Alguns ninhos coletados e posteriormente abertos, não tinham conteúdo residual 

para realizar a análise polínica e foram desconsiderados nessa análise. As amostras do 

material polínico provenientes de um ninho foram acondicionadas em frascos Eppendorrf 

com álcool 70% e foram etiquetadas com todos os seguintes dados: número do ninho, 

localização do ponto amostral, data de coleta da amostra ou data de coleta do ninho.  

Seguindo a metodologia de Silva et al. (2010), o material polínico permaneceu por 24h 

em álcool 70%. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 min a 2.000 rpm. 

Após a centrifugação, o álcool foi descartado e acrescentado ao material polínico 2 mL 

de ácido acético glacial. Depois de permanecer por 24 horas no ácido acético glacial, o 

material foi centrifugado por 5 min a 2.000 rpm e o ácido foi retirado. Posteriormente, foi 

iniciada a acetólise, seguindo o procedimento de Erdtman (1960), e foram confeccionadas 

três lâminas para cada amostra (Dafni, 1992). O material polínico foi analisado sob 

microscopia ótica e sua identificação foi feita por comparação morfológica com a coleção 

de pólen da Palinoteca do Laboratório de Ecologia do Departamento de Biologia da 

FFCLRP-USP e consultas em catálogos polínicos de referência na literatura. A 
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quantificação dos tipos polínicos foi realizada dividindo a amostra na lâmina em quatro 

quadrantes e com a contagem de 100 grãos de pólen em cada quadrante, dando um total 

de 400 grãos por lâmina de cada amostra. Posteriormente à contagem dos tipos polínicos, 

foram calculadas as frequências de ocorrência para cada um deles, seguindo Villanueva-

Gutiérrez & Roubik (2004). 

As imagens dos grãos de pólen foram capturadas com o auxílio de uma câmera 

(Leica DFC500) acoplada a um microscópio (Leica MZ16) e analisadas frente ao 

software LAS (Leica Application Suite) versão 3.8. 

 

3.4. Análise de dados 

 

3.4.1. Estrutura da comunidade 

Nessa análise foram considerados os ninhos referentes ao período de 24 meses 

que tiveram mais ninhos coletados (mar/2016 a fev/2018). A temperatura média mensal 

e a precipitação total mensal foram coletadas na estação meteorológica mais próxima da 

EEJ. Os dois últimos meses de coleta não apresentam os valores das temperatura e 

pluviosidade pois a estação meteorológica teve problemas na medição das mesmas. 

Análises da correlação de Pearson (r) foram feitas para avaliar a associação entre a 

abundância mensal de ninhos de abelhas e de vespas e condições climáticas (temperatura 

média mensal e precipitação) da região do estudo, no programa estatístico Past (versão 

2.03, Hammer et al., 2001).  

Para a análise de sobreposição do nicho temporal foram construídas, matrizes 

quantitativas contendo as espécies de abelhas e de vespas (em linhas) e os meses de 

amostragem de ninhos operculados (em colunas). Foram construídas diferentes matrizes 

a fim de comparar diferentes escalas de tempo: 1) todas as espécies, considerando todo 

período amostral, 2) espécies com atividade na estação seca (para cada ano 

separadamente), 3) espécies com atividade na estação chuvosa (idem estação seca), 4) 

espécies com atividade ao longo dos doze primeiros e doze segundos meses de coleta 

(ano 1 e ano 2).  
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Através de uma matriz contendo a frequência relativa de ninhos operculados de 

cada espécie em cada mês foi calculado o índice de sobreposição de Pianka utilizando um 

modelo nulo do algoritmo Rosario (Castro-Arellano et al., 2010). Neste algoritmo é 

testado se os valores encontrados a partir da matriz original são maiores ou menores do 

que os esperados pelo acaso, que são repetidos 10.000 vezes permitindo determinar a 

significância dessa diferença. Para valores acima de 0,6 a sobreposição é considerada alta, 

enquanto entre 0,3 e 0,6 sobreposição é moderada, e abaixo de 0,3 a sobreposição é baixa 

(Santos et al. 2013). Essas análises foram realizadas no programa TimeOverlap (Castro-

Arellano et al. 2010). 

 

3.4.2. Nicho Trófico 
 
 Para esta análise foram utilizados os ninhos das sete espécies de abelhas mais 

abundantes no período de março de 2016 a fevereiro de 2018. Foi construída uma tabela 

com as frequências relativas dos tipos polínicos utilizados pelas abelhas e uma prancha 

com fotos dos tipos polínicos correspondentes da tabela. 

Índices de amplitude do nicho trófico foram obtidos a partir da frequência relativa 

dos tipos polínicos nas amostras obtidas. A amplitude do nicho trófico foi calculada pelo 

índice de diversidade de Shannon, conforme sugerido por Aguiar (2003). Este índice 

mede o grau de incerteza em prever a que espécie pertencerá um indivíduo escolhido (no 

caso, um tipo polínico) ao acaso, de uma amostra com determinado número de espécies 

e de indivíduos. Quanto menor o valor do índice, menor o grau de incerteza e, portanto, 

a diversidade da amostra é baixa. Estes dados foram gerados pelo programa estatístico 

Past (versão 2.03, Hammer et al., 2001). 

A sobreposição do nicho trófico das espécies par a par foi analisada pelo índice 

de sobreposição de Pianka no programa R, no pacote bipartite (R Development Core 

Team-http://www.r-project.org), utilizando matrizes da frequência relativa dos tipos 

polínicos encontrados nos ninhos das duas espécies comparadas, repetindo até que cada 

espécie tenha sido analisada com as outras. Foram construídas tabelas de sobreposição de 

nicho par a par para cada fitofisionomia (cerrado e mata) e para cada ano separadamente 

com o intuito de avaliar diferenças espaciais e temporais no uso dos recursos. 
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3.4.3. Redes ecológicas e suas métricas 

Redes de interações plantas e abelhas, quantitativas, foram construídas para 

mostrar as relações entre as espécies de abelhas e as plantas fontes de recursos 

alimentares. Uma rede quantitativa foi gerada levando em consideração as famílias de 

plantas para destacar a importância das famílias de plantas, onde cada família está plotada 

com uma cor diferente na rede, e na outra rede, as abundâncias tanto de plantas quanto de 

abelhas foram plotadas para destacar a importância dos tipos polínicos em relação a suas 

abundâncias. Ambas foram construídas a partir de uma matriz de frequência relativa dos 

tipos polínicos nos ninhos das espécies de abelhas. Ambas foram construídas levando em 

consideração diferentes fitofisionomias (cerrado e mata) e escalas de tempo (primeiro e 

segundo anos). As redes foram geradas utilizando o programa estatístico R (abundância 

das espécies) e Pajek (famílias de plantas - Program for Large Network Analysis – 

Batagelj & Mrvar, 1998). 

As redes apresentam propriedades que podem ser mensuradas através do cálculo 

de métricas (Bascompt et al., 2003). A centralidade, conectância, aninhamento, robustez, 

modularidade e especialização da comunidade e das populações foram calculados para 

cada fitofisionomia e cada ano de coleta para auxiliar na diferenciação espacial e temporal 

do nicho trófico, na compreensão do nicho das espécies por poder demonstrar fragilidade 

nas interações das redes.  

A centralidade na rede está relacionada à importância relativa de cada vértice para 

a estrutura da rede como um todo e avalia a contribuição de cada espécie à sua coesão 

(Borgatti & Everrett, 2006). Foram construídas redes baseadas na centralidade pelo grau 

que se baseia no número e padrões das conexões. As redes foram geradas pelo programa 

Pajek (Program for Large Network Analysis – Batagelj & Mrvar, 1998). 

A conectância mede proporção de interações estabelecidas na rede em relação ao 

número de interações  que seriam possíveis na rede e foi calculada no programa Pajek 

(Program for Large Network Analysis – Batagelj & Mrvar, 1998). Com essa métrica 

também podemos perceber a fragilidade da rede e assim, inferir em relação ao estado da 

comunidade. 
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A medida de aninhamento (NODF – “Nestedness Metric Based on Overlap and 

Decreasing Fill”) tem sido descrita em muitas redes polinizadores-plantas (Bascompt et 

al., 2003; Bascompt et al., 2006). O índice NODF varia de 0 (não aninhada) a 100 

(totalmente aninhada) e foi calculada pelo programa ANINHADO (Guimarães Jr & 

Guimarães, 2006). O valor de aninhamento foi gerado a partir de uma matriz com a 

frequência relativa de tipos polínicos utilizados pelas diferentes espécies de abelhas. Para 

avaliar a significância do índice, o programa ANINHADO simula 1000 matrizes 

aleatórias e seus respectivos NODF através do modelo nulo Er (Bascompte et al., 2003 – 

modelo1) e compara com o valor gerado pela matriz original.  

A especialização da comunidade foi calculada pelo método proposto por Blüthgen 

et al. (2006) através do índice H2’ de Shannon pelo pacote bipartite no programa R (R 

Development Core Team-http://www.r-project.org). A especialização varia de 0 

(ausência de especialização) a 1 (alta especialização). Assim, pode-se tentar entender e 

comparar diferentes padrões de especialização nas redes de interação.  

Foi gerado o valor de robustez a partir de uma matriz com a frequência relativa de 

tipos polínicos utilizados pelas diferentes espécies de abelhas no programa estatístico R 

(R Development Core Team-http://www.r-project.org). Com essa métrica é possível 

avaliar a estabilidade da rede à extinção de espécies podendo avaliar a fragilidade das 

interações abelha e seus alimentos na comunidade amostrada. 

A modularidade foi calculada através do valor de Q no programa R pelo algoritmo 

QuanBiMo (proposto por Dorman & Strauss, 2014) utilizando verossimilhança e 

utilizando o procedimento de Monte Carlo. O nível de modularidade varia de zero (nada 

modular) a 1 (altamente modular). A significância de Q pode ser calculada por Monte 

Carlo, confrontando o valor real de Q com valores de Q provindo de redes aleatorizadas. 

Assim é possível avaliar a estabilidade da rede (May, 1973), as diferenças temporal, 

espacial e/ou filogenética, além do potencial de coevolução de espécies (Thompson, 

2005). Isso pode contribuir com a preservação da biodiversidade, através de grupos chave 

que desempenham um papel fundamental na persistência da rede. Para avaliar a 

significância da modularidade o valor de p foi calculado pelo programa R, caso seja 

significativo, gráficos serão criados no programa Pajek (Program for Large Network 
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Analysis – Batagelj & Mrvar, 1998) para visualizar quantos módulos e quais espécies 

compõem esses módulos. 

Por fim, a especialização da população foi calculada pelo índice d’ pelo método 

proposto por Blüthgen et al. (2006). O método baseia-se na Teoria da Informação e no 

índice H’ de Shannon. Com esse índice é possível observar o nível de especialização que 

as populações de abelhas apresentaram na rede em relação às quantidades e tipos 

polínicos utilizados para alimentação de sua prole.  

  

4. RESULTADOS 

 

4.1. Estrutura da comunidade de abelhas e vespas solitárias 

 Fêmeas de onze espécies de abelhas ocuparam NA durante o estudo. Essas 

espécies se distribuíram por seis tribos e duas famílias: Apidae, com nove representantes, 

e Megachilidae, com apenas duas espécies. Das espécies amostradas, Centris analis, 

Tetrapedia rugulosa, Tetrapedia curvitarsis, Tetrapedia diversipes e Epanthidium 

erythrocephalum foram as que nidificaram com maior abundâcia enquanto Centris 

tarsata, Melitoma sp e Xylocopa frontalis construíram apenas um ninho cada. As espécies 

com maiores frequências de nidificação ocuparam NA nas duas áreas enquanto as mais 

raras ocorreram apenas no cerrado (C. tarsata) ou apenas na mata (Melitoma sp. e X. 

frontalis). C. analis e E. erythrocephalum nidificaram em maiores frequências no cerrado 

enquanto as três espécies de Tetrapedia nidificaram preferencialmente na mata. Embora 

as diferenças entre os números totais de nidificações ocorridas a cada ano, nas duas áreas, 

sejam pequenas, o primeiro ano no cerrado e o segundo ano na mata foram os que tiveram 

mais nidificações (Tabela 1). 
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 Tabela 1. Espécies de abelhas solitárias que ocuparam ninhos-armadilha disponibilizados 
em áreas de cerrado e de mata estacional semidecidual na Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP, nos períodos de março/2016 a fevereiro/2017 (Ano 1) e 
de março de 2017 a fevereiro de 2018 (Ano 2). 

 

Dentre as vespas, oito espécies pertencentes a três tribos e quatro famílias 

ocuparam os NA. Família Crabronidae, representada pelo gênero Trypoxylon, e Vespidae, 

representada pelos gêneros Monobia, Montezumia e Pachodynerus, foram as que tiveram 

mais espécies amostradas. A. subaurarius, T. lactitarse, T. punctivertex e M. brethesi 

foram as espécies exclusivas da mata e as outras quatro espécies foram amostradas nos 

dois ambientes. Trypoxylon aff nitidum, amostrada nos dois ambientes, foi a mais 

abundante em nidificações enquanto M. angulosa e M. brethesi, com duas nidificações 

cada uma, foram as espécies mais raras. O primeiro ano no cerrado e o segundo ano na 

mata foram os mais produtivos em números totais de nidificação pelas espécies (Tabela 

2).  

 

Família/tribo Espécies Cerrado Mata Nº total de 
ninhos 

 Ano 1 Ano2 Ano 1 Ano 2  
Megachilidae/ 

Anthidiini 
Anthodioctes sp 1 0 2 4 7 

Epanthidium 
erythrocephalum 
(Schrottky, 1902) 

16 8 7 4 35 

Apidae/ 
Centridini 

Centris analis 
(Fabricius, 1804) 39 33 22 11 105 

Centris tarsata Smith, 
1874 0 1 0 0 1 

Apidae/ 
Emphorini Melitoma sp 0 0 0 1 1 

Apidae/ 
Euglossini 

Eufriesea violacea 
(Blanchard, 1840) 0 1 0 1 2 

Euglossa townsendi 
Cockerell, 1904 1 1 1 1 4 

Apidae/ 
Tetrapediini 

Tetrapedia curvitarsis 
Friese, 1899 6 10 36 16 68 

Tetrapedia diversipes 
Klug, 1810 0 2 13 36 51 

Tetrapedia rugulosa 
Friese, 1899 2 3 29 51 85 

Apidae/ 
Xylocopini 

Xylocopa frontalis 
(Olivier, 1789) 0 0 0 1 1 

Total de ninhos  65 59 110 126 360 
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 Tabela 2. Espécies de vespas solitárias que ocuparam ninhos-armadilha disponibilizados 
em áreas de cerrado e de mata estacional semidecidual na Estação Ecológica de Jatai, 
município de Luiz Antônio, SP, nos períodos de março/2016 a fevereiro/2017 (Ano 1) e 
de março/2017 a fevereiro/2018 (Ano 2). 

 

4.2. Variação temporal nas atividades de nidificação 

As atividades de nidificação tanto de abelhas quanto de vespas foram maiores no 

período quente/chuvoso (novembro a abril), não ocorrendo nidificações apenas em maio 

do primeiro ano e junho do segundo, ambas na estação seca (fig. 4). No primeiro ano, as 

frequências mensais de nidificação foram significantemente correlacionadas apenas com 

os valores mensais de precipitação (r= 0,79 e p= 0,0007; r= 0,76 e p= 0,003, para abelhas 

e vespas, respectivamente), enquanto que em relação à temperatura, os valores da 

correlação foram marginalmente significativos (r= 0,54 e p= 0,06; r= 0,57 e p= 0,05, para 

abelhas e vespas, respectivamente). No segundo ano, não foi observada correlação entre 

as frequências de nidificação das abelhas e os valores da precipitação (r = 0,36; p= 0,24) 

nem com os valores da temperatura (r = 0,4; p = 0,2). No caso das vespas, contudo, foi 

encontrado uma correlação entre o número de ninhos e os valores de precipitação (r = 

0,70; p = 0,01) mas não em relação aos valores de temperatura (r = 0,47; p = 0,12).  

 

Família/ 
Subfamilia ou 

Tribo 
Espécies 

Cerrado Mata No. de 
ninhos 

Ano 1 Ano 2 Ano 1 Ano 2  
Pompilidae/ 
Ageniellini 

Auplopus subaurarius 
Dreisbach, 1963 0 0 3 7 10 

Sphecidae/ 
Podiini Podium aff rufipes 2 0 0 1 3 

Crabronidae/ 
Trypoxylini 

Trypoxylon aff nitidum 53 36 14 37 140 
Trypoxylon lactitarse 

Saussure, 1867 0 0 6 1 7 

Trypoxylon punctivertex 
Richards, 1934 0 0 9 0 9 

Vespidae/ 
Eumeninae 

Monobia angulosa 
Saussure, 1852 1 0 1 0 2 

Montezumia brethesi 
Berton, 1918 0 0 0 2 2 

Pachodynerus guadulpensis 
(Saussure, 1853) 12 0 0 1 13 

Total de ninhos  68 36 33 49 186 
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Figura 4:  Precipitação mensal, temperatura média mensal e abundância mensal de ninhos 
de abelhas e vespas amostrados na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz 
Antônio, SP, no período de março/2016 a fevereiro/2018. 

 

 

A análise das frequências mensais de ocupação dos NA mostrou que Anthodioctes 

sp nidificou em dois meses no período chuvoso do primeiro ano e em dois meses no 

período seco do segundo ano com pico de atividade em agosto daquele ano. Com exceção 

de uma nidificação ocorrida em junho do primeiro ano (2016) e outra em julho do segundo 

ano (2017), as demais nidificações de E. erythrocephalum ocorreram no período chuvoso 

com o pico de atividade sendo observado em fevereiro do segundo ano. Os quatro ninhos 

amostrados de E. townsendi foram estabelecidos em quatro meses distintos distribuídos 

tanto no período chuvoso do primeiro ano como no seco do segundo ano. E. violacea, 

Melitoma sp, C. tarsata e X. frontalis nidificaram apenas no segundo ano com baixo 

número de ninhos (máximo dois ninhos), sendo a primeira espécie em ambos períodos, a 

segunda somente na chuvosa e as duas últimas somente na seca. C. analis construiu 

apenas quatro ninhos nos nove primeiros meses de coleta e sua maior abundância de 

ninhos foi no período chuvoso com o pico de nidificação ocorrendo em janeiro do 
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primeiro ano. As três espécies de Tetrapedia nidificaram mais no período chuvoso mas 

não exclusivamente nesse período. Os picos de nidificação foram próximos, mas não nos 

mesmos meses, T. curvitarsis em dezembro e janeiro, T. diversipes em março e abril e T. 

rugulosa em janeiro e fevereiro (fig. 5). 
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Figura 5: Abundância mensal de ninhos de abelhas amostrados na Estação Ecológica Jataí, município de Luiz Antônio, SP, no período de 
março/2016 a fevereiro/2018. 
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Entre as espécies de vespas, Trypoxylon aff nitidum, a espécie mais abundante, 

nidificou em 17 dos 24 meses de estudo com os picos de atividades ocorrendo em 

fevereiro/17 e janeiro/18. T. lactitarse e T. punctivertex nidificaram somente no período 

chuvoso com picos de atividades em janeiro/17 e dezembro/16, respectivamente, 

enquanto P. guadulpensis teve ninhos construídos exclusivamente na estação seca com 

pico em setembro/16. A. subaurarius ocorreu somente no período chuvoso do primeiro 

ano e somente na seca do segundo e seu pico de atividade foi em agosto/17. As três 

espécies com menor abundância nidificaram entre novembro/16 e maio/17.  Podium aff 

rufipes nidificou apenas no período chuvoso dos dois anos (fig.6). 
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Figura 6: Abundância mensal de ninhos de vespas amostrados na Estação Ecológica Jataí, município de Luiz Antônio, SP, no período de 
março/2016 a fevereiro/2018. 
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4.3. Sobreposição do nicho temporal 

Todas as escalas de tempo analisadas apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, com valores superiores ou inferiores em relação aos valores esperados e 

diferentes do ao acaso (Tabelas 3 e 4). 

Os valores dos índices de Pianka indicaram que para a comunidade de abelhas 

ocupando os NA as sobreposições dos períodos de atividades reprodutivas nas duas 

estações chuvosas foram maiores do que as observadas para as estações secas. Embora 

maiores, os valores de 0,47, tanto para a estação chuvosa de 2017/2018 como para o 

primeiro ano, indicam sobreposição moderada no nicho temporal. Para todas as escalas 

de tempo analisadas, os resultados mostraram que as abelhas apresentaram sobreposição 

maior do que o esperado com exceção da seca de 2016 cujo valor observado foi menor 

do que se esperaria para a área.  

Em relação às vespas, os maiores índices de Pianka foram os referentes às épocas 

secas cujos valores indicam uma sobreposição moderada (0,45 e 0,33 em ambas as 

estações secas). Similarmente às abelhas, os valores de sobreposição encontrados para 

todas as escalas de tempo foram maiores do que se esperaria para a área, exceto aquele 

encontrado para o segundo ano que foi menor do que o esperado. A diferença das vespas 

em relação às abelhas foi que as sobreposições temporais das vespas foram maiores 

apenas na estação seca do que nas outras escalas de tempo consideradas. 

 
Tabela 3: Sobreposição de nicho temporal e respectivos valores de significância (p) calculados pelas 
abundâncias relativas dos ninhos de abelhas durante todo o período de estudo, em estações e em períodos 
de um ano na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. Índices com p>0,05 não diferem 
estatisticamente do esperado ao acaso. 

 
Tabela 4: Sobreposição de nicho temporal e respectivos valores de significância (p) calculados pelas 
abundâncias relativas dos ninhos de vespas durante todo o período de estudo, em estações e em períodos 
de um ano na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. Índices com p>0,05 não diferem 
estatisticamente do esperado ao acaso. 

* Análise não realizada devido à ocorrência de apenas duas espécies de vespas com baixo número de ninhos em 
meses diferentes. 

 
Total Chuvosa 

16/17 
Chuvosa 

17/18 
Seca 16 Seca 17 1º ano 2º ano 

Índice Pianka 0,23 0,43 0,47 0,14 0,37 0,47 0,25 
p 0,002 0,0003 0,0001 0,0003 0,0002 0,01 0,0006 

 
Total Chuvosa 

16/17 
Chuvosa 

17/18 
Seca 16 Seca 17 1º ano 2º ano 

Índice Pianka 0,11 0,29 0 0,45 0,33 0,22 0,06 
p 0,0002 0,0008 0* 0,0001 0,0006 0,0001 0,0002 
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4.4. Nicho trófico das abelhas 

 

A determinação do nicho trófico foi realizada para sete das onze espécies que 

apresentaram mais de dois ninhos amostrados. Essas sete espécies, as mais abundantes 

em número de nidificações, foram: Anthodioctes sp. (5 ninhos, sendo 1 no cerrado e 4 na 

mata), E. erythrocephalum (21 ninhos, sendo 12 e 9, respectivamente), E. townsendi (4 

ninhos, 2 em cada fitofisionomia), C. analis (77 ninhos, 36 no cerrado e 41 na mata), T. 

curvitarsis (56 ninhos, 10 e 46, respectivamente), T. diversipes (34 ninhos, 8 e 26, 

respectivamente) e T. rugulosa (47 ninhos, 11 no cerrado e 36 na mata). Essas espécies 

utilizaram como alimento para suas proles 32 tipos polínicos distribuídos por 14 famílias 

(tabela 5; fig. 7). As famílias de plantas com maior riqueza de tipos polínicos foram 

Fabaceae (11 tipos) e Asteraceae (3 tipos) e as famílias com maiores frequências dos tipos 

polínicos foram Euphorbiaceae (até 69% de frequência), Malpighiaceae (até 54%), 

Fabaceae (até 46%) e Sapindaceae (até 33%).  

As espécies de abelhas utilizaram alguns tipos polínicos em comum (tabela 5), 

mas o tipo mais abundante na dieta de suas proles foi de espécies de plantas diferentes. 

Anthodioctes sp, por exemplo, utilizou 8 tipos polínicos de 4 famílias, sendo os mais 

abundantes os tipos Gliricidia (Fabaceae) e Serjania (Sapindaceae). E. erythrocephalum 

utilizou 15 tipos de 8 famílias e os tipos Desmodium (Fabaceae) e Pyrostegia venusta 

(Bignoniaceae) foram os mais frequentes nas amostras. A maior frequência de utilização 

para E. townsendi foi uma espécie não identificada de Fabaceae e dois tipos polínicos de 

duas famílias. No caso de C. analis, as maiores frequências foram duas espécies de 

Malpighiaceae (uma não identificada e o tipo Heteropterys) e 16 outros tipos encontrados 

em 9 famílias. As dietas com frequências mais similares em relação ao tipo mais 

abundante foram as de T. curvitarsis (20 tipos de 10 famílias) e T. diversipes (13 tipos de 

9 famílias) que utilizaram mais o tipo Dalechampia (Euphorbiaceae). Por fim, T. rugulosa 

(19 tipos de 13 famílias) utilizou mais tipos polínicos com frequências menores (próximo 

de 20%) das famílias Euphorbiaceae, Onagraceae e Sapindaceae. 
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Tabela 5: Porcentagem de grãos de pólen presentes no conteúdo residual de imaturos de espécies 
de abelhas que ocuparam ninhos-armadilha na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz 
Antônio, SP. Cada letra representa uma espécie: A= Anthodioctes sp; B= Epanthidium 
erythrocephalum; C= Euglossa townsendi; D= Centris analis; E= Tetrapedia curvitarsis; F= 
Tetrapedia diversipes; G= Tetrapedia rugulosa. 

Família Tipo polínico A B C D E F G 
Amaranthaceae         

 Amaranthaceae sp 0 0 0 0 0 0,15 0,15 
Araceae         

 Araceae sp 0 0 0 0 1,19 0 0,61 
Araliaceae         

 Didymopanax 
vinosum 0 9,96 0 0 8 0 6 

Asteraceae         
 Asteraceae sp1 0 1,63 0 0 4,42 0 0,77 
 Asteraceae sp2 0 0 0 0 0,66 0,36 1,38 
 Asteraceae sp3 0 0,21 0 0 0 0 0 

Bignoniaceae         
 Pyrostegia venusta 0 23,36 0 0,95 1,8 0,31 0,48 
 Bignoniaceae sp 0 0 0 0,32 0 0 0 

Euphorbiaceae         
 tipo Croton 0 3,18 0 0,77 2,12 13,85 18,85 
 tipo Dalechampia 2,43 0 0 1,16 41,72 69,01 14,51 

Fabaceae         

 Anadenanthera 
falcata 0,56 0 0 0 0 0,13 0,82 

 Bauhinia longifolia 0 0 0 0 1,31 0 0,93 
 Bauhinia 

microstachya 0 0 0 0 1,21 0,34 0 
 Fabaceae sp1 0 0 0 0,42 0 2,94 0 
 Fabaceae sp2 0 1,93 50 0 0 0 0 
 Mimosa sp 0 2,48 0 0 0 0 0 
 tipo Cassia 8,87 0 0 0 0 0 0,15 
 tipo Desmodium 8,47 46,34 0 4,03 4 1 7,24 
 tipo Gliricidia 35,38 1,82 25 11,74 3,2 0,78 0 
 tipo Peltophorum 0 0 0 0,11 1,36 0 0 
 tipo Senna 6,62 2,08 0 1,51 3,36 0 7,97 

Malpighiaceae         
 Malpighiaceae sp 0 0 0 54,27 0,26 0 0 
 tipo Heteropterys 0 0 0 20,59 0,7 0,74 4,4 

Malvaceae         
 Malvaceae sp 0 0 0 0 0 0,15 0,15 

Myrtaceae         
 Myrtaceae sp 4,28 0 0 0,37 1,36 0 2,76 
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Tabela 5: continuação 
Onagraceae         

 tipo Ludwigia 0 3,33 0 1,69 6,92 6,77 16,53 
Poligalaceae         

 Poligalaceae sp 0 0 0 0,16 0 0 0 
Salicaceae         

 tipo Casearia 0 2,31 25 1,46 2,14 0 1,96 
Sapindaceae         

 tipo Serjania 33,39 0,21 0 0,45 13,99 3,47 14,34 
Não 

identificada 
        

 NI 1 0 0 0 0 0,28 0 0 
 NI 2 0 1,03 0 0 0 0 0 
 NI 3 0 0,13 0 0 0 0 0 
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Figura 7: Tipos polínicos encontrados nos ninhos das espécies de abelhas 
coletadas. Identificação das espécies: A= Amaranthaceae sp; B= Araceae sp; C= 
Didymopanax vinosum; D= Asteraceae sp1; E= Asteraceae sp2; F= Asteraceae sp3; G= 
Pyrostegia venusta; H= Bignoniaceae sp; I= tipo Croton; J= tipo Dalechampia; K= 
Anadenanthera falcata; L= Bauhinia longifólia; M= Bauhinia microstachya; N= 
Fabaceae sp1; O= Fabaceae sp2; P= Mimosa sp; Q= tipo Cassia; R= tipo Desmodium; 
S= tipo Gliricidia; T= tipo Peltophorum; U= tipo Senna; V= Malpighiaceae sp; W= tipo 
Heteropterys; X= Malvaceae sp; Y= Myrtaceae sp; Z= tipo Ludwigia; AA= Poligalaceae 
sp; AB= tipo Casearia; AC= tipo Serjania; AD= NI 1; AE= NI 2; AF= NI 3. Barra preta= 
50µm. 



45 
 

 

 

 

 
A amplitude de nicho trófico variou de 0 para um único tipo polínico utilizado por 

Anthodioctes sp e E. townsendi no cerrado e no primeiro ano a 2,3 para T. rugulosa no 

cerrado e no segundo ano (tabela 6). Ninhos de Anthodioctes sp, E. townsendi, C. analis 

e T. diversipes estabelecidos na mata revelaram uma maior amplitude de nicho em 

comparação com os ninhos provenientes do cerrado e E. erythrocephalum e T. rugulosa 

apresentaram o oposto. T. curvitarsis não diferiu seu valor de amplitude em nenhuma 

fitofisionomia ou ano considerados. No primeiro ano, E. erythrocephalum e T. diversipes 

exibiram valores de amplitude de nicho maior do que no segundo ano e Anthodioctes sp, 

E.  townsendi, C. analis e T. rugulosa apresentaram o inverso das espécies anteriores com 

amplitude maior no segundo ano. 

 
Tabela 6: Índices de amplitude (Shannon) de nicho trófico calculado por área de 
nidificação, cerrado e/ou mata estacional semidecidual, e por ano de amostragem 
(março/2016-fevereiro/2017, Ano 1, março/2017-fevereiro/2018, Ano 2) de espécies 
de abelhas que ocuparam NA na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, 
SP. 

 

 

 

 

 

 

As análises da sobreposição de nicho trófico par a par das espécies de abelhas nas 

duas fitofisionomias e nos dois anos de coleta mostraram que no cerrado (tabela 7) a 

maior sobreposição ocorreu entre T. diversipes e T. curvitarsis (Pianka= 0,77) e não 

ocorreu sobreposição entre E. townsendi e as demais espécies amostradas. A sobreposição 

entre T. curvitarsis e T. rugulosa, e entre E. erythrocephalum e T. rugulosa também foram 

consideradas altas nessa fitofisionomia. A maior sobreposição de nicho trófico na mata 

(tabela 8) ocorreu entre cada espécie de Tetrapedia com outras espécies de Tetrapedia, e 

também entre Anthodioctes sp. e T. rugulosa. Nessa fitofisionomia não houve 

sobreposição somente entre E. townsendi e E. erythrocephalum.  

 
Espécies 

  

 Amplitude de nicho (Shannon)  
Cerrado Mata Ano 1 Ano 2 

Anthodioctes sp 0 1,7 0 1,6 
Epanthidium erythrocephalum 1,1 0,9 1,8 1 
Euglossa townsendi 0 0,7 0 0,7 
Centris analis 1,4 1,5 1,2 1,4 
Tetrapedia curvitarsis 2 2 2 2 
Tetrapedia diversipes 0,5 1,2 1,4 1 
Tetrapedia rugulosa 2,3 2,1 1,8 2,3 
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Tabela 7: Índice de sobreposição de nicho trófico (Pianka) par a par das espécies de 
abelhas que ocuparam ninhos-armadilha no cerrado na Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP, baseado em material de aprovisionamento das células de 
cria. Identificação das espécies: A= Anthodioctes sp; B= Epanthidium erythrocephalum; 
C= Euglossa townsendi; D= Centris analis; E= Tetrapedia curvitarsis; F= Tetrapedia 
diversipes; G= Tetrapedia rugulosa. 

 A B C D E F G 
A               
B 0,06             
C 0 0           
D 0,22 0,07 0         
E 0,08 0,21 0 0,03       
F 0 0,006 0 0,01 0,77     
G 0 0,55 0 0,08 0,45 0,04   

 
Tabela 8: Índice de sobreposição de nicho trófico (Pianka) par a par das espécies de 
abelhas que ocuparam ninhos-armadilha na mata estacional semidecidual na Estação 
Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP, baseado em material de 
aprovisionamento das células de cria. Identificação das espécies: A= Anthodioctes sp; B= 
Epanthidium erythrocephalum; C= Euglossa townsendi; D= Centris analis; E= 
Tetrapedia curvitarsis; F= Tetrapedia diversipes; G= Tetrapedia rugulosa. 

 
 

 

No primeiro ano de coleta (tabela 9) a maior sobreposição observada foi igual ao 

da mata para as três espécies de Tetrapedia, mas somente entre elas, e não ocorreu 

sobreposição entre E. townsendi e todas as outras espécies e entre Anthodioctes sp e T. 

diversipes e T. rugulosa. As sete espécies apresentaram sobreposição com todas no 

segundo ano (tabela 10), sendo que somente entre T. curvitarsis e T. diversipes a 

sobreposição foi alta (Shannon= 0,92). T. rugulosa e Anthodioctes sp sobrepuseram suas 

dietas, nesse ano, com todas as outras espécies, mas foram sobreposições de baixas 

(Pianka=0,11 e Pianka=0,14, respectivamente) a moderada (Pianka= 0,36 e Pianka=0,33, 

respectivamente). 

 A B C D E F G 
A               
B 0,19             
C 0,28 0           
D 0,1 0,08 0,13         
E 0,4 0,11 0,07 0,07       
F 0,11 0,02 0,01 0,05 0,91     
G 0,47 0,14 0,05 0,1 0,74 0,69   
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Tabela 9: Índice de sobreposição de nicho trófico (Pianka) par a par das espécies de 
abelhas que ocuparam ninhos-armadilha no primeiro ano na Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP, baseado em material de aprovisionamento das células de 
cria. Identificação das espécies: A= Anthodioctes sp; B= Epanthidium erythrocephalum; 
C= Euglossa townsendi; D= Centris analis; E= Tetrapedia curvitarsis; F= Tetrapedia 
diversipes; G= Tetrapedia rugulosa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 10: Índice de sobreposição de nicho trófico (Pianka) par a par das espécies de 
abelhas que ocuparam os ninhos-armadilha no segundo ano na Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP, baseado em material de aprovisionamento das células de 
cria. Identificação das espécies: A= Anthodioctes sp; B= Epanthidium erythrocephalum; 
C= Euglossa townsendi; D= Centris analis; E= Tetrapedia curvitarsis; F= Tetrapedia 
diversipes; G= Tetrapedia rugulosa. 
 

 A B C D E F G 
A               
B 0,22             
C 0,28 0,02           
D 0,14 0,1 0,2         
E 0,23 0,16 0,07 0,05       
F 0,08 0,001 0,01 0,01 0,92     
G 0,33 0,34 0,06 0,11 0,36 0,28   

 

4.5. Redes de Interações 

As redes ponderadas no cerrado e na mata, das espécies de abelhas com plantas 

utilizadas na dieta de suas proles, são mostradas nas figuras 8 e 9. No cerrado (figura 8), 

as espécies de abelhas utilizaram um menor número de tipos de plantas em relação à rede 

das interações ocorridas na mata (figura 9), com exceção apenas de E. erythrocephalum 

que apresentou resultado oposto. No geral, a família mais importante para Anthidiini foi 

Fabaceae, assim como para Euglossini. Centridini utilizou mais Malpighiaceae enquanto 

Tetrapediini usou mais Euphorbiaceae.  

 A B C D E F G 
A               
B 0,01             
C 0 0,09           
D 0,07 0,02 0         
E 0,05 0,12 0 0,05       
F 0 0,09 0 0,04 0,9     
G 0 0,1 0 0,05 0,94 0,88   
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A família mais utilizada por Anthodioctes sp no cerrado foi Fabaceae, sendo que 

na mata foi Sapindaceae seguida de Fabaceae. E. erythrocephalum também utilizou mais 

Fabaceae em ambas fitofisionomias, mas também coletou de Bignoniaceae. No cerrado, 

E. townsendi coletou mais tipos polínicos de Fabaceae e na mata, além de Fabaceae, um 

tipo de Salicaceae foram os mais abundantes nas amostras. C. analis utilizou tanto no 

cerrado quanto na mata apenas Malpighiaceae, a diferença entre as fitofisionomias se deu 

pelo fato de ser mais um tipo no cerrado e dois tipos na mata. Euphorbiaceae foi a família 

mais importante em ambas fitofisionomias tanto para T. curvitarsis quanto para T. 

diversipes, a diferença ocorreu devido aos outros tipos que também foram importantes 

para cada uma delas. T. curvitarsis utilizou Araliaceae no cerrado e Sapindaceae na mata. 

Já para T. diversipes somente na mata que um segundo tipo de Euphorbiaceae também 

foi importante. T. rugulosa foi a espécie que utilizou maior número de famílias diferentes 

quando comparado com as outras espécies, sendo Euphorbiaceae, Araliaceae e 

Onagraceae no cerrado, e Euphorbiaceae (2 tipos), Onagraceae, Sapindaceae e Fabaceae 

na mata. 
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Figura 8: Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes 
de conteúdo residual de ninhos no cerrado da EEJ, Luiz Antônio, SP. Plantas representadas com círculos de mesma cor pertencem à mesma família 
botânica. 
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Figura 9: Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes 
de conteúdo residual de ninhos na mata da EEJ, Luiz Antônio, SP. Plantas representadas com círculos de mesma cor pertencem à mesma família 
botânica.
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Quando o tempo foi separado nos dois anos (figuras 10 e 11) C. analis e E. 

erythrocephalum utilizaram mais tipos polínicos no primeiro ano do que no segundo e o 

oposto foi observado para as cinco outras espécies consideradas. Anthodioctes sp no 

primeiro ano utilizou somente Fabaceae enquanto que no segundo ano utilizou mais 

Sapindaceae e depois Fabaceae. No primeiro ano, Bignoniaceae e depois Fabaceae foram 

mais coletadas por E. erythrocephalum, enquanto no segundo ano as famílias foram 

Fabaceae e depois Araliaceae. Para E. townsendi, Fabaceae foi mais importante em ambos 

os anos, mas no segundo ano Salicaceae também foi mais utilizada. C. analis, assim como 

para as diferentes fitofisionomias, somente teve Malpighiaceae como a família mais 

abundante, sendo que no segundo ano 2 tipos dessa família foram importantes comparado 

com o único tipo no primeiro ano. Euphorbiaceae foi mais utilizada pelas três espécies de 

Tetrapedia em ambos os anos, mas T. curvitarsis também utilizou mais Sapindaceae no 

primeiro ano e Onagraceae no segundo. Já para T. diversipes somente Sapindaceae foi 

importante no primeiro ano e T. rugulosa foi igual à T. curvitarsis quanto às demais 

famílias mais abundantes. 
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Figura 10: Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes 
de conteúdo residual de ninhos no primeiro ano de coleta da EEJ, Luiz Antônio, SP. Plantas representadas com círculos de mesma cor pertencem 
à mesma família botânica. 
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Figura 11: Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e famílias de plantas a partir de frequência de ocorrência dos tipos polínicos 
provenientes de conteúdo residual de ninhos no segundo ano de coleta da EEJ, Luiz Antônio, SP. Plantas representadas com círculos de mesma 
cor pertencem à mesma família botânica.
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A rede ponderada mostrou também que no cerrado (figura 12) a espécie de abelha 

mais abundante foi C. analis e a espécie de planta foi a espécie não identificada de 

Malpighiaceae. Na mata (figura 13), diferentemente, T. curvitarsis foi a mais abundante 

e o tipo Dalechampia a mais abundante entre as plantas.  

Euglossa townsendi não entrou na rede com as outras espécies amostradas no 

cerrado pois foi a única que utilizou um tipo não identificado de Fabaceae e na mata ela 

utilizou outros dois tipos diferentes (tipo Gliricidia e tipo Casearia). O tipo Gliricidia foi 

utilizado na mata também por todas as outras espécies, mas em ums proporção maior por 

C. analis, Anthodioctes sp e T. curvitarsis. Esse tipo polínico no cerrado foi mais utilizado 

por C. analis, Anthodioctes sp e E. erythrocephalum. O tipo Casearia além de E. 

townsendi, foi utilizado por T. rugulosa e T. curvitarsis na mata e somente por C. analis, 

E. erythrocephalum e T. curvitarsis no cerrado. 

Anthodioctes sp coletou no cerrado somente o tipo Gliricidia, também coletado 

na mata em menor proporção, sendo o tipo Serjania o mais abundante para essa espécie. 

Na mata, o tipo Serjania também foi coletado em maior proporção por T. curvitarsis e T. 

rugulosa, enquanto no cerrado esse tipo foi mais utilizado somente pelas três espécies de 

Tetrapedia.  

Epanthidium erythrocephalum, tanto no cerrado quanto na mata, utilizou em 

maior proporção os tipos Desmodium e P. venusta e somente o tipo D. vinosum no 

cerrado. O tipo Desmodium também foi mais utilizado por T. rugulosa e C. analis em 

ambas fitofisionomias e por T. curvitarsis na mata. Os tipos P. venusta e D. vinosum 

também foram utilizados por T. rugulosa e T. curvitarsis no cerrado. Na mata, P. venusta 

também foi mais coletado por C. analis e T. curvitarsis e D. vinosum coletado somente 

por T. curvitarsis e T. rugulosa. 

Centris analis utilizou no cerrado em maior abundância o tipo não identificado de 

Malpighiaceae e os tipos Heteropterys e Gliricidia, sendo que o tipo Heteropterys 

também foi utilizado por T. rugulosa. Na mata, C. analis coletou os mesmos tipos que no 

cerrado somente acrescentando o tipo Desmodium a essa fitofisionomia. 
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Tetrapedia curvitarsis e T. diversipes utilizaram no cerrado, em maiores 

proporções, o tipo Dalechampia, e T. curvitarsis também utilizou D. vinosum. Já, T. 

rugulosa utilizou mais os tipos Croton, D. vinosum, Ludwigia e Desmodium. Na mata, T. 

curvitarsis coletou mais os tipos Dalechampia, Serjania, Ludwigia, D. vinosum e um tipo 

não identificado de Asteraceae. T. diversipes, além de Dalechampia, também utilizou os 

tipos Croton e Ludwigia. Por fim, T. rugulosa utilizou em maior abundância 6 tipos 

(Croton, Ludwigia, Dalechampia, Serjania, Senna e Desmodium). 
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Figura 12. Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de 
frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes de conteúdo residual de ninhos 
amostrados no cerrado da Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. 
(Identificação das espécies: A: Anthodioctes sp; B: Epanthidium erythrocephalum; C: 
Euglossa townsendi; D: Centris analis; E: Tetrapedia curvitarsis; F: Tetrapedia 
diversipes; G: Tetrapedia rugulosa). 
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Figura 13.  Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de 
frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes de conteúdo residual de ninhos 
amostrados na mata estacional semidecidual da Estação Ecológica de Jataí, município de 
Luiz Antônio, SP. (Identificação das espécies: A: Anthodioctes sp; B: Epanthidium 
erythrocephalum; C: Euglossa townsendi; D: Centris analis; E: Tetrapedia curvitarsis; 
F: Tetrapedia diversipes; G: Tetrapedia rugulosa). 
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Analisando as redes ponderadas correspondentes a cada ano de amostragem, mas 

com as duas fitofisionomias somadas, observa-se que no primeiro ano (figura 14) as 

espécies de abelhas mais abundantes foram T. curvitarsis e C. analis e os tipos mais 

abundantes foram o não identificado de Malpighiaceae e Dalechampia. No segundo ano 

(figura 15), as espécies de abelhas mais abundantes foram C. analis e as três de 

Tetrapedia, e os tipos de plantas mais utilizados foram Dalechampia, Desmodium, 

Heteropterys e o tipo não identificado de Malpighiaceae. 

 Euglossa townsendi coletou mais abundantemente, no primeiro ano, o tipo não 

identificado de Fabaceae, também utilizado por E. erythrocephalum nesse mesmo ano. 

No segundo ano, E. townsendi coletou mais dois tipos diferentes do primeiro ano 

(Gliricidia e Casearia), sendo o primeiro tipo também utilizado por C. analis e 

Anthodioctes sp e o segundo tipo por T. rugulosa no mesmo período de tempo. 

 Anthodioctes sp utilizou o tipo Gliricidia mais frequentemente no primeiro ano, 

utilizado também por C. analis e T. curvitarsis, mas no segundo ano, os tipos mais 

abundantes foram: tipo Serjania, coletado também por T. rugulosa e T. curvitarsis; tipo 

Gliricidia; tipo Desmodium, utilizado também por E. erythrocephalum, e as T. rugulosa 

e T. curvitarsis e o tipo Cassia utilizado somente por essa espécie nesse ano. 

 No primeiro ano, E. erythrocephalum coletou em maior quantidade os tipos P. 

venusta e Desmodium, ambos também utilizados por T. curvitarsis. No segundo ano, a 

coleta foi maior dos tipos Desmodium e D. vinosum, este último também utilizado por T. 

curvitarsis e T. rugulosa. 

 Centris analis utilizou preferencialmente os mesmos tipos nos dois anos que 

foram o tipo não identificado de Malpighiaceae e os tipos Heteropterys, também coletado 

por T. rugulosa, e Gliricidia. 

 No primeiro ano, os tipos mais utilizados pelas três espécies de Tetrapedia foram 

Dalechampia e Serjania, além disso para T. diversipes e T. rugulosa o tipo Croton 

também foi bastante coletado. No segundo ano, T. curvitarsis utilizou mais Dalechampia 

e Ludwigia, T. diversipes coletou mais Dalechampia e Croton e T. rugulosa utilizou em 

maior quantidade os tipos Croton, Ludwigia, Desmodium e Serjania. 
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Figura 14: Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de 
frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes de conteúdo residual de ninhos 
estabelecidos no cerrado e na mata estacional semidecidual, no primeiro ano de 
amostragem, na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. 
(Identificação das espécies: A: Anthodioctes sp; B: Epanthidium erythrocephalum; C: 
Euglossa townsendi; D: Centris analis; E: Tetrapedia curvitarsis; F: Tetrapedia 
diversipes; G: Tetrapedia rugulosa). 
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Figura 15. Rede quantitativa de interações entre espécies de abelhas e plantas a partir de 
frequência de ocorrência dos tipos polínicos provenientes de conteúdo residual de ninhos 
estabelecidos no cerrado e na mata estacional semidecidual, no segundo ano de 
amostragem, na Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. 
(Identificação das espécies: A: Anthodioctes sp; B: Epanthidium erythrocephalum; C: 
Euglossa townsendi; D: Centris analis; E: Tetrapedia curvitarsis; F: Tetrapedia 
diversipes; G: Tetrapedia rugulosa). 
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4.6. Métricas de rede 

As espécies centrais na rede do cerrado (figura 16) são, além das cinco espécies 

de abelhas, primeiramente o tipo Ludwigia depois os tipos Gliricidia, Dalechampia, 

Desmodium, Serjania e Heteropterys. Na mata (figura 17), além das seis espécies de 

abelhas, os tipos mais centrais são Gliricidia, Dalechampia, Desmodium e Serjania, 

seguidas por Casearia, Ludwigia, Senna, Heteropterys, Croton e P. venusta. 
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Figura 16: Centralidade da rede de interação abelha e tipos polínicos coletados nos ninhos estabelecidos no cerrado da Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP. 
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Figura 17: Centralidade da rede de interação abelha e tipos polínicos coletados nos ninhos estabelecidos na mata da Estação Ecológica de Jataí, 
município de Luiz Antônio, SP.



64 
 

 

 

 

As cinco espécies centrais de abelhas no cerrado também são centrais na rede do 

primeiro ano (figura 18), enquanto as espécies centrais de plantas são as dos tipos 

Ludwigia e depois Gliricidia, Desmodium, Senna, Croton, Dalechampia, Serjania e 

Heteropterys. No segundo ano (figura 19), apenas C. analis não é uma espécie central de 

abelha na rede e os tipos polínicos centrais são Gliricidia e depois Casearia, P. venusta, 

Desmodium, Serjania e Heteropterys. 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

Figura 18: Centralidade da rede de interação abelha e tipos polínicos coletados nos ninhos estabelecidos no primeiro ano de coleta na Estação 
Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. 
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Figura 19: Centralidade da rede de interação abelha e tipos polínicos coletados nos ninhos estabelecidos no segundo ano de coleta na Estação 
Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio, SP. 
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Com relação às métricas das redes do cerrado, mata, primeiro ano e segundo ano, 

a rede mais conectada foi a do segundo ano e as menos conectadas foram as do cerrado e 

do primeiro ano. Todas foram estatisticamente aninhadas, sendo a mais aninhada a rede 

do primeiro ano. As redes apresentaram especializações da comunidade de moderada a 

alta, sendo a mais especializada a rede do cerrado e a menos especializada a da mata. As 

redes foram robustas, independentemente da fitofisionomia e período de coleta, sendo a 

do segundo ano a mais robusta. As redes apresentaram de 4 a 5 módulos mas não foram 

consideradas modulares pois não diferiram estatisticamente do esperado ao acaso (tabela 

11).   

Tabela 11. Métricas calculadas a partir das redes ponderadas de interação entre abelhas e 
plantas nas diferentes fitofisionomias e diferentes anos de coleta na Estação Ecológica de 
Jataí, município de Luiz Antônio, SP. 
  

Cerrado Mata Ano1 Ano 2 
Conectância (C) 0,33 0,42 0,33 0,43 

Aninhamento 
(NODF)* 33,05 36,26 40,8 32,57 

Especialização da 
Comunidade (H2)* 0,63 0,43 0,51 0,54 

Robustez (R)* 0,68 0,75 0,68 0,76 
Modularidade 

(M)** 0,5 0,41 0,46 0,5 

* Todos os valores observados foram estatisticamente diferentes com p< 0,05. 
**Todos os valores observados não foram estatisticamente diferentes com p>0,05 

 

A especialização a nível de população variou de d'=0,27, a especialização de T. 

curvitarsis na rede da mata, a d'=1, para E. townsendi no cerrado. Anthodioctes sp teve 

maior especialização no cerrado e no primeiro ano em relação à mata e ao segundo ano, 

enquanto que E. erythrocephalum apresentou o oposto dessa outra espécie de Anthidiini. 

E. townsendi e C. analis tiveram maior especialização no cerrado e no primeiro ano, sendo 

a última espécie de abelha com especialização bem próxima entre os anos. As três 

espécies de Tetrapedia apresentaram maior especialização no cerrado quando comparado 

com a mata, porém foram especializações diferentes em relação aos anos. T. curvitarsis 

e T. diversipes apresentaram valores bem próximos para os dois anos, enquanto que T. 

rugulosa teve valor maior no segundo ano de coleta (tabela 12). 
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Tabela 12. Métrica da especialização da população (d’) para cada espécie calculada a 
partir das redes ponderadas de interação entre abelhas e plantas nas diferentes 
fitofisionomias e diferentes anos de coleta na Estação Ecológica de Jataí, município de 
Luiz Antônio, SP. 
 

 Especialização da população (d')       
Espécies  Cerrado Mata Ano 1 Ano 2 

Anthodioctes sp 0,57 0,39 0,72 0,47 
Epanthidium erythrocephalum 0,59 0,75 0,62 0,78 

Euglossa townsendi 1 0,66 0,95 0,68 
Centris analis 0,73 0,67 0,69 0,65 

Tetrapedia curvitarsis 0,46 0,27 0,38 0,3 
Tetrapedia diversipes 0,74 0,35 0,3 0,55 
Tetrapedia rugulosa 0,49 0,28 0,34 0,39 

 

5. DISCUSSÃO 

5.1. Estrutura da comunidade e variações temporais da nidificação 

Análises comparativas entre os números de espécies nidificando em NA e suas 

abundâncias a partir de levantamentos feitos em diversas áreas geográficas devem ser 

interpretadas com muita cautela (Oliveira Nascimento & Garófalo, 2014). Além das 

diferenças climáticas e fitofisionômicas entre as áreas estudadas, o que por si só já 

poderiam resultar em diferenças entre as comunidades (Debinski & Holt 2000), a 

diversidade de métodos de amostragem (Staab et al., 2018), de tipos e disposição dos NA 

na área e diferentes esforços amostrais podem inviabilizar totalmente tais comparações 

(Aguiar et al., 2005). 

As comunidades de abelhas e vespas nos dois ambientes estudados neste trabalho, 

cerrado e mata, tiveram, em suas composições, maior similaridade entre as abelhas do 

que entre as vespas. Entre as abelhas, C. analis, E. erythrocephalum, E. violacea, E. 

townsendi, T. curvitarsis, T. rugulosa, T. diversipes e Anthodioctes sp. foram as que 

nidificaram nos dois ambientes e em relação às vespas, M. angulosa, P. guadulpensis, 

Podium aff rufipes e Trypoxylon aff nitidum foram as espécies que ocuparam NA tanto 

no cerrado como na mata. Com exceção de Podium aff rufipes, Trypoxylon aff nitidum, 

Anthodioctes sp, devido aos problemas taxonômicos, e T. curvitarsis, com registros de 

ocorrências apenas nos estados de São Paulo (Camillo et al., 1995; Garófalo, 2000; 
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Rocha-Filho et al., 2017), Minas Gerais (Mesquita & Augusto, 2011) e Espirito Santo 

(Moure, 2012), as demais espécies compartilhando as duas fitofisionomias possuem em 

comum uma ampla distribuição geográfica (Moure, 1960; Willink, 1982; Willink & Roig-

Alsina, 1998; Moure, 2012; Moure et al., 2012a; Urban & Moure, 2012;). Entretanto, é 

importante ressaltar que as outras espécies amostradas e que ocorreram apenas no cerrado, 

como C. tarsata, ou apenas na mata, como A. subaurarius, X. frontalis, T. lactitarse, M. 

brethesi e T. punctivertex, com exceção da primeira, compartilham, também, a 

característica de ampla distribuição geográfica (Bohart & Menke, 1976; Coville, 1981; 

Willink, 1982; Schlindwein et al., 2003; Aguiar & Garófalo, 2004; Moure et al., 2012b). 

No caso de A. subaurarius, suas ocorrências estão restritas ao Brasil (Dreisbach, 1963) e, 

até o momento, apenas aos Estados de São Paulo (Gazola, 2003; Aguilar-Benavides, 

2017; Rocha-Filho et al., 2017), Bahia (Lima da Cruz, 2016) e Paraná (Cambra et al., 

2017).  

 A característica de apresentar ampla distribuição geográfica pela maioria das 

espécies amostradas no presente trabalho, independente se ocorrendo nos dois ambientes 

ou em apenas um deles, resulta na participação delas em inúmeras comunidades de outras 

regiões.  Essa ampla distribuição confere a essas espécies a condição de generalistas por 

explorarem uma grande diversidade de ambientes. Assim, as comunidades aqui 

amostradas não possuem algum componente que possa diferi-las das demais comunidades 

já registradas. De maneira similar, as comunidades aqui identificadas apresentaram um 

padrão consistente com aquele da maioria das comunidades, ou seja, algumas espécies 

são abundantes e as demais são raras (Krebs, 1994). Embora sendo característica de 

comunidades, as diferenças que podem ser observadas entre elas dizem respeito às 

espécies que assumem os papéis de principais atores decorrentes de suas abundâncias. 

Assim, a análise a respeito do número de nidificações feitas por cada uma das espécies 

de abelhas, em cada um dos ambientes estudados, mostra que no cerrado 58% do total de 

ninhos foi construído por C. analis, evidenciando uma grande dominância dessa espécie. 

Por outro lado, na mata, essa alta dominância não ocorreu considerando que as 

nidificações de T. rugulosa corresponderam a 33,9% do total de ninhos e que juntamente 

com T. curvitarsis e T. diversipes responderam por 76,7% do total de nidificações. 

Diferentemente das abelhas, tanto no cerrado como na mata, Trypoxylon aff nitidum foi 

significativamente superior a todas as outras espécies respondendo por 85% e 62% das 
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nidificações no cerrado e na mata, respectivamente. Segundo Price (1984), as 

comunidades que se caracterizam por apresentar poucas espécies com elevada abundância 

possuem pequena diversificação de recursos disponíveis. Porém, os recursos presentes 

aparecem em grandes quantidades propiciando às espécies que os exploram manter 

grandes populações locais. Aparentemente, os dados obtidos a partir das comunidades de 

vespas nos dois ambientespodetriam contemplar a sugestão daquele autor para o recurso 

cavidade de nidificação e com mais estudos poderia elucidar se os recursos alimentares 

também contemplariam, enquanto que para as comunidades de abelhas teríamos 

resultados similares apenas para a comunidade ocorrendo no cerrado.  

 Conforme comentado anteriormente, as espécies que compartilharam das duas 

comunidades aqui identificadas participam também de comunidades ocorrendo em outras 

áreas. É interessante ressaltar também que C. analis foi, de longe, a espécie dominante na 

comunidade de abelhas no cerrado enquanto T. rugulosa foi a que nidificou com maior 

frequência no ambiente da mata. A ocorrência de C. analis como a mais abundante das 

espécies de abelhas em uma comunidade foi registrada por Garófalo (2000), em um 

estudo feito no Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus (PEFBJ), município de 

Pedregulho, SP, por Gazola & Garófalo (2009), em estudos feitos na Estação Ecológica 

de Paulo de Faria (EEPF), município de Paulo de Faria, SP, na área com vegetação 

preservada da Fazenda Santa Cecília (FSCe), município de Patrocínio Paulista, SP, e por 

Oliveira & Gonçalves (2017), em estudo feito no Parque Estadual São Camilo (PESC), 

município de Palotina, PR. Semelhante à Estação Ecológica de Jataí em Luiz Antônio, 

onde o presente estudo foi realizado, o PEFBJ e a FSCe apresentam cobertura vegetal 

com fitofisionomias de cerrado e mata estacional semidecídual enquanto na EEPF e no 

PESC a cobertura é de mata estacional semidecídual. Possivelmente, a similaridade da 

cobertura vegetal entre esses ambientes deve ser um dos fatores que favorecem a 

ocorrência de populações de C. analis que se sobressaem, numericamente, em relação 

àquelas das outras espécies de abelhas que compõem as comunidades. Em relação à 

comunidade de abelhas ocorrendo na mata, T. rugulosa foi a espécie mais abundante e 

não teve uma presença desse nível em qualquer outro estudo realizado. Em uma análise 

considerando as três espécies de abelhas mais abundantes em comunidades já estudadas, 

T. rugulosa aparece como a segunda no cerrado da Fazenda Santa Carlota, município de 
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Cajurú, SP (Camillo et al., 1995); no Parque Estadual de Porto Ferreira (PEPF), município 

de Porto Ferreira, SP, (Aguilar-Benavides, 2017) e no Parque Estadual das Furnas do 

Bom Jesus (PEFBJ), município de Pedregulho, SP (Garófalo, 2000) e em terceiro lugar 

na mesma área do presente trabalho (Garófalo, 2000). No caso das comunidades de vespas 

do cerrado e da mata identificadas neste estudo, os problemas nas corretas identificações 

taxonômicas existentes impedem que uma análise mais ampla possa ser realizada.  Os 

dados existentes mostram que apenas no presente estudo Trypoxylon aff nitidum ocorreu 

como a espécie mais abundante nos dois ambientes e que sua presença em comunidades 

do Parque Estadual da Ilha Anchieta, município de Ubatuba, SP (Oliveira-Nascimento & 

Garófalo, 2016), do PEPF (Aguilar-Benavides, 2017) e da Fazenda Experimental da 

Fundação Educacional de Ituiutaba, município de Ituiutaba, MG, cuja área era coberta 

por mata ciliar, culturas e pastagens (Assis & Camillo, 1997) foi representada por um 

número pequeno de ninhos.  

A tendência a uma maior abundancia de ninhos de vespas e abelhas nos períodos 

chuvosos observada no presente trabalho, tem também sido registrada por outros autores 

que trabalharam em outras regiões (Assis & Camilo, 1997; Aguiar & Martins, 2002; 

Aguiar et al., 2005; Loyola & Martins, 2006; Cordeiro, 2009; Gazola & Garófalo 2009; 

Mesquita, 2009; Pires et al., 2012; Oliveira-Nascimento & Garófalo, 2014; Araújo et al., 

2018b). Essa relação de maior abundância de ninhos com estação chuvosa deve refletir a 

maior quantidade de alimento disponível naquele período, assim como também sugerido 

por Gathmann et al. (1994). E, segundo Holzscchuh et al. (2010) e Araújo et al. (2018a) 

a abundância de abelhas é incrementada com o aumento de áreas naturais e/ou cultivadas 

mais heterogêneas. É interessante ressaltar que Garófalo (2008) não encontrou relação 

alguma entre frequência de nidificação e estação do ano e reportou que tanto no período 

quente/chuvoso como no período frio/seco ocorreram picos de nidificação das espécies 

de abelhas e vespas. 

Centris analis foi uma das espécies mais abundantes, juntamente com as três 

espécies de Tetrapedia e com E. erythrocephalum. A maior nidificação de Centris pode 

ser explicada pela presença de plantas produtoras de óleo que é um recurso vital para 

abelhas desse gênero. Silva et al. (2017) e outros trabalhos em áreas de restinga e dunas 

(Ramalho & Silva, 2002; Gaglianone, 2003; Rosa & Ramalho, 2011) também relatam a 
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importância dessas plantas e atribuem à abundância de Byrsonima sericea no local como 

fator para manutenção de abelhas desse gênero na área. B. sericea não foi coletada no 

presente estudo, mas foram encontrados dois tipos polínicos de Malpighiaceae em 

abundância nos ninhos de C. analis, o que pode corroborar a ideia dos autores sobre a 

abundância de plantas produtoras de óleo para permanência e abundância dessas espécies 

de abelhas. A maior nidificação no período chuvoso e/ou o pico de atividade nos 

primeiros meses do ano de C. analis foram semelhantes ao descrito por Aguiar & Martins 

(2002), Gazola & Garofalo (2009), Mesquita (2009) e Araujo et al. (2018b), mas diferiu 

de Rocha-Filho et al. (2018), onde o pico foi em agosto. Além disso, alguns deles citam 

que a maior atividade de C. tarsata foi no período seco e o único ninho dessa espécie no 

presente trabalho também foi coletado na estação seca. Esses resultados diferiram do 

encontrado por Aguiar et al. (2005) que observaram o oposto. Mesmo com diferença entre 

os estudos em relação ao período que ocorreram, as duas espécies de Centris, na maioria 

dos casos, não nidificaram nos mesmos meses ou não ocorreram na mesma amostragem, 

podendo sugerir que seus períodos de atividade não coincidentes são resultado de 

competição por locais de nidificação ao longo de anos passados. Ou também por 

apresentarem nicho trófico parecidos (dependente de plantas produtoras de óleo) e este 

recurso poderia então limitar a ocorrência de uma ou outra dependendo da área amostrada. 

Tetrapedia diversipes nidificou em setembro, janeiro e fevereiro do primeiro ano 

e não ocorreu nos meses de maio, junho, setembro e janeiro do segundo ano de 

amostragem. Sua maior atividade na estação chuvosa com picos em março e abril foi 

semelhante ao reportado na literatura (Aguiar & Martins 2002; Aguiar et al., 2005 e 

Cordeiro, 2009), porém o pico de atividade dessa espécie diferiu do citado por Garofalo 

(2008), Gazola & Garofalo (2009), cujo pico foi em maio, e Rocha-Filho et al. (2018) 

com pico em novembro e junho. As abundâncias citadas por Gazola & Garofalo (2009) 

na EEPF e na FSCe, ambas no estado de São Paulo, para as outras duas espécies de 

Tetrapedia também coletadas nesse trabalho, diferiram do aqui observado. Enquanto 

aqueles autores amostraram apenas 4 ninhos de cada espécie no presente estudo foram 

coletados 85 ninhos de T. rugulosa e 68 ninhos de T. curvitarsis. Garofalo (2008) 

amostrou na Estação Ecológica dos Caetetus – SP, essas duas espécies também em menor 

abundância (21 e 10 ninhos, respectivamente). O pico de atividade de T. rugulosa no 
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estudo de Garofalo (2008) foi em agosto, diferindo do presente estudo que foi em janeiro 

e fevereiro. No caso de T. curvitarsis os picos de nidificação foram semelhantes, entre 

outubro e dezembro citado por Garofalo (2008) e dezembro e janeiro no presente estudo.  

Essa variação pode ser explicada como para as duas espécies de Centris, que por se tratar 

de espécies abundantes presentes em todos locais amostrados, um possível resultado de 

competição passada evitando ocorrer em mesmos períodos por utilizar os mesmos 

recursos, podem apresentar abundâncias variadas dependendo da área que se amostra.  

Trypoxylon aff nitidum foi a única espécie de vespa abundante, e seu período de 

nidificação maior na estação chuvosa foi semelhante ao reportado por Assis & Camilo 

(1997), Oliveira-Nascimento & Garofalo (2014) e Araújo et al. (2018b). Os resultados 

obtidos por esses autores para P. guadulpensis também foram semelhantes ao aqui 

registrado com nidificação principalmente no início da estação chuvosa. T. lactitarse foi 

mais abundante nos estudos de Assis & Camilo (1997), Loyola & Martins (2006) e 

Oliveira-Nascimento & Garofalo (2014) do que no presente estudo, mas os picos de 

atividades no período chuvoso foram semelhantes, exceto no estudo de Oliveira-

Nascimento & Garofalo (2014) cujos picos também ocorreram no período seco. A 

variação das atividades e abundâncias dessas espécies de vespas pode ser explicada como 

citada por Oliveira-Nascimento & Garofalo (2014) devido à grande plasticidade de 

adaptação a diferentes áreas que esse grupo apresenta. 

5.2. Sobreposição de nicho temporal 

No geral, a sobreposição temporal mais baixa observada em períodos maiores de 

tempo (Total, Ano 1 e Ano 2) pode estar relacionada com a maior quantidade de meses 

considerada, uma vez que poucas espécies ocorreram somente em um dos ambientes. 

Assim, quanto maior o número de meses considerados, mais as mesmas espécies podem 

estar distribuídas ao longo do tempo e seus picos de atividades em diferentes meses 

podem estar influenciando, diminuindo a sobreposição entre elas. Pode estar também 

relacionado com o baixo número de espécies com número maior de ninhos. Além disso, 

quando considera-se apenas uma estação de cada ano, o número de espécies que ocorre 

somente naquele período é menor do que no período total amostrado e os picos de 

nidificação tem maiores chances de se sobreporem, podendo levar ao aumento da 
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sobreposição. Isso demonstra a importância de se considerar diferentes escalas de tempo 

a fim de perceber possíveis padrões diferentes dependendo do tempo de coleta que se 

considera na amostragem. 

A sobreposição temporal da comunidade de abelhas corrobora estatisticamente a 

abundância de ninhos de abelhas maior na estação chuvosa do que na estação seca, 

assemelhando-se aos dados de Rocha-Filho et al. (2018) e dados coletados para outros 

grupos de insetos (formigas, em Brito et al., 2012). A maioria das escalas de tempo 

consideradas tiveram sobreposição temporal moderadas, mas mesmo assim foram 

maiores do que o esperado ao acaso. O bom estado de preservação da área por ser uma 

Estação Ecológica pode estar influenciando na dinâmica da comunidade e, dessa forma, 

permitindo que mais espécies ocorram e sobreponham seus períodos de atividade na área. 

Além disso, como a área apresenta mais de um tipo de fitofisionomia, um deles pode estar 

servindo de refúgio para as espécies em períodos onde ocorra alguma perturbação ou as 

condições abióticas e bióticas estejam desfavoráveis para as espécies se manterem, 

mantendo a comunidade com sobreposição maior ao longo das estações e dos anos. A 

diferença foi para estação seca do primeiro ano de coleta em que a sobreposição temporal 

das abelhas foi menor do que o esperado ao acaso. Esse resultado pode estar relacionado 

ao baixo número de ninhos coletados nesse período e não a estação em si uma vez que a 

mesma estação, no segundo ano de coleta, apresentou sobreposição maior do que o 

esperado ao acaso. 

A sobreposição temporal das vespas diferiu daquela das abelhas pois foi maior no 

período seco do que no período chuvoso, reflexo da menor abundância de ninhos de 

vespas nos períodos de maior atividade das abelhas. Esse resultado sugere que além das 

fitofisionomias, alimento e condições climáticas, as cavidades para nidificação, conforme 

sugerido por Budriené et al. (2004), também podem ser fatores limitantes, podendo levar 

a uma competição entre abelhas e vespas. No período chuvoso, quando existe maior 

quantidade de recurso alimentar, ambas poderiam ocorrer ao mesmo tempo e a 

sobreposição temporal seria maior nessa estação. Porém, como elas tiveram maiores 

sobreposições temporais em estações diferentes, mesmo com a quantidade maior de 

alimento disponível uma vez que elas possuem dieta distintas, a disponibilidade das 

cavidades para construção de ninhos pode ter influenciado na separação temporal dessas 
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espécies. Além disso, as diferenças entre as fitofisionomias podem também não ter 

influenciado uma vez que, praticamente, nenhuma das espécies, tanto de abelhas como 

de vespas, foram exclusivas de cada ambiente.   

Semelhante ao observado para as abelhas, a maioria das sobreposições temporais 

das vespas foi maior do que o esperado ao acaso. O bom estado de preservação e 

heterogeneidade da área podem ser os fatores que explicam esse resultado, uma vez que 

eles podem levar a um aumento na diversidade de alimento disponível permitindo que 

mais espécies ocorram no mesmo período e a sobreposição de nicho temporal seja maior 

do que o esperado ao acaso.  

No presente trabalho, a maioria das sobreposições temporais foi semelhante às 

reportadas por Rocha-Filho et al. (2018), mas difere daquele estudo pois os autores não 

observaram diferença estatísticamente significativa. Porém, as sobreposições aqui 

observadas foram menores do que a encontrada por Santos et al. (2013) para uma área da 

caatinga. Eles classificaram a maioria das sobreposições temporais de moderada a alta e 

a diferença pode ser atribuída à abordagem de comparação das espécies, pois aqueles 

autores compararam par a par e no presente trabalho foi considerada toda a comunidade. 

Além disso, o método de coleta foi diferente, o que pode influenciar os resultados já que 

eles encontraram um número maior de espécies comparado com este trabalho. Por fim, 

as condições climáticas da caatinga são mais severas do que as da área de estudo aqui 

utilizada, podendo influenciar mais significantemente na fenologia das espécies. Como 

citado por Santos et al. (2013), nos períodos mais secos a disponibilidade de alimento é 

menor, o que levaria as espécies na caatinga a nidificarem em períodos mais curto de 

tempo quando as condições são mais favoráveis; isso resultaria em uma maior unificação 

dos picos de atividade e no aumento da sobreposição temporal (Santos et al., 2013).  

 

5.3. Nicho trófico 

A dieta das abelhas amostradas se mostrou bastante variada com uma grande 

quantidade de tipos polínicos que pertencem a 14 famílias de plantas. Muitas fêmeas 

utilizaram recursos florais de famílias e de tipos em comum, mas as frequências em que 

foram exploradas variou bastante entre as espécies. Isso demonstra a importância de se 
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amostrar a dieta da comunidade como um todo considerando a frequência de tipos 

utilizados no lugar de presença e ausência e/ou analisando uma única espécie. Além disso, 

informações a respeito da família que mais contribui em cada dieta pode se perder, como 

por exemplo, sabe-se que Fabaceae é uma família abundante e diversa em diferentes 

fitofisionomias (Aguiar & Santos, 2007; Aguiar et al., 2013; Aidar et al., 2015) e foi a 

família mais rica em tipos amostrada no presente estudo, mas foi a segunda e terceira 

família com maior frequência de ocorrência na dieta de algumas fêmeas como a espécie 

de C. analis e as espécies de Tetrapedia. Outras famílias como Bignoniacae e 

Sapindaceae apresentaram uma baixa riqueza de tipos polínicos, mas foram utilizadas em 

altas frequências por algumas espécies de abelhas.  

A composição das famílias de plantas utilizadas pelas abelhas, de maneira geral, 

já foi citada na literatura em estudos sobre nicho alimentar e a maioria aparece sendo 

abundante, independente da metodologia aplicada ou da área de coleta (Aguiar, 2003; 

Aguiar & Santos, 2007; Cortopassi-Laurino et al., 2003; Menezes et al., 2012; Aguiar et 

al., 2013; Santos G. et al., 2013; Santos R. et al., 2013; Carvalho et al., 2014; Aidar et 

al., 2015; Diniz & Buschini, 2015; Rabelo et al., 2015; Aguiar et al., 2017; Lima et al., 

2017; Ferreira & Absy, 2018; Rocha-Filho et al., 2018). O que difere entre os resultados 

é que, dependendo da área e do método de coleta, são vistos variados tipos dentro das 

famílias de plantas e diferentes importâncias dessas famílias para as abelhas. A família 

mais importante para Anthidiini e Euglossini no presente estudo foi Fabaceae, assim 

como também observado por Mello & Gaglianone (dados não publicados), que 

mencionaram as famílias Euphorbiaceae para Anthidiini e Asteraceae e Anacardiaceae 

para Megachilini como também importantes. A alta representatividade de Fabaceae na 

dieta dos Megachilidae, juntamente com Asteraceae, já foi relatada por vários autores a 

partir de estudos realizados em áreas com diferentes fitofisionomias (Almeida, 2002; 

Agostini & Sazima 2003; Aguiar & Santos 2007; Vieira et al., 2008; Sierra & Pardo 2009; 

Pearce et al., 2012; Santos et al., 2013; Haider et al., 2014). Resultados diferentes foram 

apresentados por Aguiar (2003), que reportou que espécies de Megachilidae coletadas na 

caatinga visitaram mais espécies de Sapindaceae e Malvaceae, e por Aidar et al. (2015), 

que relataram maiores frequências de visitas somente em espécies de Asteraceae. 

Fabaceae é uma família importante na dieta provavelmente por suas espécies 
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apresentarem um longo período de floração ou espécies com ampla abundância de 

indivíduos nas áreas. Além disso, os tipos mais utilizados por essas abelhas pode estar 

relacionado com o comportamento oligolético (Ramalho 1990; Ramalho et al., 2007).  

Como é conhecido na literatura (Ramalho & Silva, 2002; Gaglianone, 2003; Rêgo 

et al., 2006; Mendes & Rêgo, 2007; Ramos et al., 2007; Vilhena & Augusto, 2007; Vieira 

et al., 2008; Bezerra et al., 2009; Dórea et al., 2009; 2017; Mello et al., 2013; Santos R. 

et al., 2013; Rabelo, et al., 2015; Aguiar et al., 2017; Lima et al., 2017; Rocha-Filho et 

al., 2018) espécies de Centridini têm estreita relação com a família Malpighiaceae como 

também observado nesse estudo. Essa relação se deve ao fato de que as fêmeas dessa tribo 

utilizarem óleo floral na construção de seus ninhos e algumas espécies usarem também 

aquele óleo no alimento larval. Esse óleo floral é disponibilizado para coleta por muitas 

espécies de Malpighiaceae. Assim, espécies de Centridini podem coletar tanto pólen 

quanto óleo da mesma planta. Já para as espécies de Tetrapediini a familia Euphorbiaceae 

foi mais utilizada como também observado por Alves dos Santos et al. (2002), Aguiar & 

Santos (2007), Menezes et al. (2012), De Lyra Neves et al. (2014) e Rocha-Filho et al. 

(2018).   

 A amplitude de nicho está relacionada com a diversidade de tipos polínicos 

utilizados em relação ao que pode estar disponível na área. Nesse contexto, a dieta de E. 

townsendi foi a com menor amplitude e as de T. curvitarsis (H’= 2) e T. rugulosa (H’= 

2,3) tiveram as maiores amplitudes nesse estudo. Esse resultado é semelhante à amplitude 

encontrada para espécies sociais, como Apis mellifera e Trigona spinipes nos estudos de 

Aguiar (2003) (H’= 2,71 e H’= 2,31, respectivamente), Nogueira-Ferreira & Augusto 

(2007) (H’= 2,1 e H’= 2,7, respectivamente), Antonini et al. (2013) (H’= 1,9 para T. 

spinipes) e Hilgert-Moreira et al. (2014) (H’= 2 para A. mellifera). Isso demonstra a 

importância das espécies amostradas nesse trabalho para a área de estudo pois mesmo 

sendo solitárias, apresentam nichos tróficos com grande amplitude podendo ser espécies 

centrais na manutenção da área, uma vez que, podem ser polinizadores de uma grande 

variedade de espécies de planta. Além disso, como citado por Cortopassi-Laurino & 

Ramalho (1988) e Aguiar (2003), espécies com amplitudes maiores geralmente 

apresentam hábitos generalistas e oportunistas, caracterizadas por explorar 

intensivamente os recursos mais abundantes. Essa observação pode auxiliar no 
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entendimento da maior abundância de ninhos de T. rugulosa e T. curvitarsis em relação 

à T. diversipes, uma vez que, quando espécies se comportam como generalistas, elas 

podem estar utilizando melhor os recursos disponíveis, podendo serem melhores 

competitivamente na construção de ninhos e alterar a dinâmica da comunidade.  

A amplitude do nicho trófico de C. analis foi semelhante àquela encontrada por 

Aguiar (2003), Santos et al. (2013), Aguiar et al. (2017) e Lima et al. (2017) para a mesma 

espécie e/ou outras espécies de Centris. Isso mostra que mesmo com metodologias 

diferentes de coleta, o resultado observado pode estar relacionado não só com essas 

diferentes metodologias, tempo e/ou áreas, mas com o comportamento dessas espécies de 

utilizar óleo na construção e aprovisionamento dos ninhos o que restringe sua dieta.  

Antonini et al. (2013) citam que em áreas menores e áreas mais impactadas, ou 

seja, com menor riqueza de espécies de plantas, as abelhas apresentam menor amplitude 

de nicho trófico. Neste estudo, diferentemente, não foram observadas essas variações 

entre fitofisionomias ou anos considerados. O que foi observado é que algumas espécies 

apresentaram uma maior amplitude do nicho no cerrado e outras, na mata, como 

observado para os dois anos de coleta, mostrando que a amplitude está sujeita a mudanças 

temporais e espaciais, mas é diferente para cada espécie (Camillo & Garófalo 1989). Foi 

possível observar também neste estudo que espécies mais próximas filogenéticamente 

como as duas espécies de Anthidiini e duas espécies de Tetrapedia tiveram maiores 

amplitudesa  em relação às demais espécies, tanto em fitofisionomias diferentes, quanto 

em anos diferentes. Isso pode estar relacionado com uma resposta a competição passada 

onde poderiam estar diminuindo a competição e aumentando a coexistência, como citado 

por Aguiar & Santos (2007) que a flexibilidade no comportamento de forrageio faz da 

amplitude do nicho trófico uma variável dinâmica. 

 Analisar a sobreposição de nicho entre as espécies de abelhas pode fornecer 

indícios das diferentes estratégias que cada espécie utiliza para evitar competição por 

recursos. Com isso é possível entender a dinâmica da comunidade ao longo do tempo e 

até poder visualizar diferentes padrões onde mais espécies coexistam na comunidade. A 

alta sobreposição das espécies mais comuns diferiu do reportado por outros autores 

(Aguiar, 2003; Aguiar & Santos, 2007; Aguiar et al., 2013) provavelmente por eles terem 
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utilizado a metodologia de coleta em flor, que é limitado pelo que o observador consegue 

ver florido além da eficiência de coleta de cada coletor também influenciar no resultado. 

Dorado et al. (2011) comentam a importância da utilização de NA na análise polínica em 

relação à metodologia de coleta em flor, uma vez que identificaram mais espécies e 

interações a partir dos resultados obtidos trabalhando com NA. Esses autores comentam 

também a aparição de especialistas nas redes de visitação que não são considerados 

especialistas em estudos com os NA. Assim, diferentes métodos podem influenciar nos 

parâmetros da rede de interações. Além disso, Bosch et al. (2009), que fizeram coletas 

em flores, mas também utilizaram o pólen presente no corpo das abelhas, citam a 

importância da utilização da análise polínica do material aderido ao corpo desses insetos. 

Os autores comentam que a análise utilizando visitação geralmente compreendem altas 

proporções de espécies ligadas a uma única espécie de planta. Portanto, esta abordagem 

pode superestimar a especialização ecológica. Por fim, a metodologia de obtenção de 

pólen a partir dos ninhos se mostrou uma importante ferramenta para estudos da dieta das 

abelhas, uma vez que foram identificadas todas as espécies de plantas que as fêmeas 

visitaram para alimentar sua prole.  

   A sobreposição entre as espécies variou bastante, tanto no cerrado quanto na mata, 

mas foi possível observar situações como a utilização de tipos polínicos diferentes em 

quantidades variáveis. Essa distinta complementação das dietas podem estar relacionadas 

com diferentes estratégias que poderiam ser resultado de evitar competir pelo mesmo 

alimento no passado. Além de diferentes estratégias de coleta, como citado por Aguiar et 

al. (2017), espécies-chave de plantas na manutenção da diversidade das áreas podem 

influenciar mais na sobreposição entre as espécies do que a proximidade filogenética, por 

exemplo. No Cerrado, E. townsendi não se sobrepôs com nenhuma outra espécie, ela 

utilizou exclusivamente um único tipo polínico. Na mata, contudo, onde a fitofisionomia 

pode ter uma composição e abundância de plantas floridas ao longo do ano, aquela mesma 

espécie de Euglossini no lugar de utilizar um tipo exclusivo, utilizou alguns tipos com 

baixas sobreposições com outras espécies. Anthodioctes sp, similarmente a E. townsendi, 

quase não se sobrepôs com as outras espécies no cerrado e teve sobreposições maiores 

variando de 10% até 47% na mata. Já E. erythrocephalum apresentou o oposto das duas 

espécies anteriores pois, teve sobreposição maior no cerrado e quase não se sobrepôs na 
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mata, mas essa alta sobreposição no cerrado pode estar relacionada com a utilização de 

um tipo que é abundante na fitofisionomia, o que permitiu que a sobreposição nessa área 

fosse maior.  

Centris analis teve baixa sobreposição de nicho com todas as outras espécies nas 

duas fitofisionomias pois utilizou tipos que as outras abelhas praticamente não utilizaram, 

ou seja, sua dieta foi mais exclusiva independente da área. Essa baixa sobreposição para 

uma espécie mais abundante foi diferente do visto por Aguiar et al. (2017) e indica que 

abundância não está relacionada com maior sobreposição de nicho, mas sim a relação 

estreita que cada espécie pode ter com diferentes fontes de alimento como ocorreu entre 

Centris e Malpighiaceae. A baixa sobreposição, no entanto, corroborou o encontrado por 

Carvalho et al. (2014) para C. aenea com outras espécies diferentes de Centris, e diferiu 

de Lima et al. (2017) entre C. analis e C. terminata. A baixa sobreposição observada 

neste estudo, diferente dos altos valores registrados por Lima et al. (2017), se deu pelo 

fato de analisarmos somente uma espécie de Centris com outras espécies que não têm 

relação com plantas que fornecem óleo. 

  Tetrapedia curvitarsis e T. diversipes tiveram maior sobreposição entre seus 

nichos chegando a mais de 90% no cerrado. Elas são consideradas espécies mais 

oportunistas (Aguiar, 2003; Aguiar & Santos, 2007; Aguiar et al., 2013), o que sugere 

que devem ter utilizado o que estava mais abundante na área, independentemente da 

fitofisionomia. Esse comportamento por explorar mais intensamente um subconjunto dos 

recursos florais disponíveis pode contribuir para o estreitamento de seus nichos 

alimentares e aumento da sobreposição alimentar entre essas espécies (Silva, 2009). T. 

rugulosa também utilizou espécies de plantas abundantes da amostragem que são 

conhecidas por serem abundantes em áreas naturais, porém ela coletou mais tipos 

diferentes, o que levou à sobreposição de nicho com mais espécies, mas também 

influenciou na diminuição de suas sobreposições com as outras Tetrapedia. Além da 

utilização de espécies mais abundantes da área, a maior sobreposição pode estar 

relacionada com similaridades morfológicas, como o comprimento da língua, que pode 

levar à exploração das mesmas plantas ou que possuem características semelhantes 

(Silveira et al., 2002; Carvalho et al., 2014).  
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 Como observado na sobreposição temporal, as espécies não mostraram períodos 

de nidificação tão coincidentes, sendo assim, analisar o nicho trófico em diferentes 

períodos de tempo é importante para perceber a dinâmica da comunidade em relação a 

essas duas dimensões. As altas sobreposições no primeiro ano somente entre as três 

espécies de Tetrapedia podem estar relacionadas com seu comportamento oportunista, e 

podem ter utilizado não só o que estava mais abundante em cada fitofisionomia, como 

também o que estava mais florido ao longo dos diferentes anos. Outro fator que 

provavelmente influenciou na baixa sobreposição entre a maioria das espécies foi o 

pequeno número de ninhos fundados nesse primeiro ano. O segundo ano teve maior 

abundância de ninhos construídos e mesmo assim somente entre T. curvitarsis e T. 

diversipes a sobreposição foi alta, o que pode ter ocorrido não só pela utilização do que 

estava mais abundante como também pela baixa sobreposição temporal da comunidade. 

No segundo ano, T. rugulosa e Anthodioctes sp tiveram sobreposições baixas e/ou 

moderadas com todas as outras espécies. Isso mostra que tanto espaço quanto tempo 

podem influenciar na dieta das abelhas, pois foi observada variações na sobreposição 

levando em consideração tempo e fitofisionomia diferente. Nesse estudo, porém, a 

fitofisionomia em que elas nidificaram parece ter influenciado mais na dieta do que o 

tempo, uma vez que a sobreposição em relação às diferentes fitofisionomias foi maior do 

que a temporal. Além disso, no primeiro ano o número de ninhos foi menor podendo 

diminuir a sobreposição em relação à esta escala de tempo. Isso corrobora o sugerido por 

Stone et al. (1999), Gottlieb et al. (2005) e Aguiar et al. (2013) sobre a diminuição da 

sobreposição alimentar pode ser uma combinação de fatores como a existência de 

diferentes níveis de preferência e/ou fidelidade das espécies de abelhas com espécies de 

plantas, flutuações espaciais e temporais na abundancia dos recursos, período de floração 

e tempo de atividade das fêmeas.  

 O papel de um polinizador na rede de interação, de acordo com Coux et al. (2016), 

pode ser correlacionado com a sua função na comunidade.  Assim, o estudo de redes e 

suas métricas são importantes para entender não só a dinâmica delas como também a 

dinâmica da comunidade e observar a contribuição de cada espécie na manutenção e 

diversidade das áreas. No presente estudo, as abelhas utilizaram mais tipos polínicos na 

mata do que no cerrado. Contudo, Epanthidium erythrocephalum,  diferiu das outras 



82 
 

 

 

 

espécies pois coletou mais tipos polínicos diferentes no cerrado em comparação com a 

mata, provavelmente uma das estratégias ao longo dos anos que pôde levar na diminuição 

e da sobreposição do nicho trófico e/ou diferenciação da dieta nessa fitofisionomia. Essa 

espécie coletou mais o tipo Desmodium, em ambas fitofisionomias, mas, no cerrado, esse 

tipo também foi bem explorado principalmente por T. rugulosa, o que não ocorreu na 

mata, já que, praticamente, apenas esse Anthidiini o utilizou. Além disso, E. 

erithrocephalum utilizou mais dois outros tipos de Fabaceae no cerrado, um também 

explorado por T. curvitarsis nessa mesma fitofisionomia, porém E. erythrocephalum não 

o utilizou na mata e outro tipo polínico utilizado praticamente com exclusividade por esse 

Anthidiini em ambas as fitofisionomias.   

As duas espécies de Anthidiini utilizaram mais Fabaceae no cerrado mas além 

desta família, na mata, uma espécie coletou mais Sapindaceae e a outra Bignoniaceae, 

sendo essas três famílias, juntamente com Asteraceae e Euphorbiaceae, citadas como 

importantes fontes de alimento para outras espécies de Megachilidae (Almeida, 2002; 

Aguiar & Santos 2007; Vieira et al., 2008; Rech & Absy 2011; Santos et al., 2013; Haider 

et al., 2014; Sabino et al., 2016). A grande diferença desses estudos com o presente 

trabalho é o relato na literatura da enorme utilização de Asteraceae por Megachilidae, é 

uma família de planta, geralmente, abundante ao longo de todo o ano e quase não 

explorada pelas fêmeas de Megachilidae do nosso estudo. Um dos fatores mais 

importantes associados à riqueza das abelhas é a heterogeneidade ambiental pois quanto 

mais variada a composição florística do local, maior a possibilidade de nichos 

disponíveis, proporcionando um maior número de espécies vivendo na mesma área 

(Andena et al., 2009; Albrecht et al., 2010; Carman & Jenkins, 2016). Os resultados do 

presente trabalho podem indicar a importância de famílias de plantas abundantes como 

Fabaceae para as abelhas em áreas com menor diversidade como ocorreu no cerrado, e a 

importância da maior diversidade de plantas em áreas mais diversas, como foi a mata, 

para manter a dinâmica da comunidade e poder servir de refúgio para que as populações 

voltem a se estabelecer na área ao longo dos anos em períodos mais desfavoráveis ou em 

perturbações.  

Semelhante ao observado em diferentes trabalhos para o gênero, mesmo com áreas 

e metodologias diferentes, C. analis apresentou um pequeno nicho trófico, ou seja, 
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mesmo com uma abundância maior de tipos polínicos amostrados (N=32), fêmeas desta 

espécie utilizaram efetivamente apenas 3 tipos polínicos (Quiroz-Garcia et al., 2001; 

Gaglianone, 2003; Quiroz-Garcia & ArreguinSánches, 2006; Vieira et al., 2008; Bezerra 

et al., 2009; Vilhena et al., 2012; Santos R. et al., 2013; Diniz & Buschini, 2015; Aguiar 

et al., 2017; Dorea et al., 2017; Lima et al., 2017; Rocha-Filho et al., 2018). As fêmeas 

utilizaram, na maioria das vezes, tipos de planta que disponibilizam também óleo como 

é o caso de algumas Malpighiaceae. No presente estudo, C. analis utilizou dois tipos 

polínicos de Malpighiaceae no cerrado e um tipo na mata. Isso pode estar relacionado 

com o fato do cerrado, nessa área de estudo, estar disponibilizando menos recursos 

alimentares o que levaria as fêmeas explorarem mais tipos polínicos diferentes, porém 

são necessários estudos de levantamento e fenologia floral na área para elucidar tal 

questionamento. Outras espécies de Malpighiaceae foram citadas por Bezerra et al. 

(2009), Vilhena et al. (2012), Aguiar et al. (2017) e Dorea et al. (2017) como “espécies-

chave” para manutenção da comunidade de abelhas coletoras de óleo. Os dados obtidos 

nesse trabalho mostram que, independente da fitofisionomia, espécies de plantas que 

disponibilizam óleo são espécies centrais para se preservar grupos de abelhas como as da 

tribo Centridini.  O tipo Heteropterys, abundante na amostra dos tipos polínicos usados 

por C. analis, já foi citado como o tipo principal para as coletoras de óleo, incluindo C. 

analis no estudo de Rabelo et al. (2015). Essa relação mais estreita dentro da comunidade 

reforça a hipótese de que um determinado serviço ecológico pode ser um mosaico de 

diferentes serviços interligados (Jordano, 1987). Além dos tipos de Malpighiaceae, o tipo 

Gliricidia (Fabaceae) foi o único outro tipo mais utilizado por Centris, sendo a família 

Fabaceae também citada como a segunda família mais importante para C. analis no 

estudo de Lima et al. (2017).  

  Euphorbiaceae e duas outras famílias foram importantes na dieta de T. curvitarsis, 

Araliaceae no cerrado e Sapindaceae na mata, sendo esta última já destacada por Aguiar 

et al. (2017) como uma das famílias importantes para T. diversipes. O que diferiu, no 

entanto, foi que, no presente estudo, Euphorbiaceae foi a mais utilizada por T. diversipes, 

assim como no estudo de Alves dos Santos et al. (2002), Menezes et al. (2012), de Lyra 

Neves et al. (2014) e Rocha-Filho et al. (2018). Já no estudo de Aidar et al. (2015), 

somente uma Malpighiaceae foi a mais importante para T. diversipes. T. rugulosa foi a 
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espécie que apresentou maior diferença em relação às outras espécies, pois ela utilizou 

mais famílias do que as outras, em ambas as fitofisionomias. Provavelmente, evitando 

utilizar os mesmos recursos e aumentar a competição, ela se comportou como a espécie 

mais generalista e coletou recursos em menores proporções a partir de diferentes famílias 

ao invés de coletar mais intensamente de uma família abundante ou ter alguma relação 

estreita com alguma planta.  

Considerando os anos de coleta, as espécies utilizaram diferentemente mais 

famílias de plantas em anos diferentes, assim como ocorreu na fitofisionomia, como as 

Tetrapedia que tiveram Sapindaceae no primeiro ano e Onagraceae no segundo ano, 

ambas junto com Euphorbiaceae como famílias mais coletadas. T. diversipes já foi 

apontada como visitante frequente em Ludwigia em diferentes estudos (Alves dos Santos, 

1999; Ruim et al., 2011; Menezes et al., 2012; de LyraNeves et al., 2014; Gonçalves & 

Buschinni, 2017; Rocha-Filho et al., 2018). Foi possível perceber que a diversidade de 

plantas em fitofisionomias e períodos diferentes podem influenciar na dieta e na 

complementariedade da dieta das abelhas, principalmente dessas espécies que são menos 

exigentes (Aguiar, 2003; Aguiar & Santos, 2007; Aguiar et al., 2013). Também foi 

possível perceber, com a grande quantidade de famílias de plantas utilizadas ao longo dos 

anos, que o bom estado de preservação de uma área como a que foi usada nesse estudo 

pode permitir não só que uma diversidade maior de espécies ocorra no local mas como 

aquelas com relações mais estreitas como os Centridini e as Malpighiaceae também se 

mantenham. 

 Anthodioctes sp utilizou Gliricidia no cerrado no primeiro ano. Como esse tipo 

polínico também foi mais explorado por C. analis na mata e no segundo ano, ela 

provavelmente utilizou também outro tipo de Sapidaceae (tipo Serjania) para 

complementar sua dieta. Além disso, a maior abundância de cada tipo polínico na mata 

pode ter permitido também que a abundância de Anthodioctes sp fosse maior nessa 

fitofisionomia.  

  A outra espécie de Anthidiini, E. erythrocephalum, utilizou no cerrado um tipo 

abundante (tipo Desmodium) e completou sua dieta com outro tipo também abundante, 

D. vinosum. Este tipo também foi explorado por outras espécies de Tetrapedia o que pode 
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ter levado à utilização ainda do tipo P. venusta. Este último tipo não foi muito abundante, 

mas foi quase exclusivamente utilizado por E. erythrocephalum, podendo ser um 

complemento importante na dieta para diminuir a sobreposição do nicho. Na mata, E. 

erythrocephalum foi menos abundante e não utilizou D. vinosum. Considerando que a 

mata possa ter mais recursos alimentares e maior disponibilidade de locais naturais para 

nidificação, a abundância menor nesse ambiente pode ser resultante da dificuldade em 

encontrar locais adequados para instalação de NA que serão encontrados pelas abelhas. 

Além disso, o tipo polínico P. venusta pode também ter sido o fator para menor 

abundância uma vez que ele quase não aparece no segundo ano. Isso pode ter provocado 

também a mudança da dieta com aumento da utilização do tipo Desmodium.  

 O tipo não identificado de Fabaceae foi exclusivamente utilizado por E. townsendi 

no cerrado. Esse ambiente pode ter menor abundância de plantas disponíveis ao longo das 

estações, se for o caso, a espécie utilizar uma fonte de alimento exclusivamente pode ser 

uma resposta da competição que auxiliou a sua permanencia na área ao longo dos anos. 

E na mata, como é uma área com abundância maior de plantas, talvez não tenha sido 

necessário buscar uma fonte não explorada por outras espécies e sim compartilhar as 

fontes que estão mais disponíveis conforme sugerido por Aidar et al. (2015) para outras 

espécies de Euglossa que utilizaram espécies de plantas mais abundantes na coleta. Além 

disso, o tipo de Fabaceae não foi coletado no segundo ano. Essa ausência de coleta pode 

ser devido ao não florescimento naquele período de tempo, o que pode também ter 

influenciado na alteração da dieta de E. townsendi para outros dois tipos polínicos. 

Centris analis foi a espécie mais abundante no cerrado. Isso provavelmente foi 

possível pois essa espécie utilizou o tipo não identificado de Malpighiaceae, que foi 

abundante naquela fitofisionomia, e complementou sua dieta com outros dois tipos, 

Heteropterys e Gliricidia, o primeiro já mencionado como fonte de alimento para C. 

analis (Rabelo et al., 2015). Malpighiaceae não foi a espécie mais coletada na mata, e sua 

menor abudância na área pode, provavelmente, influenciar que a espécie C. analis não 

foi a espécie mais abundante nessa fitofisionomia. Como espécies da tribo Centridini têm 

estreita relação com aquela família, se a quantidade daquele recurso diminuir, a 

abundância das abelhas provavelmente diminuirá também. 



86 
 

 

 

 

 As três espécies de Tetrapedia utilizaram as espécies mais abundantes, depois de 

Malpighiaceae, mas de maneiras diferentes. T. curvitarsis utilizou dois tipos dos mais 

abundantes no cerrado, tipos Dalechampia e D. vinosum, e na mata utilizou o tipo mais 

abundante Dalechampia com alguns outros tipos para complementar sua dieta sendo o 

tipo Serjania o mais explorado. T. diversipes, diferentemente, utilizou praticamente 

apenas o tipo mais abundante Dalechampia em ambas fitofisionomias, sendo que na mata, 

com abundância maior, utilizou também alguns outros tipos. No estudo de Menezes et al. 

(2012) os tipos mais importantes para T. diversipes, independente da fitofisionomia ou 

período que os ninhos foram coletados, foram um tipo de Dalechampia e um de Ludwigia, 

similar às observações de Rocha-Filho et al. (2018) e com os resultados aqui apresentados 

para todas as 3 espécies de Tetrapedia amostradas. T. rugulosa utilizou vários tipos 

polínicos no cerrado (Desmodium, Ludwigia, Croton, D. vinosum) e na mata 

(Desmodium, Senna, Serjania, Croton, Ludwigia e Dalechampia) em proporções 

diferentes e baixas. A utilização de um tipo de Serjania já tinha sido citado por Aguiar et 

al. (2017) para T. diversipes e nesse estudo ele aparece como um dos tipos importantes 

para Tetrapedia dependendo da fitofisionomia ou do tempo considerado. Além disso, no 

estudo de Aidar et al. (2015), outros tipos de Serjania e de Fabaceae foram mais 

frequentemente coletados pelas abelhas mais abundantes, assim como no presente estudo. 

Quando considerado o tempo, no primeiro ano, as três espécies de Tetrapedia utilizaram 

mais Dalechampia e Serjania e vários outros tipos em menores proporções. No segundo 

ano, elas usaram diferentes estratégias, de acordo como as fitofisionomias. Tetrapedia 

curvitarsis e T. diversipes coletaram mais Dalechampia e complementaram com Croton 

e Ludwigia enquanto T. rugulosa complementou com vários tipos em proporções 

menores. Utilizar diferentes estratégias de coleta de alimento em áreas ou anos diferentes 

juntamente com a utilização de espécie abundantes nas áreas pode ser resultado de 

competição passada e parece ser uma boa resposta para a alta diversidade de espécies e 

de interações que mantem a dinâmica da comunidade ao longo dos anos.  

As métricas de redes ponderadas e quantitativas utilizadas neste estudo são 

consideradas independentes do tamanho da rede e do esforço de amostragem podendo 

demonstrar outros fatores como o tempo e espaço influenciando na dinâmica das redes 

mutualísticas (Bersier et al., 2002; Blüthgen et al., 2006). Além disso, como demonstrado 
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no estudo de Kaiser-Bunbury et al. (2010), para robustez, redes quantitativas mostraram 

resultados mais reais que não foram observados em redes qualitativas. A importância dos 

nós das redes pode ser observada pela centralidade. Assim, podemos indicar quais são as 

espécies de abelhas que são mais generalistas ou especialistas em relação às conexões, 

como também quais itens alimentares utilizados são os mais importantes na dieta da 

comunidade pois mantêm a coesão da rede. A diferença do cerrado para mata é que no 

primeiro T. diversipes não é uma espécie central na rede enquanto que na mata E. 

erythrocephalum é que não é uma espécie central. Isso pode estar relacionado com a 

utilização de tipos polínicos exclusivos em cada fitofisionomia que cada espécie de abelha 

coletou e, mesmo sendo espécies abundantes como a Tetrapedia, elas não são espécies 

chave para manter a rede naquela fitofisionomia. Outros estudos (Andena et al., 2012; 

Aidar et al., 2015) citaram a importância da família Apidae contendo espécies, com 

destaque para Apis mellifera, centrais à rede. O presente estudo diferiu daqueles pois não 

somente Apidae teve espécies centrais na rede como também Megachilidae. Essa 

diferença se dá pelo fato de espécies sociais de abelhas não serem amostradas com a 

técnica aqui utilizada dos NA. Assim, com a metodologia aqui utilizada, outras famílias, 

nativas ou exóticas, aparecem como espécies-chave, como os casos do Megachilidae 

Anthodioctes sp, e as espécies de Apidae T. diversipes e C. analis para mata, e o 

Megachilidae E. erythrocephalum para o cerrado e T. curvitarsis e T. rugulosa para ambas 

as áreas. Isso mostra que espécies exóticas que estão estabelecidas podem ter ou estar 

substituindo espécies nativas que seriam “chave” para a manutenção das diferentes áreas. 

Sabe-se que as espécies abundantes na rede e com muitas conexões são mais 

importantes para toda a estrutura da rede em diferentes sistemas (Albert et al., 2000; 

Memmott et al., 2004). Porém, as espécies (nós) de uma rede não têm a mesma 

importância para a dinâmica e estabilidade das comunidades (Jordán, 2009; Martín 

González et al., 2010) e, nesse estudo, Ludwigia foi a espécie mais importante na dieta 

das abelhas para o cerrado enquanto que Gliricidia, Dalechampia, Serjania e Desmodium 

foram centrais na dieta da mata. Serjania já foi citado como tipo principal para diferentes 

espécies de abelhas em outro estudo no cerrado feito por Vieira et al. (2008). Essas 

espécies centrais, como citado por Jordán et al. (2006), podem influenciar negativamente 

outras espécies caso tenham sua abundância diminuída. Esses resultados mostram a 
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importância de uma diversidade botânica maior de espécies para se manter a dinâmica da 

comunidade em áreas com fitofisionomias mais diversas como a mata e a importância de 

se ter diferentes fitofisionomias que terão diferentes diversidades que podem aumentar e 

manter as populações mesmo em períodos menos favoráveis. Mesmo sendo espécies 

centrais para as fitofisionomias, Anthodioctes sp não foi central no primeiro ano e C. 

analis não foi central no segundo ano, o que pode estar relacionado com a abundância 

dos tipos polínicos que elas utilizaram. Quando os tipos são mais abundantes elas se 

comportam mais como especialistas e se forem menos abundantes elas se comportam 

como generalistas. Além disso, quanto aos tipos polínicos, o tempo teve menos variação 

do que as fitofisionomias, pois vários tipos polínicos são centrais em ambos os anos. 

 O aninhamento é citado como uma estratégia evolutivamente estável nos 

mutualismos facultativos porque espécies especialistas que são mais vulneráveis estão 

ligadas preferencialmente a um núcleo forte de generalistas (Bascompte et al., 2006; 

Bascompte & Jordano, 2007; Vazquez et al., 2009; Bluèthgen, 2010; Elle et al. 2012; 

Ramíres-Flores et al., 2015; Gonçalves & Buschini, 2017). As redes aqui obtidas, 

independentemente de fitofisionomia e tempo, foram aninhadas, sendo assim, espécies 

com muitas ligações na rede estão interagindo com espécies que apresentaram muitas e 

poucas interações. Além disso, espécies com poucas ligações estavam interagindo 

somente com espécies com muitas conexões. Isso corrobora estudos de outras redes 

mutualísticas em diferentes áreas (Bascompte et al., 2003; Bascompte et al.,2006; 

Bascompte & Jordano, 2007; Bosch et al., 2009; Albrecht et al., 2010; Pigozzo & Viana, 

2010; Andena et al., 2012; Mello et al., 2013; Diniz & Buschini, 2015; Ramires-Flores 

et al., 2015; Rocha-Filho et al., 2018). Albrecht et al. (2010) estudaram redes de plantas 

e polinizadores em áreas dos alpes Suíços que apresentam diferentes estágios sucessionais 

relacionados com o recuo da geleira ao longo dos anos. Esses autores citam que suas áreas 

com estágios sucessionais mais avançados apresentam maior aninhamento em relação a 

estágios iniciais de sucessão, e que essa métrica pode ser influenciada positivamente por 

áreas mais maduras nas quais as riquezas são maiores e as interações estão mais 

estabelecidas. O denso núcleo de interações formado nessas redes pode demonstrar o bom 

estado de preservação das áreas onde mais espécies podem estar coexistindo e também 

demonstra que essas comunidades com uma heterogeneidade na distribuição de conexões 
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podem possuir rotas alternativas em resposta a perturbações ambientais (Bascompte et 

al., 2003; Bascompte & Jordano, 2007). Sendo assim, a área de estudo do presente 

trabalho, que também apresenta áreas com estágios sucessionais mais avançados e com 

alta riqueza de espécies, são importantes áreas preservadas que podem estar exercendo 

influência fundamental na estabilidade da rede e, consequentemente, na manutenção da 

biodiversidade da comunidade (Bascompte et al., 2006; Santos et al., 2010). 

O trabalho de Memmott et al. (2004) sugere que redes mutualísticas são robustas 

à perda de espécies e o presente trabalho reforça essa afirmação, pois independente da 

fitofisionomia ou do tempo, as redes observadas foram robustas. Isso, provavelmente, por 

essas redes apresentarem muitos tipos polínicos com poucas interações mais exclusivas. 

Isso indica ainda que a área usada no presente estudo apresenta um bom estado de 

conservação com uma riqueza maior de plantas, o qual demonstra a importância de se 

preservar áreas naturais para manter uma comunidade diversa e dinâmica ao longo dos 

anos (Potts et al., 2003; Albrecht et al., 2010; Ferreira et al., 2013). Áreas com 

diversidade maior de espécies aumentando a robustez da rede pode ser visto também 

quando comparamos a maior robustez da mata em comparação a do cerrado que é menos 

diversa. Porém, mesmo com robustez diferente, ambas as áreas são importantes para 

manter a comunidade com interações mais diversas. A alta robustez aqui observada foi 

semelhante ao encontrado por Ramirez-Flores et al. (2015) trabalhando em áreas do 

México e Beltran & Traveset (2018) trabalhando em uma ilha da Espanha, os quais citam 

a importância das espécies mais generalistas na dinâmica da comunidade e robustez da 

rede. Com a perda dessas espécies, a rede pode entrar em colapso e, como consequência, 

muitas espécies da comunidade serão extintas por perderem suas fontes de recursos 

(Memmott et al., 2004; Kaiser-Bunbury et al., 2010). 

Como visto na literatura (Olensen et al., 2007; Bezerra et al., 2009; Ramires-

Flores et al., 2015), as redes aqui construídas, mesmo apresentando de quatro a cinco 

módulos, em nenhuma escala considerada foi estatisticamente modular pois não existiram 

muitas conexões exclusivas que permitissem a criação de módulos separados. Bosch et 

al. (2009), diferentemente, encontraram de quatro a cinco módulos estatisticamente 

significativos. Não encontrar módulos pode ser um padrão observado para áreas naturais 

mais preservadas, pois elas podem ter um número maior de espécies interagindo entre si, 
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não criando subgrupos, auxiliando a manutenção da comunidade ao longo dos anos. Além 

disso, influências deletérias poderiam ser amplificadas e resultar em um maior número de 

co-extinções em sistemas compartimentados (Guimarães Jr. et al., 2007; Elle et al., 2012; 

Ramires-Flores et al., 2015) e em redes tanto aninhadas quanto não modulares, essas 

influências podem ser diluídas pelas espécies mais generalistas. Isso demonstra a 

importância de se preservar áreas para a manutenção das comunidades e preservação das 

espécies ao longo dos anos. 

 A especialização da comunidade se assemelhou em parte com a sobreposição de 

nicho, uma vez que algumas espécies apresentaram altos índices de sobreposição. A parte 

da comunidade que tinha pequena sobreposição de nicho pode ser explicada pela 

complementariedade dos nichos alimentares e pode ocorrer porque uma alta diversidade 

de plantas pode suportar uma alta diversidade de visitantes florais (Blüthgen & Klein, 

2011; Carvalho et al., 2014). A alta sobreposição de nicho entre algumas espécies, mesmo 

com uma baixa especialização da comunidade, pode ser possível, provavelmente, pois os 

tipos em comum utilizados por essas abelhas são os mais abundantes e permitem que 

algumas espécies tenham essa maior sobreposição sem afetar a comunidade. A 

especialização do cerrado foi maior do que a da mata e provavelmente, pode ter sido uma 

fitofisionomia com menor abundância de tipos polínicos disponíveis ao longo do ano. 

Quando comparamos essas fitofisionomias, as populações do cerrado precisariam se 

especializar e utilizar tipos polínicos mais exclusivamente para manterem suas 

nidificações. Já a mata teria mais espécies mais abundantes na área e as fêmeas poderiam 

utilizar mais tipos polínicos e/ou os mesmo tipos tornando-se mais generalistas, assim 

como também citado por Potts et al., 2003 e Albrecht et al., 2010. A especialização da 

comunidade deste estudo foi semelhante à especialização encontrada por Albrecht et al. 

(2010) para áreas de sucessão ecológicas intermediárias e os autores atribuiram esse fato 

ao aumento do comportamento generalistas dos polinizadores com o aumento do estágio 

sucessional ao longo dos anos, pois seria consequência do aumento da riqueza de espécies 

de plantas. O cerrado aqui estudado teve uma alta especialização da comunidade 

semelhante ao observado em uma comunidade em uma ilha na Espanha (Beltran et al., 

2018). Esses autores indicam que a alta especialização se deve à fragilidade e baixa 

abundância das espécies na ilha. No presente caso, tal fato não deve estar relacionado 
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com a fragilidade da área, uma vez que a robustez do cerrado foi alta. Por outro lado, a 

menor abundância de tipos polínicos utilizados ao longo do ano, que pode ser reflexo de 

menor disponibilidade desses tipos polínicos, pode explicar a maior especialização da 

comunidade nessa fitofisionomia. 

Os valores de especialização da comunidade em relação ao tempo não variaram 

tanto como em relação às fitofisionomias, sugerindo que escalas de tempo de um ano não 

interferem no comportamento generalista ou especialista das espécies de abelhas.  

Albrecht et al. (2010) observaram mudanças de especialização somente com mais de 40 

anos de diferença de sucessão entre as áreas. Isso pode demonstrar, como citado por eles, 

que a maior riqueza das diferentes áreas e não pequenas variações de tempos podem 

influenciar nos comportamentos de generalistas ou especialistas das espécies de abelhas. 

Mesmo não tendo uma grande alteração em relação ao tempo, a pequena mudança deve 

ser resposta das espécies menos abundantes, uma vez que as espécies mais abundantes, 

provavelmente, mantêm seu papel na rede independentemente da escala de tempo 

(Beltran e Traveset, 2018). Com a diversidade de plantas aumentando na coleta da área 

de mata a tendência da diminuição da especialização pode também se apoiar na teoria 

ótima de forrageamento, na qual os polinizadores podem se tornar generalistas para 

minimizar o tempo de forrageamento (Pyke, 1982).   

A especialização das populações foi maior, de maneira geral, para a área de 

cerrado, com exceção de E. erithrocephalum que apresentou resultado oposto. Quando 

comparado com uma área em uma ilha na Espanha (Beltran e Traveset, 2018) as espécies 

de abelhas aqui amostradas foram mais especialistas, o que pode estar relacionado com 

uma maior diversidade de plantas na área desse estudo. Por não ter um território limitado 

como uma área insular, a abundância das plantas pode ser maior, permitindo que as 

espécies de abelhas utilizem mais de um único tipo polínico. No primeiro ano desse 

estudo, as espécies foram mais especialistas do que no segundo ano e esse fato pode estar 

relacionado com uma flutuação temporal na abundância das espécies de abelhas, uma vez 

que foi coletado um número menor de ninhos no primeiro ano e foram desconsiderados 

os seis primeiros meses de coleta para evitar influência do tempo para as espécies 

encontrarem e fundarem seus ninhos. Um exemplo foi o que ocorreu com T. diversipes 

que foi mais especialista no segundo ano, o que justificaria a menor abundância dessa 
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espécie que, normalmente, é a Tetrapedia mais abundante nos estudos (Aguiar & Martins. 

2002; Aguiar et al., 2005; Garofalo, 2008; Cordeiro, 2009; Gazola & Garofalo, 2009; 

Rocha-Filho et al., 2018). Uma vez na presença das outras duas Tetrapedia com 

comportamentos mais generalistas, T. diversipes pode ter construído um menor número 

de ninhos. Outro exemplo foi o que ocorreu com E. erythrocephalum que também se 

comportou como especialista no segundo ano podendo ser resposta para diminuir 

competição, pois quando se tem abundância maior de várias espécies, é provável que se 

complemente sua dieta com mais de um tipo polínico que não está sendo utilizado por 

outras espécies.  

6. CONCLUSÕES 

A falta de estudos levando em consideração a escala de tempo e espaço dificulta 

maiores comparações. Estudos que também levem aqueles fatores em consideração são 

importantes para uma melhor compreensão da dinâmica populacional das espécies nos 

diferentes biomas brasileiros. Além disso, estudos integrados entre a comunidade de 

abelhas e vespas também são necessários, uma vez que estes diferentes grupos se 

alimentam de itens distintos, mas podem nidificar em um mesmo período de tempo e 

espaço e utilizar o mesmo tipo de substrato para construção de seus ninhos. 

A grande diferença nos parâmetros como composição, abundância e métricas de 

rede em comparação com outros estudos mostra a importância de se conhecer a dinâmica 

de cada área para pensar de maneira mais eficiente em estratégias específicas de 

recuperação e preservação de áreas naturais.  

A segregação do período de nidificação (temporal), da fitofisionomia (espacial) 

e/ou na dieta (trófico) pode facilitar a coexistência de mais espécies, uma vez que, ao 

longo dos anos, evitando-se utilizar os mesmos recursos e com isso aumentar a 

competição, uma das dimensões pode ter se alterado como estratégia entre as abelhas e 

assim, o forrageamento de mais espécies ser mais eficiente. Áreas com melhores estados 

de conservação, como Estações Ecológicas, mostram melhores resultados nas redes e nas 

métricas. Isso pode indicar que essas áreas conseguem preservar uma maior diversidade 

de espécies ao longo dos anos. 
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