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RESUMO 

Lima, R. “Abelhas e vespas solitárias (Hymenoptera, Aculeata) ocupando ninhos-armadilha 

e recursos alimentares utilizados por Centris (Heterocentris) analis e Centris (Heterocentris) 

terminata (Hymenoptera, Centridini) em um fragmento de Mata Atlântica na zona urbana 

de Salvador, Bahia, Brasil”. Dissertação (Mestrado)- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto- SP, 2016. 

O objetivo do presente estudo foi inventariar a diversidade de espécies de abelhas e vespas 

solitárias que nidificam em cavidades preexistentes em um fragmento de Mata Atlântica, 

componente da paisagem urbana de Salvador, Bahia, ocupado pelo Parque Zoobotânico Getúlio 

Vargas (PZBGV) e pelo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ondina. Além disso, 

foi feita a identificação dos recursos florais utilizados por duas espécies de abelhas, Centris 

(Heterocentris) analis e Centris (Heterocentris) terminata, para aprovisionamento das suas células 

de cria. A amostragem foi realizada durante o período de maio de 2014 a outubro de 2015, e os 

ninhos-armadilha utilizados consistiam de tubos de cartolina preta, blocos de madeira e gomos de 

bambu. Foram instalados no campo 1.192 ninhos-armadilha, distribuídos em oito suportes, sendo 

quatro colocados na área do Parque Zoobotânico e quatro colocados na área ocupada pelo campus 

da UFBA. As inspeções aos ninhos foram feitas mensalmente e os ninhos concluídos foram 

coletados e substituídos por novos ninhos-armadilha vazios. Os ninhos ocupados foram levados 

para o laboratório. No laboratório, os ninhos foram mantidos à temperatura ambiente e observados 

diariamente até a emergência dos adultos. Foram amostrados 409 ninhos pertencentes a sete 

espécies de vespas e cinco de abelhas, sendo 189 coletados no campus da UFBA e 220 no 

PZBGV. Do total de ninhos obtidos, 234 ninhos foram colonizados por cinco espécies de abelhas 

pertencentes a família Apidae: Centris analis, Centris terminata, Xylocopa frontalis, Euglossa sp. 

e Tetrapedia diversipes. As abelhas nidificaram com maior frequência no PZBGV (127 ninhos) do 

que no campus da UFBA (107 ninhos). Em relação às vespas, do total de 175 ninhos, 82 foram 

coletados na UFBA e 93 no PZBGV, tendo emergido indivíduos de sete espécies pertencentes a 

três famílias: Podium denticulatum e Podium sp. (Sphecidae); Auplopus pratens e Auplopus 

subaurarius (Pompilidae); Trypoxylon sp.1, Trypoxylon sp.2 e Trypoxylon lactitarse 

(Crabronidae). Entre as espécies de abelhas, C. analis foi a mais abundante, seguida por C. 

terminata. As espécies de vespas mais abundantes foram Trypoxylon sp.2 e P. denticulatum. As 

maiores frequências de atividade de nidificação das espécies de abelhas e vespas ocorreram nos 

meses com temperaturas elevadas e baixos índices pluviométricos (janeiro-março). Das espécies 
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analisadas, apenas C. analis, P. denticulatum e Trypoxylon sp. 2 apresentaram diferenças 

significativas na razão sexual, as quais foram enviesadas para machos. A taxa de mortalidade para 

as espécies de abelhas e vespas foi maior na UFBA (55,08%) do que no PZBGV (44,92%). A 

mortalidade foi ocasionada, na grande maioria dos casos, por causas desconhecidas. Para 

identificação das fontes dos recursos florais utilizados por C. analis e C. terminata foi realizada a 

análise polínica a partir de 53 ninhos de C. analis e 20 ninhos de C. terminata fundados durante o 

período de maio de 2014 a abril de 2015. A análise do conteúdo polínico residual dos ninhos foi 

realizada pelo método de acetólise convencional. Foram identificados 12 tipos polínicos, 

pertencentes a sete famílias vegetais: Malpighiaceae, Bignoniaceae, Solanaceae, Fabaceae, 

Arecaceae, Polygalaceae e Sapindaceae. Destas famílias, Malpighiaceae foi a que teve os tipos 

polínicos mais frequentes nos ninhos de ambas as espécies de abelhas. Nos ninhos de C. analis 

foram encontrados 12 tipos polínicos e nos ninhos de C. terminata 8 tipos polínicos. Os tipos 

polínicos com as maiores frequências de utilização por C. analis e C. terminata foram: Malpighia 

emarginata, Byrsonima sericea, Stigmaphyllon cavernulosum e Aeschynomene paucifolia.Os 

resultados encontrados são de extrema relevância para o conhecimento das plantas fornecedoras 

de recursos florais utilizados para aprovisionamento larval, consumo e construção dos ninhos, 

elaboração de plano de manejo, conservação das abelhas do gênero Centris e das plantas visitadas 

pelas mesmas. Os resultados sugerem que a área estudada funciona como refúgio para espécies de 

abelhas e vespas solitárias. 

Palavras-chave: Abelhas e vespas solitárias, Ambiente urbano, Ninhos-armadilha, Mata 

Atlântica, Pólen, Recursos florais. 
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ABSTRACT  

Lima, R. Solitary bees and wasps (Hymenoptera, Aculeata) occupying trap-nests and food 

resources utilized by Centris (Heterocentris) analis and Centris (Heterocentris) terminata 

(Hymenoptera, Centridini) in an Atlantic forest fragment in the urban zone of Salvador, 

Bahia, Brazil. Thesis (Master) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2016. 

The aim of this study was to inventory the diversity of species of solitary bees and wasps that nest 

in artificial cavities in an Atlantic Forest fragment in the urban landscape of Salvador, Bahia. This 

area is occupied by the campus of the Universidade Federal da Bahia (UFBA) and by the Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV). We also identified the food resources collected by Centris 

analis and Centris terminata females. The samples were collected from May 2014 to October 2015 

using artificial cavities made of black cardboard, wooden blocks, and bamboo canes (trap-nests 

methodology). We installed 1.192 trap-nests in the field, distributed in eight stands, four for each 

area. Inspections were made monthly and occupied nests were removed and brought to the 

laboratory. The empty cavities were filled with new nests. In the laboratory, the nests were kept at 

room temperature and observed daily until adult emergence. We sampled seven wasp species and 

five bee species in the two areas of this study, in a total of 409 nests: 189 nests in UFBA and 220 in 

PZBGV. Of these, 234 nests were made by five bee species from four genera of Apidae family: 

Centris analis, Centris terminata, Xylocopa frontalis, Euglossa sp. and Tetrapedia diversipes. Bees 

nest more frequently in PZBGV (127 nests) than on the campus of UFBA (107 nests). In relation to 

the wasps, we collected 175 nests, 82 were collected in UFBA and 93 in PZBGV, and emerged 

individuals from seven species of three families: Podium denticulatum and Podium sp. (Sphecidae); 

Auplopus pratens and Auplopus subaurarius (Pompilidae); Trypoxylon sp.1, Trypoxylon sp.2 and T. 

lactitarse (Crabronidae). Among the bee species, C. analis was the most abundant, followed by C. 

terminata. The most abundant wasp species were Trypoxylon sp.2, followed by P. denticulatum. 

The highest frequency of nesting activity of the species of bees and wasps occurred in the months 

with high temperatures and low rainfall (January to March). Only C. analis, P. denticulatum and 

Trypoxylon sp. 2 showed significant differences in the sex ratio, which were male-bias. The 

mortality rate was higher in the UFBA (55.08%) than in the PZBGV (44.92%) for both, bees and 

wasps. Unknown causes were the main causes of mortality. To identify the pollen resource used by 

C. analis and C. terminata, we analyzed 53 C. analis nests and 20 C. terminata nests, collected 

from May 2014 to April 2015. We found 12 pollen types belonging to seven families: 
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Malpighiaceae, Bignoniaceae, Solanaceae, Fabaceae, Arecaceae, Polygalaceae and Sapindaceae, 

where Malpighiaceae was the most common for both species. We found 12 pollen types for C. 

analis and 8 for C. terminata, and the highest frequency pollen species were Malpighia emarginata, 

Byrsonima sericea, Stigmaphyllon cavernulosum, Aeschynomene paucifolia for both species 

analyzed. The results are extremely important for the knowledge of supplier plants of food 

resources used for larval supply, consumption and construction of nests, preparation of management 

plan, conservation of the genus Centris bees and plants visited by them.The studied forest fragment 

serve as refuge for species of bees and solitary wasps. 

Keywords: Solitary bees and wasps, urban landscape, trap-nests, Atlantic Forest, Pollen, Food 

resources. 
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1-INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1-Mata Atlântica 

 

A Mata Atlântica, bioma brasileiro que possui em sua constituição diversas 

fitofisionomias tais como Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional 

Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta, além de ecossistemas adjacentes 

como manguezais, restingas e campos de altitude, possuía, originalmente, uma extensão de 

1.360.000km2 distribuídos por 17 estados brasileiros ao longo da costa litorânea (MMA, 

2000). Com a colonização europeia do Brasil, boa parte da cobertura vegetal primitiva foi 

devastada e, atualmente, após mais de 500 anos da colonização, restam apenas 98.000 km2 de 

extensão. Esses últimos remanescentes continuam sofrendo grandes pressões antrópicas 

(Morellato & Haddad, 2000). Dado que grandes extensões desse bioma foram ocupadas por 

cidades e também por áreas de agricultura e pecuária, houve enorme perda de diversidade 

biológica (Fundação SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2013). 

O bioma Mata Atlântica ainda é considerado um dos 25 hotspot do mundo, por sua 

rica biodiversidade e com seus altíssimos níveis de endemismo. Temos, como exemplo, a 

incrível diversidade de plantas (458 espécies) encontradas em um hectare ao norte de Ilhéus, 

sul da Bahia (MMA, 2000). 

No estado da Bahia, a Mata Atlântica apresentava extensão de 17.976.964 ha, o que 

correspondia a 33% do território baiano. Estudos feitos pelo SOS Mata Atlântica e pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) resultaram na elaboração do Atlas dos 

remanescentes florestais da Mata Atlântica no período de 2011-2012, que mostra os 

resultados dos desmatamentos em remanescente ao longo dos anos nos 17 estados brasileiros. 

Naquele período, a cobertura vegetal da Bahia diminuiu para apenas 2.068.468 ha, 

equivalente a 11.5% de todo território baiano (Fundação SOS Mata Atlântica & Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, 2013).  

Na região sul da Bahia e por todo o estado do Espírito Santo localiza-se o Corredor 

Central da Mata Atlântica. Esse corredor é considerado um dos principais centros de 

endemismo para vertebrados, insetos e plantas. Um dos remanescentes de Mata Atlântica 

mais importante desse corredor para a conservação da biodiversidade no planeta está 
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localizado no extremo sul da Bahia (Franke et al., 2005), com destaque para os municípios de 

Valença, Ilhéus, Una e Canavieira (MMA, 2000). 

Embora os fragmentos de Mata Atlântica localizados em Salvador e região 

metropolitana estejam entre 182 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, eles 

ainda sofrem enormes pressões antrópicas. Entre esses fragmentos podemos destacar o 

existente no bairro de Ondina, local da realização desse estudo, onde o campus da 

Universidade Federal da Bahia e o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas estão instalados. 

1.2- Efeitos da urbanização sobre a biodiversidade  

 

O processo de urbanização está ocorrendo de forma acelerada por todo o mundo. Um 

importante desafio para a conservação da diversidade biológica é entender como esse 

processo exerce influência sobre a biodiversidade (McKinney, 2002), uma vez que a 

antropização de áreas naturais modifica a disponibilidade e a qualidade de diversos recursos 

bióticos, assim como parâmetros físicos e químicos do ambiente. 

McKinney (2008) revisou cerca de 105 estudos acerca dos efeitos da urbanização sobre 

a riqueza e abundância de espécies animais e vegetais. Dentre eles, 30 estudos sobre os 

invertebrados terrestres demostraram que a urbanização pode influenciar de forma a diminuir 

a fauna, e outros trabalhos relatam também a redução da flora local. Os efeitos da urbanização 

sobre as espécies dependem de vários fatores como: grupo taxonômico, escala espacial de 

análise, e intensidade da urbanização (McKinney, 2008). 

Pouco é conhecido sobre a fauna urbana de abelhas e vespas pois, apenas 

recentemente, tem sido iniciado o processo de documentação de suas comunidades incluindo 

diversidade de espécies e abundância (Hernandez et al., 2009). A transformação de habitat 

natural deve potencialmente afetar as abelhas e vespas diminuindo os recursos a serem 

forrageados, eliminando locais disponíveis para nidificação, fragmentando habitats e 

submetendo populações às pressões antropogênicas tais como poluentes, pesticidas, tráfego de 

pessoas, entre outros efeitos (Hernandez et al., 2009). 

Abelhas e vespas podem ser mais sensíveis aos efeitos causados ao ambiente pela 

urbanização do que os vertebrados. Isso pode estar relacionado ao seu curto período de vida e 

às mudanças nos fatores abióticos como: temperatura, luminosidade e umidade, os quais 

podem ser variáveis a depender do grau de urbanização do ambiente (Schüepp et al., 2011). 
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Estudos mostram que a urbanização está na lista dos principais fatores responsáveis pelo 

declínio global de abelhas e vespas solitárias (Potts et al., 2010) e enfatizam a necessidade de 

estudos da ecologia das comunidades desses insetos. 

O monitoramento das respostas das abelhas e vespas à urbanização pode identificar 

causas que atuam moldando a dinâmica das comunidades desses insetos. A elucidação das 

relações causais entre composição das comunidades e características do habitat pode fornecer 

informações úteis para a conservação das abelhas e vespas, especialmente quando aplicadas 

para a construção de habitats urbanos (Hernandez et al., 2009). 

Desta maneira, inventários sobre a composição da diversidade de abelhas e vespas 

solitárias em pequenos fragmentos urbanos têm fundamental importância na coleta de dados 

úteis para a criação de estratégias para conservação desses insetos e as espécies de plantas ali 

existentes (Silva-Júnior, 2011).  

1.3- Abelhas e vespas solitárias 

 

As abelhas e as vespas pertencem a uma das ordens mais diversas da classe Insecta, a 

ordem Hymenoptera. As abelhas possuem relevante importância no funcionamento de quase 

todos os ecossistemas terrestres, incluindo aqueles dominados pela agricultura, por meio de 

suas atividades como polinizadores.  Elas encontram-se na linha de frente da produtividade 

sustentável atuando sobre a reprodução das plantas (Kevan, 1999).   Por sua vez, as vespas, 

com suas atividades predadoras e parasíticas, atuam regulando os níveis populacionais das 

suas presas e hospedeiros (O’Neill, 2001). Esses himenópteros podem ser utilizados como 

bioindicadores de qualidade ambiental (Morato & Campos, 2000). 

  

         Espécies de abelhas solitárias (85% das espécies - Batra, 1984) e de vespas solitárias 

(90% das espécies - Evans & Ebehard, 1970) nidificam, em sua maioria, no solo. Em seguida, 

o substrato mais utilizado é madeira, com os ninhos sendo construídos em tocos, troncos, 

galhos ou ramos de árvores. Embora algumas espécies escavem buracos na madeira, cerca de 

5% do total das espécies de abelhas e de vespas solitárias apresentam o hábito de nidificar em 

cavidades preexistentes (Krombein, 1967). Estas cavidades podem ser o interior da medula de 

plantas, orifícios existentes em árvores, galerias feitas em madeira por besouros ou outros 

insetos, em gomos de bambu, em orifícios existentes em paredes de construções de alvenaria, 

em ninhos abandonados de outras espécies, entre outros (Bertoni, 1918; Vesey-Fitzgerald, 
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1939; Michener & Lange, 1958; Krombein, 1967, Danks, 1970, 1971; Parker, 1977; Linsley 

et al., 1980; Kimsey, 1982; Laroca et al., 1987). Esse hábito de nidificar em cavidades 

preexistentes tem facilitado o estudo das espécies de abelhas e de vespas solitárias, visto que 

as fêmeas são atraídas para construir seus ninhos em espaço tubulares preparados pelo 

homem, os chamados ninhos-armadilha (Camillo et al., 1995). 

O uso da metodologia de ninhos-armadilha possibilita a amostragem de indivíduos que 

habitam determinada área (Camillo et al., 1995; Garófalo, 2000; Morato & Campos, 2000; 

Aguiar & Martins, 2002; Alves dos Santos, 2003; Loyola & Martins, 2006), evitando aquelas 

que estejam apenas transitando pelo local (Camillo et al., 1995; Tscharntke et al., 1998). 

Além disso, essa metodologia permite o estudo de diversos fatores relacionados à história de 

vida dos indivíduos nidificantes, tais como comportamento de nidificação, fecundidade, 

abundância sazonal, mortalidade e os inimigos naturais, dinâmica populacional, razão sexual, 

estrutura dos ninhos além da identificação dos recursos utilizados para alimentar os imaturos 

(Morato, 2001; Gazola & Garófalo, 2003). 

1.4-Análise polínica como ferramenta para a identificação das fontes de recursos tróficos 

para as abelhas 

 

Acredita-se que origem das abelhas no planeta Terra tenha sido concomitante ao 

surgimento das Angiospermas há várias eras geológicas passadas (Proctor et al., 1996). As 

interações existentes entre as abelhas e as plantas propiciaram às Angiospermas o sucesso na 

polinização cruzada, sendo um fator essencial para a adaptação evolutiva das mesmas, 

aumentando a variabilidade genética e a produção de frutos e sementes (Raven et al. 2001; 

Ricketts et al.,2008). 

As abelhas interagem com as plantas em busca de recursos florais, utilizados para a 

sua sobrevivência e reprodução (Simpson & Neff, 1981). Os recursos utilizados pelas abelhas 

para alimentação são o pólen e néctar, sendo que algumas espécies necessitam também de 

óleo floral. Para a construção de seus ninhos, as abelhas podem utilizar resinas, óleos, ceras, 

folhas, pétalas, entres outros (Simpson & Neff, 1981). Buscando por recursos em flores as 

abelhas promovem a polinização e, como consequência, constituem os principais 

polinizadores de plantas nativas e cultivadas (Klein et al., 2007). 

O conhecimento das espécies de plantas visitadas pelas abelhas para coleta de recursos 

florais é de fundamental importância para o entendimento das interações existentes entre as 
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plantas e as abelhas, permitindo assim a compreensão da dieta das abelhas e do processo de 

polinização (Silva et al., 2010). Por conta disso, além de identificar quais plantas são 

exploradas pelas abelhas para a obtenção dos recursos florais também é imprescindível o 

estudo de como as fontes de recursos são utilizadas pelas abelhas (Zanette et al., 2004).  Deste 

modo, estudos com ênfase nessas interações são necessários, pois possibilitam a aquisição de 

informações para a elaboração de futuros planos de manejo para a conservação e manutenção 

das abelhas. 

A identificação das plantas utilizadas como fontes de recursos florais pelas abelhas 

pode ser realizada de forma direta utilizando-se de observação em flores ou de forma indireta 

a partir da análise polínica (Freitas & Silva, 2006). A análise polínica possibilita a 

identificação dos tipos polínicos aderidos às escopas/corbículas das abelhas e/ou estocados em 

seus ninhos, a entender os mecanismos da polinização e as atividades de forrageamento 

(Jones & Jones, 2001). Para identificação dos grãos de pólen é empregado um tratamento 

químico, a acetólise proposta por Erdtman (1960), pois ele facilita a visualização das 

características morfológicas e descrição desses grãos. 

Pesquisas voltadas para o conhecimento dos recursos florais utilizados por abelhas 

solitárias a partir dos resíduos alimentares encontrados em ninhos estabelecidos em áreas de 

Mata Atlântica são ainda escassas. Ainda que muitos estudos de levantamento de abelhas 

solitárias que nidificam em cavidades preexistentes já tenham sido feitos nesse bioma, são 

raros os trabalhos que identificaram as associações entre as espécies de abelhas e as plantas 

por elas exploradas. 

2- OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO GERAL DA DISSERTAÇÃO 

 

O objetivo geral foi inventariar a diversidade de espécies de abelhas e de vespas 

solitárias que nidificam em cavidades preexistentes em um fragmento de Mata Atlântica, 

componente da paisagem urbana de Salvador, Bahia, ocupada pelo Parque Zoobotânico 

Getúlio Vargas e pelo campus da Universidade Federal da Bahia, Ondina. Além disso, foi 

realizada também a identificação das fontes dos recursos florais utilizadas por duas espécies 

de abelhas, Centris (Heterocentris) analis e Centris (Heterocentris) terminata, para 

aprovisionamento das suas células de cria. Dentro desse contexto geral, várias questões foram 

investigadas:  
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I. Qual a riqueza, a composição e a diversidade das espécies de abelhas e vespas solitárias 

ocupando ninhos-armadilha na área estudada? 

 

II. Quais as frequências de nidificação ao longo do ano e os tipos de substratos e suas 

dimensões ocupados pelas espécies de abelhas e de vespas solitárias para o estabelecimento 

de seus ninhos? 

 

III. Qual a razão sexual dos indivíduos produzidos por cada uma das espécies que ocuparam os 

ninhos-armadilha e quais os inimigos naturais associados aos ninhos delas e a taxa de 

mortalidade imposta por cada um deles? 

 

IV. Considerando que um trabalho similar a este foi realizado na mesma área de estudo há 12 

anos por Drumond (2003), houve alguma alteração na riqueza de espécies, na abundância 

delas e na composição das assembleias de abelhas e vespas agora ocupando os ninhos-

armadilha?  

 

V. Quais espécies de plantas as fêmeas de Centris analis e Centris terminata utilizaram para a 

coleta de recursos florais na área de estudo? 

 

VI. Quais tipos polínicos apresentaram as maiores frequências de ocorrência nos ninhos de 

ambas as espécies de abelhas? 

 

Dessa forma, a Dissertação está estruturada em dois capítulos, cada um deles referente há 

algumas das questões acima:   

 

I- Abelhas e vespas solitárias ocupando ninhos-armadilha em um fragmento de Mata 

Atlântica na zona urbana de Salvador, Bahia, Brasil. 

 

II- Fontes de recursos florais utilizados no aprovisionamento da célula de cria por fêmeas de 

Centris (Heterocentris) analis (Fabricius, 1804) e Centris (Heterocentris) terminata Smith, 

1874 nidificando em um fragmento de Mata Atlântica na zona urbana de Salvador, Bahia. 
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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi inventariar a diversidade de espécies de abelhas e vespas solitárias que 

nidificam em ninhos-armadilha (NA) em um fragmento de Mata Atlântica componente da paisagem 

urbana de Salvador, Bahia, fragmento esse ocupado pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 

(PZBGV) e pelo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A amostragem foi realizada 

durante o período de maio de 2014 a outubro de 2015, e os NA utilizados foram tubos de cartolina 

preta, blocos de madeira e gomos de bambu. Foram colocados no campo 1.192 NA distribuídos em 

oito suportes, quatro instalados no PZGBV e quatro no campus da UFBA. As inspeções dos ninhos 

foram feitas mensalmente, sendo que os ninhos concluídos foram subsituídos por novos NA e 

levados para o laboratório. No laboratório, os ninhos foram mantidos à temperatura ambiente e 

observados diariamente até a emergência dos adultos. Foram fundados 409 ninhos, sendo 189 

estabelecidos no campus da UFBA e 220 no PZBGV. Do total de ninhos obtidos, 234 foram 

colonizados por cinco espécies de abelhas pertencentes a família Apidae: Centris analis, Centris 

terminata, Xylocopa frontalis, Euglossa sp. e Tetrapedia diversipes. As abelhas nidificaram com 

maior frequência no PZBGV (127 ninhos) do que no campus da UFBA (107 ninhos).  Em relação 

às vespas, do total de 175 ninhos, 82 foram coletados na UFBA e 93 no PZBGV, tendo emergido 

indivíduos de sete espécies pertencentes a três famílias: Podium denticulatum e Podium sp. 

(Sphecidae); Auplopus pratens e Auplopus subaurarius (Pompilidae); Trypoxylon sp.1, Trypoxylon 

sp.2 e Trypoxylon lactitarse (Crabronidae). Entre as espécies de abelhas, C. analis foi a mais 

abundante, seguida por C. terminata. As espécies de vespas mais abundantes foram Trypoxylon sp.2 

e P. denticulatum. As maiores frequências de atividade de nidificação das espécies de abelhas e 

vespas ocorreram nos meses com temperaturas elevadas e baixos índices pluviométricos (janeiro-

março). Das espécies analisadas, apenas C. analis, P. denticulatum e Trypoxylon sp. 2 apresentaram 

diferenças significativas na razão sexual, as quais foram enviesadas para machos. A taxa de 

mortalidade para as espécies de abelhas e vespas foi maior na UFBA (55,08%) do que no PZBGV 

(44,92%). A mortalidade foi ocasionada, na grande maioria dos casos, por causas desconhecidas. 

Apenas nos ninhos de C. analis ocorreram emergências de inimigos naturais sendo eles: 

Mesocheira bicolor (Hymenoptera) e um coleóptero não identificado. Os resultados sugerem que a 

área estudada funciona como refúgio para espécies de abelhas e vespas solitárias. 

Palavras-chave: Hymenoptera, Ninhos-armadilha, Abelhas e Vespas solitárias, Mata Atlântica, 

Abelhas urbanas. 
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ABSTRACT  

The aim of this study was to inventory the diversity of species of solitary bees and wasps that 

nesting in artificial cavities in an Atlantic Forest fragment of the urban landscape of Salvador, 

Bahia. This fragment is occupied by the campus of the Universidade Federal da Bahia (UFBA) and 

by the Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV). The samples were collected from Maio 2014 

to October 2015 using trap-nests made of black cardboard, wooden blocks, and bamboo canes. We 

installed 1.192 trap-nests in the field, distributed in eight stands, four for each area. Inspections 

were made monthly and occupied nests were removed and brought to the laboratory. The empty 

cavities were filled with new nests. In the laboratory, the nests were kept at room temperature and 

observed daily until adult emergence. We sampled seven wasp species and five bee species from 

409 nests: 189 nests in UFBA and 220 in PZBGV. Of these, 234 nests were made by five bee 

species from four genera of Apidae family: Centris analis, Centris terminata, Xylocopa frontalis, 

Euglossa sp. and Tetrapedia diversipes. Bees nested more frequently in PZBGV (127 nests) than on 

the campus of UFBA (107 nests). In relation to the wasps, we collected 175 nests, 82 were collected 

in UFBA and 93 in PZBGV, and emerged individuals from seven species of three families: Podium 

denticulatum and Podium sp. (Sphecidae); Auplopus pratens and Auplopus subaurarius 

(Pompilidae); Trypoxylon sp.1, Trypoxylon sp.2 and T. lactitarse (Crabronidae). Among the bee 

species, C. analis was the most abundant, followed by C. terminata. The most abundant wasp 

species were Trypoxylon sp.2, followed by P. denticulatum. The highest frequency of nesting 

activity of the species of bees and wasps occurred in the months with high temperatures and low 

rainfall (January to March). Centris analis, P. denticulatum and Trypoxylon sp. 2 were the only 

species that had significant differences in the sex ratio, which were male-bias. The mortality rate 

was higher in the UFBA (55.08%) than in the PZBGV (44.92%) for both, bees and wasps. 

Unknown causes were the main causes of mortality. Only in C. analis nests occurred emergencies 

of natural enemies: Mesocheira bicolor (Hymenoptera) and an unidentified beetle. The results 

suggest that the studied fragment acts as a refuge for species of solitary bees and wasps. 

Keywords: Hymenoptera, Trap-nests, solitary bees and wasps, Atlantic Forest, urban bees. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A Mata Atlântica é considerada um dos biomas mais megadiverso do planeta Terra (MMA, 

2000). Sua cobertura vegetal original abrangia 17 estados brasileiros, mas com a degradação 

causada pela ação antrópica, atualmente resta somente cerca de 7% de sua cobertura original 

(Primack & Rodrigues, 2001). Os fragmentos de Mata Atlântica ainda sofrem com a destruição 

ocasionada pelo homem e, com isso, ocorre uma grande perda da diversidade da fauna e flora 

existentes (Morellato & Haddad, 2000; Cullen Jr. et al., 2009). 

Dentre a fauna ameaçada encontram-se as abelhas e as vespas solitárias, as quais 

pertencem a ordem Hymenoptera. De maneira geral, tanto as abelhas como as vespas possuem 

ampla distribuição geográfica e grande diversidade morfológica e comportamental (Martins & 

Pimenta, 1993; O’Neill, 2001). Membros de ambos os grupos desempenham interações ecológicas 

essenciais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas terrestres, sendo as abelhas como 

polinizadoras e as vespas como predadoras (Michener, 2007; O’Neill, 2001). 

As abelhas (Apoidea) constituem um grupo com cerca de 20.000 espécies descritas para 

todo o mundo. Porém, há uma estimativa de que existam muitas espécies a serem ainda descritas 

(Michener, 2007). Cerca de 85% das abelhas possuem hábito solitário (Batra, 1984). Entre as 

vespas, mais de 26.000 espécies já foram descritas e aproximadamente 90% delas possuem 

comportamento solitário (Evans & Ebehard, 1970; Martins & Pimenta, 1993; O’Neill, 2001).  

 As espécies de abelhas e vespas solitárias apresentam diferentes hábitos de nidificação. A 

maioria das espécies nidifica no solo; em seguida, a madeira é o substrato mais utilizado com os 

ninhos podendo ser construídos em tocos, troncos, galhos ou ramos de árvores. Ainda que 

algumas espécies escavem a madeira, cerca de 5% do total das espécies de abelhas e vespas 

solitárias (Krombein, 1967) nidificam em cavidades preexistentes. Este hábito das fêmeas em 

nidificar em cavidades preexistentes tem facilitado o estudo da biologia daquelas espécies, visto 

que as fêmeas são atraídas a construírem seus ninhos em espaço tubulares preparados pelo 

homem, os chamados ninhos-armadilha (Camillo et al., 1995). 

Utilizando a técnica de ninhos-armadilha é possível o estudo de vários aspectos 

relacionados a história de vida das abelhas e vespas solitárias como: diversidade, abundância 

sazonal, estrutura dos ninhos, fontes de alimento utilizadas para a criação dos imaturos, dinâmica 

populacional, taxas de sobrevivência, associação com outros organismos e tempo de forrageio das 
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fêmeas para a coleta de recursos (Garófalo, 2000; Morato & Campos 2000; Garófalo et al., 1993; 

Pereira et al., 1999; Vieira de Jesus & Garófalo, 2000; Silva et al., 2001; Gazola & Garófalo, 

2003; Aguiar & Garófalo, 2004; Camillo et al., 1995; Aguiar et al., 2005; Pereira & Garófalo, 

2010). 

No Brasil, nas últimas décadas, foram realizados inúmeros estudos utilizando a técnica de 

ninhos-armadilha em diferentes biomas para conhecer aspectos relacionados à biologia e 

composição faunística de abelhas e vespas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes 

(Garófalo et al., 1993; Pereira et al., 1999; Morato et al., 1999; Vieira-de-Jesus & Garófalo, 2000; 

Silva et al., 2001; Morato, 2001; Alves-dos-Santos et al., 2002; Gazola & Garófalo, 2003; Freitas 

& Oliveira-Filho, 2003; Drumond, 2003; Aguiar & Garófalo, 2004; Alves-dos- Santos, 2004; 

Camarotti-de-Lima & Martins, 2005; Aguiar et al., 2006; Mendes & Rego, 2007; Santos et al., 

2008; Cordeiro & Alves-dos-Santos, 2008; Drummont et al., 2008;  Woiski, 2009; Alves-dos-

Santos, 2010; Pereira & Garófalo, 2010; Aguiar et al., 2010; Mesquita & Augusto, 2011; Silva-

Junior, 2011; Oliveira & Garófalo, 2014). 

Nas últimas décadas, o homem tem ocupado o ambiente de forma intensa, aumentando o 

processo de urbanização em áreas de Mata Atlântica e ocasionando grandes impactos sobre a 

fauna de abelhas e vespas solitárias locais (McKinney, 2002; Gruchowski-w et al.,2011). Essa 

transformação de habitat natural pode afetar as abelhas e vespas diminuindo os recursos a serem 

forrageados, eliminando locais disponíveis para nidificação, fragmentando habitats e submetendo 

populações às pressões antrópicas como poluentes, pesticidas, tráfego de pessoas, entre outros 

(Hernandez et al., 2009). 

Entender como a urbanização afeta a riqueza e a abundância das espécies, é um dos 

grandes desafios dos pesquisadores da área da conservação (McKinney, 2002). A ecologia de 

abelhas e vespas solitárias urbanas pouco é conhecida, pois apenas recentemente tem sido iniciado 

o processo de documentação de suas comunidades incluindo diversidade de espécies e abundância. 

Esse campo de pesquisa tem como objetivo complementar o conhecimento sobre a dinâmica das 

comunidades de abelhas e vespas, e promover a conservação das mesmas (Hernandez et al., 

2009).  

 

 

 



17 
 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo inventariar a diversidade de espécies 

de abelhas e vespas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes em um fragmento de Mata 

Atlântica, componente da paisagem urbana de Salvador, Bahia, ocupado pelo Parque Zoobotânico 

Getúlio Vargas e pelo campus da Universidade Federal da Bahia, Ondina.  

2.MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1- Área de estudo 

 

O trabalho foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica componente da paisagem urbana 

de Salvador, Bahia. Esse fragmento é ocupado pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV) e 

pelo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ondina (13º01’ S e 38º31’ W) (Figura. 1), 

antes contínuos e atualmente separados por uma avenida.  O clima local é classificado como tropical 

quente e úmido (Af na tipologia climática de Köppen), com temperatura anual média de 25,3°C e 

com índices pluviométricos alcançando uma média 1800 mm por ano (Conder, 1994). 

 

Figura 1. Vista aérea de um fragmento urbano de Mata Atlântica em Salvador, Bahia, Brasil. A- Mapa 

do Brasil com destaque para a localização de Salvador, Bahia; B- Mapa de Salvador e região 

metropolitana; C- Localização do campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV) na área estudada. Os pontos vermelhos são os pontos 

amostrais, numerados de 1 a 4 na UFBA e de 5 a 8 no PZBGV. 
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O Parque Zoobotânico Getúlio Vargas abrange uma área verde de aproximadamente 

240.00 m2 (10ha).  Possui características fitofisionômicas arbórea-arbustiva pouco densa.  

Uma parte do Parque é ocupada pelo Jardim Ecológico que mede 160 mil metros de extensão, 

importante remanescente da mata original preservada, contendo diversas espécies de plantas. 

Levantamentos realizados no Parque registraram 260 espécies de plantas, como: Hevea 

brasiliens (seringueira), Schefflera morototonii (matataúba), Cecropia sp. (embaúba), 

Eucalyptus sp. (eucalipto), Artocarpus intergrifolia (jaqueira), Manikara zapota (sapoti), 

Spondias lutea (cajazeira), Mangifera indica (mangueira),  Monquilia tomentosa (oitizeiro), 

Ficus sp. (figueira), Jenipa americana (jenipapeiro), além de outras espécies pertencentes às 

famílias Melastomataceae, Arecaceae, Malpigiacehae e Solanaceae (Faria, 1997). No Parque 

há um grande número de espécies animais em cativeiro e sua estrutura inclui mirante, casa de 

vegetação, anfiteatro, trilhas interpretativas, vias de acesso para pedestres, carros e etc. 

 O campus da Universidade Federal da Bahia possui área de 302.175,9 m2 (20,2 ha). É 

constituído por uma vegetação classificada como herbácea heterogênea, composta 

basicamente por ervas, com predomínio de gramíneas, e também manchas de Mata Atlântica 

secundária arbustiva arbórea (D.A.Geo/UFBA/2000). Distribuídos pelo campus há 

exemplares pertencentes às seguintes famílias: Leguminosae, Arecaceae, Moraceae, 

Bignoniaceae, Malvaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Myrtaceae e entre outras (Carvalho et 

al., 2007). Também há jardins com plantas ornamentais, áreas bastantes antropizadas pela 

presença de diversos prédios e vias de acesso de veículos e pedestres (Carvalho et al., 2007; 

D.A.Geo /UFBA, 2000).  

É importante salientar que no campus da UFBA, devido à pressão antrópica, restam 

atualmente pequenas manchas de mata nativa que, junto com o fragmento “contínuo” 

protegido do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, formam uma extensão verde dentro do 

bairro de Ondina (D.A. Geo/UFBA/2000). No entorno do fragmento de mata há uma zona 

intensamente urbanizada.  A vegetação existente nesse framento de mata funciona como 

refúgio para as espécies de animais existentes no local, as quais a utilizam para obter recursos 

alimentares, abrigo para a sobrevivência e para a reprodução. 
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Os dados climáticos registrados na área de estudo durante o período de abril de 2014 a 

outubro de 2015 mostraram que a temperatura média mensal mais baixa foi de 23,3C° e 

ocorreu no mês de julho de 2014. A temperatura média mensal mais alta foi 27,2C°, 

registrada em março de 2015 e a maior precipitação foi de 360 mm em junho de 2015 (Figura 

2). 

 

 

Figura 2. Temperaturas médias mensais e precipitações mensais no período de abril de 2014 a 

outubro de 2015, na região de Salvador, Bahia, Brasil. Os dados climáticos foram obtidos do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)( http://www.inmet.gov.br).   

 

2.2- Utilização de ninhos-armadilha  

Os ninhos-armadilha (NA) utilizados no presente estudo consistiam de tubos 

confeccionados com cartolina preta, gomos de bambu e blocos de madeira perfurados e 

previamente cortados longitudinalmente. Os tubos de cartolina possuíam 6 cm de 

comprimento e 0,6 cm de diâmetro e 8 cm de comprimento e 0,8 cm de diâmetro e eram 

fechados em uma das extremidades com o mesmo material. Esses tubos foram introduzidos 

em orifícios feitos em placas de madeira com 30 cm de comprimento, 12 cm de altura e 5,0 

cm de espessura.  As placas de madeira continham 40 orifícios com 0,8 cm de diâmetro ou 55 

orifícios com 0,6 cm de diâmetro. Os blocos de madeira tinham perfurações com diferentes 

diâmetros, 0,8 cm, 1,0 cm, 1,5 cm ou 2,0 cm, terminando em fundo cego e os gomos de 

bambu tinham uma de suas extremidades fechadas pelo próprio nó e possuíam diâmetros e 
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comprimentos variados.  Para mantê-los agrupados, os gomos de bambu foram introduzidos 

em garrafas PET, parcialmente cortadas, em disposição horizontal. Duas placas de madeira 

contendo os tubos de cartolina, duas garrafas PET com os gomos de bambu, e os blocos de 

madeira foram colocados em suportes de madeira e instalados nos sítios de amostragens 

(Figura 3).  

Oito sítios de amostragens foram selecionados, sendo quatro no campus da UFBA 

(sítios I a IV) e quatro no PZBGV (sítios V a VIII). Os sítios de cada área ficavam distantes 

uns dos outros cerca de 300 m. Em cada sítio foi instalado um suporte de madeira com uma 

base medindo 40 cm x 14 cm, também de madeira, colocada a uma altura de 1,5 m acima do 

solo e uma cobertura com telha de fibra medindo 50 cm x 34 cm, a uma altura de 33 cm em 

relação à base, para proteger os ninhos da chuva e da insolação direta. Em cada suporte foram 

colocados 40 tubos grandes de cartolina (8,0 x 0,8 cm), 55 tubos pequenos (6,0 x 0,6 cm), 24 

blocos de madeira e duas garrafas PET contendo, cada uma delas, de 15 a 20 gomos de bambu 

(Figura 3). No total, foram instalados no campo 1.192 NA, distribuídos pelos oito sítios de 

coleta. Os suportes contendo os NA foram instalados no mês de abril de 2014.  

 

Figura 3. Suporte com ninhos-armadilha. A- Suporte completo como foi instalado em campo; B- Em detalhe: 

1-placas de madeira com os tubos de cartolina; 2- garrafas PET com os gomos de bambu; 3- blocos de 

madeira.  Suportes instalados no campus da Universidade Federal da Bahia e no Parque Zoobotânico Getúlio 

Vargas, Salvador, Bahia, Brasil.  
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2.3- Período de coleta dos dados 

 

As inspeções aos ninhos-armadilha foram feitas mensalmente com o auxílio de 

lanternas no período de maio de 2014 a outubro de 2015. Os NA contendo ninhos 

completados foram removidos e substituídos por outros similares a fim de manter o mesmo 

número de NA disponibilizados por classe de diâmetro e material em campo. Os ninhos 

coletados foram levados para o Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de 

Insetos da Universidade Federal da Bahia (BIOSIS/UFBA) onde tiveram sacos de voil 

amarrados ao redor das entradas e foram deixados à temperatura ambiente.O monitoramento 

desses ninhos foi realizado diariamente para detectar as emergências dos indivíduos, com o 

auxílio da equipe do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos da 

Universidade Federal da Bahia. 

2.4- Identificação do material 

 

Os adultos emergidos dos NA foram sacrificados em câmara com acetato de etila, 

montados em alfinetes entomológicos e identificados, sempre que possível, em nível de espécie. 

As identificações foram feitas pelos especialistas: Profa. Dra. Favízia Freitas de Oliveira 

(Universidade Federal da Bahia) - abelhas e o técnico José Carlos Serrano (Universidade de São 

Paulo-RP) - vespas, por comparação com espécimes das Coleções de Abelhas e Vespas 

Solitárias do Laboratório de Ecologia e Evolução de Abelhas e Vespas do Departamento de 

Biologia da FFCLRP-USP, Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos da 

Universidade Federal da Bahia e do Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia.  

2.5- Análises dos dados 

As diferenças entre os números de ninhos construídos em cada um dos sítios das áreas de 

amostragens, campus da UFBA e PZBGV, foram analisadas pelo teste do Qui-Quadrado (X2) (Zar, 

1984). Para calcular o teste do Qui-quadrado (X2) foi utilizado o programa R (R Development Core 

Team, 2011). 

Para avaliar se havia relação entre o número de espécies de abelhas e vespas nidificando em 

cada sítio de coleta e o número de ninhos ali fundado, foi utilizado o coeficiente de correlação de 

Spearman (r) (Zar, 1984).  O cáculo do coeficiente foi feito utilizando o programa BIOESTAT 5.0 

(Ayres et al. 2007). 
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Para estimar a diversidade e a uniformidade das comunidades de abelhas e vespas solitárias 

que ocuparam os NA no campus da UFBA e no PZBGV foram utilizados o índice de Shannon-

Wiener (Pielou, 1975) e o índice de uniformidade (Pielou, 1966), ambos calculados a partir do 

número de indivíduos emergidos. Para comparar os valores dos índices de diversidade de Shannon-

Wiener obtidos para as amostras realizadas foi utilizado o teste t de Hutcheson (1970) (Magurran, 

2004). As análises foram realizadas com auxílio do programa PAST versão 2.17 (Hammer et al., 

2001). 

Para verificar a suficiência de amostragem das espécies de abelhas e vespas no campus da 

UFBA e no PZBGV foram confeccionadas as curvas de acumulação de espécies e também realizados 

os cáculos dos estimadores de riqueza Chao 2 e Jackknife 1 (Magurran, 2004). As curvas de 

acumulação de espécies foram feitas utilizando o programa BIOESTAT 5.0 (Ayres et al. 2007). Para 

o cálculo dos estimadores de riqueza foi utilizado o programa PAST versão 2.17 (Hammer et al., 

2001). 

Para medir a similaridade entre as amostragens feitas no campus da UFBA e no PZBGV 

foram utilizados o índice de Sorensen (Sorensen, 1948) e o índice de Morisita (Morisita, 1959). O 

índice de Sorensen mede a similaridade a partir da composição das espécies entre as amostras dos 

dois locais e o índice de Morisita foi utilizado para comparar quantitativamente a similaridade entre 

os dois locais, com base na abundância relativa dos ninhos e dos indivíduos. Para calcular os índices 

de similaridade foi utilizado o programa PAST versão 2.17 (Hammer et al., 2001). 

O Teste do Qui-Quadrado (X2) (Zar, 1984) foi utilizado para verificar se entre as espécies 

mais abundantes de vespas e de abelhas havia: 1- diferença significativa nas taxas de mortalidade das 

células de cria dos ninhos coletados no campus da UFBA e no PZBGV; 2- diferenças significativas 

nas proporções de machos e fêmeas emergidos. Para calcular o teste do Qui-quadrado (X2) foi 

utilizado o programa R (R Development Core Team, 2011). 

 

3-RESULTADOS  

 

3.1- Espécies de abelhas e vespas solitárias ocupando os ninhos-armadilha 

Foram coletados 409 ninhos sendo 189 deles provenientes do campus da UFBA e 220 do 

PZBGV.  Do total de ninhos obtidos, 234 foram estabelecidos por fêmeas de cinco espécies de 

abelhas pertencentes a família Apidae: Centris analis (n=209 ninhos), Centris terminata (n=22 
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ninhos), Xylocopa frontalis (n=1 ninho), Euglossa sp. (n=1 ninho) e Tetrapedia diversipes (n=1 

ninho). As abelhas nidificaram com maior frequência no PZBGV (127 ninhos) do que no campus da 

UFBA (107 ninhos) (Tabela 1). Em relação às vespas, do total de 175 ninhos, 82 coletados na UFBA 

e 93 no PZBGV, emergiram indivíduos de sete espécies distribuídas por três famílias: Podium 

denticulatum (n= 56 ninhos) e Podium sp. (n=5 ninhos) (Sphecidae); Auplopus pratens (n =11 

ninhos) e Auplopus subaurarius (n=6 ninhos) (Pompilidae); Trypoxylon sp.1 (n=20 ninhos), 

Trypoxylon sp.2 (n=64 ninhos) e Trypoxylon lactitarse (n=13 ninhos) (Crabronidae). (Tabela 1). 

Tabela 1- Espécies de abelhas e vespas solitárias ocupando ninhos-armadilha em um fragmento 

urbano de Mata Atlântica, ocupado pelo campus da Universidade Federal da Bahia e pelo Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 2015. 
 

 

FAMÍLIA 

 

ESPÉCIE 

 

Nº DE NINHOS 

 

 

Apidae 

 Locais de nidificação 

  UFBA PZBGV 

Centris (Heterocentris) analis (Fabricius, 1804) 99 110 

Centris (Heterocentris) terminata Smith, 1874 6 16 

Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis Olivier, 1789 0 1 

 Euglossa sp. 1 0 

 Tetrapedia diversipes Klug, 1810 1 0 

Subtotal  107 127 

Sphecidae Podium denticulatum (Smith, 1856) 40 16 

 Podium sp. 5 0 

    

Pompilidae Auplopus pratens (Dreisbach, 1963) 9 2 

Auplopus subaurarius Dreisbach, 1963 3 3 

    

Crabronidae Trypoxylon sp.1 15 5 

Trypoxylon sp. 2 3 61 

Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse  

(Saussure, 1867) 

7 6 

Subtotal  82 93 

Total  189 220 
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3.2- Número de ninhos de abelhas e vespas por sítios de amostragem 

O número de espécies nidificando em cada sítio variou de quatro a nove, no campus da 

UFBA, e de cinco a sete, no PZBGV. Em relação ao número de ninhos estabelecidos em cada sítio, 

houve diferença significativa entre os sítios tanto naqueles distribuídos pelo campus da UFBA (X2 = 

59,21; p > 0,05) como entre aqueles distribuídos pela área do PZBGV (X2 = 62,84; p > 0,05). 

Podemos também observar pelos dados da Tabela 2 que não houve relação alguma entre o número de 

espécies nidificando em um sítio e o número de ninhos que ali foram construídos (r = 0,570; p > 

0.05). Entre as abelhas, C. analis, foi a espécie mais abundante em número de ninhos, ocupou NA em 

todos os sítios mostrando, contudo, maior frequência de nidificação em um dos sítios de cada área, 

sítio 3, com 78,8% dos ninhos estabelecidos no campus da UFBA (X2 = 156,23; p< 0,05), e sítio 7, 

com 69,0% dos ninhos estabelecidos na área do PZBGV (X2 = 115,67; p < 0,05). Entre as vespas, 

Trypoxylon sp2, uma das espécies mais abundantes em número de ninhos, utilizou dois sítios na 

UFBA e três no PZBGV e não apresentou preferência de nidificação em qualquer um deles (X2 = 

2,39; p >0,05).  Podium denticulatum, a segunda espécie mais abundante em número de ninhos, 

utilizou seis sítios para a instalação de seus ninhos; nos sítios da UFBA houve uma maior frequência 

de nidificação no sítio 2 (X2 = 38,62; p <0,05) enquanto que nos sítios do PZBGV não ocorreu 

diferenças significativas entre as frequências de nidificação (X2 = 5,09; p >0,05).  Com exceção das 

espécies que ocuparam apenas um NA durante o período de estudo, Podium sp. estabelecu seus cinco 

ninhos em apenas dois sítios do campus da UFBA. O sítio de amostragem com maior número de 

nidificações na UFBA foi o sítio 3 com 89 ninhos e no PZBGV foi o sítio 7 com 105 ninhos (Tabela 

2). 
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Tabela 2- Número de espécies de abelhas e vespas que ocuparam ninhos-armadilha em cada 

sítio de amostragem e número de ninhos construídos por cada uma delas, na área ocupada 

pelo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (sítios 1 a 4) e no Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV) (sítios 5 a 8), em um fragmento urbano de Mata 

Atlântica em Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 2015. 

  

Espécie nidificante 

Nº de ninhos/Sítios 

UFBA 

Nº de ninhos/Sítios 

PZBGV 

  

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Centris analis 14 1 78 6 15 13 76 6 209 

Centris terminata 0 1 4 1 4 0 12 0 22 

Euglossa sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tetrapedia diversipes 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Xylocopa frontalis 0 0 0 0 1 0 0  1 

Podium denticulatum 0 29 3 3 0 7 13 1 56 

Podium sp. 2 0 0 3 0 0 0 0 5 

Trypoxylon sp.1 0 0 0 15 2 2 0 1 20 

Trypoxylon sp.2 0 0 2 1 17 26 0 18 64 

Trypoxylon lactitarse 0 0 0 7 0 3 2 1 13 

Auplopus pratens 2 3 1 3 0 2 0 0 11 

Auplopus subaurarius 0 1 0 2 0 1 2 0 6 

Total de ninhos 19 35 89 41 39 54 105 27 409 

Total de espécies 4 5 6 9 5 7 5 5  

 

No total, 777 indivíduos emergiram dos 409 ninhos coletados. Desses indivíduos, 437 

(56,24%) eram de espécies de abelhas e 340 (43,76%) de espécies de vespas. Das cinco espécies 

de abelhas amostradas, C. analis foi a que teve maior número de indivíduos emergidos (354 

indivíduos) enquanto Euglossa sp. e X. frontalis tiveram apenas um indivíduo produzido (Tabela 

3).  Entre as vespas, Trypoxylon sp.2 foi a espécie com maior número de indivíduos emergidos 

(146 indivíduos), enquanto A. subaurarius (9 indivíduos) e Podium sp. (4 indivíduos) foram as 

espécies que produziram os menores números de representantes (Tabela 3). Além das espécies 

nidificantes, emergiram dois inimigos naturais associados aos ninhos, sendo um indivíduo da 

espécie Mesocheira bicolor (Fabricius, 1804) (Hymenoptera, Apinae) e um indivíduo da ordem 

Coleoptera, cuja espécie não pôde ser identificada.    
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Tabela 3- Número de indivíduos que emergiram de ninhos estabelecidos em ninhos-armadilha 

por fêmeas de abelhas e vespas solitárias no período de maio de 2014 a outubro de 2015 em 

um fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo campus da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV), em Salvador, Bahia. 

 

   FAMÍLIA 

 

        ESPÉCIE 

 

      Nº DE INDIVÍDUOS       

EMERGIDOS 

 

TOTAL 

  Locais de nidificação  

 

 

Apidae 

 UFBA PZBGV  

Centris analis  130 224 354 

Centris terminata  27 51 78 

Xylocopa frontalis  0 1 1 

Euglossa sp. 1 0 1 

 Tetrapedia diversipes   3 0 3 

Subtotal  161 276 437 

     

Sphecidae Podium denticulatum  68 19 87 

Podium sp. 4 0 4 

     

Pompilidae Auplopus pratens  22 6 28 

Auplopus subaurarius   4 5 9 

     

Crabronidae Trypoxylon sp. 1 32 2 34 

Trypoxylon sp. 2 6 140 146 

Trypoxylon lactitarse  25 7 32 

Subtotal  161 179 340 

TOTAL  322 455 777 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3.3- Ocupação dos ninhos-armadilha 

 

Dos ninhos disponibilizados no campus da Universidade Federal da Bahia e no Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas, todos os tipos de substratos (madeira, cartolina e bambu) foram usados 

por alguma espécie. Os NA mais utilizados nos dois locais foram os tubos de cartolina (n =320 

ninhos), seguidos pelos gomos de bambu (n = 66) e os blocos de madeira (n = 23) (Figura 4).  

 

Figura 4. Tipos de ninhos-armadilha utilizados pelas espécies de abelhas e vespas 

solitárias em um fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo campus da 

Universidade Federal da Bahia e pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, 

Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 2015. 

 

As fêmeas das espécies de abelhas e vespas utilizaram NA com diferentes diâmetros porém, 

os mais ocupados foram aqueles com diâmetro interno de 0,6 cm (n=181) e os menos ocupados 

aqueles com diâmetro interno de 2,0 cm (n=8 ninhos) (Tabela 4). As espécies que ocuparam 

predominantemente os NA com diâmetro de 0,6 cm foram C. analis, Trypoxylon sp. 2, P. 

denticulatum e Trypoxylon sp.1, ao passo que C. terminata, A. pratens e T. lactitarse fundaram a 

maioria dos seus ninhos em NA com diâmetros que variaram de 1,0 até 2,0 cm. Embora tenha 

nidificado com maior frequência em NA com diâmetro de 0,6 cm, P. denticulatum foi a única espécie 

que ocupou NA de todos os diâmetros e apresentou também uma ocupação significativa em NA com 

1,5 cm de diâmetro (Tabela 4). 

Em um único caso foi observado um NA de gomo de bambu medindo 1,0 cm de diâmetro e 

15 cm de comprimento ser utilizado por uma fêmea de C. terminata e uma fêmea de T. lactitarse. A 
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análise do ninho revelou que a fêmea de C. terminata foi a primeira a ocupar a cavidade, construindo 

três células de cria a partir do fundo do NA; em seguida, a cavidade foi ocupada por T. lactitarse, que 

também construiu três células de cria em sequência àquelas construídas pela abelha. O espaço 

ocupado com os ninhos foi 13,1 cm do comprimento total (Figura 5).  

Tabela 4 - Diâmetros dos ninhos-armadilha utilizados por vespas e abelhas solitárias em um 

fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo campus da Universidade Federal da Bahia e pelo 

Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 

2015. 

 

ESPÉCIES 

DIÂMETROS DOS NINHOS-ARMADILHA (cm) 

0,6 0,8 1,0 1,5 2,0  TOTAL 

Centris analis 90 119 0 0 0 209 

Centris terminata 0 2 20 0 0 22 

Xylocopa frontalis 0 0 0 0 1 1 

Euglossa sp. 0 0 0 1 0 1 

Tetrapedia diversipes 1 0 0 0 0 1 

Podium denticulatum  26 2 6 18 4 56 

Podium sp. 0 0 4 1 0 5 

Auplopus pratens  0 0 5 6 0 11 

Auplopus subaurarius  0 1 1 1 3 6 

Trypoxylon sp.1 20 0 0 0 0 20 

Trypoxylon sp.2  60 4 0 0 0 64 

Trypoxylon lactitarse  3 2 6 2 0 13 

Total 200 130 42 29 8 409 

 

 

Figura 5. Ninho-armadilha utilizado por Centris terminata e Trypoxylon lactitarse com a 

construção de três células de cria por cada uma das fêmeas, coletado em janeiro de 2015 na área 

ocupada pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas em um fragmento urbano de Mata Atlântica 

existente em Salvador, Bahia, Brasil. 
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3.4- Atividades de nidificação de abelhas e vespas solitárias 

 

No período de maio a dezembro de 2014, as maiores frequências de nidificação ocorreram nos 

meses de maio para as abelhas e em julho para as vespas (Tabela 5), meses com temperatura média 

de 24,6 e 23,5º C e índices pluviométricos de 247 mm e 242 mm, respectivamente (Figura 6). Para o 

ano de 2015, as maiores atividades de nidificação ocorreram nos meses de janeiro a março (Tabela 

5), meses com temperatura média variando de 26,5º C a 27,2° C e com índices pluviométricos 

variando de 31 mm a 60 mm (Figura 6). 

Das duas espécies de abelhas mais abundantes, C. analis apresentou maiores frequências de 

nidificação nos meses de janeiro e março de 2015 enquanto C. terminata esteve mais ativa no mês de 

janeiro de 2015. Das espécies de vespas, as duas mais abundantes, P. denticulatum e Trypoxylon sp.2, 

fundaram um maior número de ninhos em julho de 2014 e fevereiro de 2015, respectivamente 

(Tabela 5; Figura 6). Os meses com menor atividade de nidificação das espécies de abelhas e vespas 

foram os meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2014. Já nos meses de agosto e 

setembro de 2015 não houve fundação de ninhos pelas fêmeas tanto no campus da UFBA como no 

PZBGV. 

 

Figura 6- Atividades de nidificação mensal das duas espécies mais abundantes de abelhas e de vespas 

solitárias no período de maio de 2014 a outubro de 2015, em um fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado 

pelo campus da Universidade Federal da Bahia e pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, em Salvador, BA. 

Os dados climáticos foram obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)  

(http://www.inmet.gov.br).  
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Tabela 5- Número mensal de ninhos fundados por fêmeas das espécies de abelhas e vespas solitárias em um fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo 

campus da Universidade Federal da Bahia e pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 2015. 

 

 

ESPÉCIES 
  

                                                                                                         MESES 

2014 2015 

   M J  J   A S   O N  D J  F  M  A M J J  A   S  O Total 

C. analis 6 - - - - 2 2 2 47 38 56 12 17 12 6 - - 9 209 

C. terminata 1 - - - - 1 - - 8 5 5 - - - - - - 2 22 

Euglossa sp. - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

X. frontalis 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

T. diversipes - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

Sub-total 8 - - - - 3 2 2 55 43 61 12 17 14 6 - - 11 234 

P. denticulatum 2 13 29 1 1 2 - - 1 - 1 - 3 2 - - - - 55 

Podium sp. - 1 2 1 - - - - - - - -  - - - - - 4 

T. lactitarse 2 1 3 - 1 - - - 2 3 - - - - - - - - 12 

Trypoxylon sp.1 1 5 1 - - -  - - - - - - 9 - - - - 16 

Trypoxylon sp.2 0 1 2 - 2 - - 2 14 18 15 - 9 1 - - - - 64 

A. pratens 4 - 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - 0 4 11 

A. subaurarius 2  3 1 2 1 - - 2 1 - - - - 1 - - - 13 

Sub-total 11 21 41 3 6 4 - 2 19 22 16 - 12 12 2 - 0 4 175 

TOTAL 19 21 41 3 6 7 2 4 74 65 78 12 29 25 8 0 0 15 409 
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3.5-Mortalidade e inimigos naturais associados 

 

Do total de 1.292 células de cria provenientes dos 409 ninhos obtidos, 305 células (23,6%) 

pertencentes a 212 ninhos continham imaturos mortos. A mortalidade dos imaturos em 303 células 

(99,34%) foi por causas desconhecidas e em duas delas (0,66%) os imaturos haviam sido 

parasitados (Tabela 6).   

Das 305 células com imaturos mortos, 168 (55,08%) delas eram de ninhos provenientes da 

UFBA e 137 (44,92%) de ninhos estabelecidos no PZBGV. Não houve diferença significativa na 

taxa de mortalidade entre os dois locais de amostragem (χ² = 3.15, gl = 1, p < 0.05). 

Do total de 305 células com imaturos mortos, 264 (86,56%) eram das espécies de abelhas e 

41 (13,44%) das espécies de vespas. As 264 células de cria com proles mortas pertenciam as 

espécies de C. analis (252 células) e C. terminata (12 células). Nas células de cria das outras 

espécies de abelhas, X. frontalis, Euglossa sp. e Tetrapedia diversipes, não houve mortalidade. 

A taxa de mortalidade para C. analis foi alta, sendo 56,75% (143) dos indivíduos na UFBA 

e 43,25% (109) no PZBGV. Com exceção de duas células que foram atacadas por parasitas, uma 

em um ninho na UFBA e outra em um ninho no PZBGV, nas células restantes o fator que levou os 

imaturos à morte ocorreu devido a causas desconhecidas. Os inimigos naturais responsáveis pela 

morte de dois imaturos foram: a abelha Mesocheira bicolor (Fabricius, 1804) (Hymenoptera, 

Apinae) e um Coleoptera não identificado. O estágio de ovo foi o que apresentou maior taxa de 

mortalidade nas células de cria provenientes de ninhos dos dois locais de amostragem (Tabela 6). 

Nas 12 células de cria de C. terminata, houve mortalidade por causas desconhecidas em 

uma única célula proveniente de ninho estabelecido na UFBA e em 11 células de ninhos 

provenientes do PZBGV. O estágio de adulto pré-emergente apresentou a maior taxa de 

mortalidade (Tabela 6).  

Em 41 células de cria provenientes de 36 ninhos de vespas ocorreu mortalidade por causas 

desconhecidas. Esses ninhos tinham sido estabelecidos nos dois locais amostrados e eram das 

espécies: T. lactitarse, Trypoxylon sp.1, Trypoxylon sp.2, P. denticulatum, A. pratens e A. 

subaurarius. Das 41 células, 22 (53,66%) eram de ninhos estabelecidos na UFBA e 19 (46,34%) 

células nos ninhos estabelecidos no PZBGV. A mortalidade foi maior para adultos pré-

emergentes, seguido pelo estágio de pupa, nos dois locais do estudo (Tabela 6).   
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Tabela 6- Mortalidade da prole das espécies de abelhas e vespas solitárias por causas desconhecidas e 

parasitas em diferentes estágios de desenvolvimento, em ninhos-armadilha estabelecidos em um 

fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo campus da Universidade Federal da Bahia e pelo 

Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a outubro de 

2015. (O= ovo, L= larva, P= pupa, A= adulto pré-emergente). 

 

ESPÉCIES 

UFBA  

Nº de imaturos mortos 

PZBGV  

Nº de imaturos mortos 

Total de 

imaturos 

mortos 

 O L P A O L P A  

Centris analis 61 35 30 17 60 15 4 30 252 

Centris terminata 1 - - 1 3 - 1 6 12 

Sub-total 62 35 30 18 63 15 5 36 264 

Trypoxylon lactitarse - - - 5 - - - 2 7 

Trypoxylon sp.1 1 - 1 3 - - - 2 7 

Trypoxylon sp.2 - - - - - 1 2 8 11 

Podium denticulatum - - - 8 2 - - 1 11 

Auplopus pratens - - 4 - - - - - 4 

Auplopus subaurarius - - - 1 - - - - 1 

Sub-total 1 - 5 17 2 1 2 13 41 

TOTAL 63 35 35 35 65 16 7 49 305 

 

3.6- Razão sexual 

 

Dos ninhos das espécies de abelhas C. analis e C. terminata e das espécies de vespas A. 

pratens, P. denticulatum e Trypoxylon sp.2 emergiram um maior número de machos (Tabela 7). 

Porém, apenas C. analis, P. denticulatum e Trypoxylon sp.2 apresentaram diferenças significativas 

entre os números de machos e fêmeas, conferindo a essas espécies uma razão sexual enviesada para 

machos. Para as demais espécies, as diferenças entre os números de machos e fêmeas não foram 

significativas indicando, assim, uma razão sexual de 1 macho: 1 fêmea (Tabela 7).  Nos ninhos das 

espécies Podium sp., T. diversipes, X. frontalis e Euglossa sp. emergiram apenas fêmeas. Já dos 

ninhos de Trypoxylon sp.1 e T. lactitarse, embora o número de fêmeas tenha sido superior ao número 

de machos, as diferenças não foram estatisticamente significantes (Tabela 7). 
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Tabela 7- Razão sexual da prole produzida pelas espécies de abelhas e vespas solitárias que ocuparam 

ninhos-armadilha no período de maio de 2014 a outubro de 2015, em um fragmento urbano de Mata 

Atlântica ocupado pelo campus da Universidade Federal da Bahia e pelo Parque Zoobotânico Getúlio 

Vargas, em Salvador, BA. (*diferença significante para gl = 1 e p < 0.05). 

Espécie Total de 

indivíduos 

Machos Fêmeas Razão sexual 

 Xylocopa frontalis 1 0 1  

Centris analis 355 240 115 2,1♂: 1,0♀ (X2= 44,01)* 

Centris terminata 78 47 31 1,5♂: 1,0♀ (X2 = 3,28) 

Euglossa sp. 1 0 1  

Tetrapedia diversipes 3 0 3  

Podium denticulatum 87 68 19 3,5♂: 1,0♀ (X2=29,07)* 

Podium sp. 4 0 4  

Auplopus pratens 28 16 12 1,3♂: 1,0♀ (X2=1) 

Auplopus subaurarius 9 6 3  

Trypoxylon sp.1 34 14 20 0,7♂: 1,0♀ (X2=1,05) 

Trypoxylon sp.2 145 90 55 1,6♂: 1,0♀ (X2=8,44)* 

Trypoxylon lactitarse 32 12 20 0,6♂: 1,0♀ ( X2= 2) 

Total 777 493 284  

 

3.7- Riqueza, Diversidade, uniformidade e similaridade das espécies nas áreas ocupadas 

pelo campus da UFBA e pelo PZBGV 

 

As curvas de acumulação de espécies para as amostragens realizadas no campus da 

Universidade Federal da Bahia e no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas revelaram uma 

estabilização no número de espécies muito mais consistente nas amostras provenientes do 

PZBGV. Na sequência das amostragens realizadas no PZBGV, o número de espécies ocupando os 

NA se estabilizou a partir 7ª coleta. O número de espécies (n = 9) observado nessa área foi igual 

ao número de espécies revelado pelos estimadores de riqueza Jakknife 1= 9,94 e Chao 2 = 9 

espécies.  O número de espécies (n = 11) amostradas no campus da UFBA foi muito próximo à 

riqueza esperada segundo os estimadores Jakknife 1= 12,89 e Chao 2 = 11,47 espécies (Figura 7). 
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Figura 7 - Curvas de acumulação de espécies de abelhas e vespas solitárias amostradas no campus da 

Universidade Federal da Bahia (A) e no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (B), em função do número de 

coletas realizadas no período de maio de 2014 a outubro de 2015 (cada amostra corresponde a um mês, 

sendo amostra 1 corresponde a maio de 2014 e a amostra 18 a outubro de 2015), em um fragmento urbano 

de Mata Atlântica, Salvador, Bahia. 

 

Assim como a riqueza de espécies de abelhas e vespas foi maior no campus da UFBA, a 

diversidade medida pelo índice de Shannon-Wiener também mostrou a mesma tendência, ou seja, 

diversidade significativamente maior no campus da UFBA, com H’ = 1,782, do que no PZBGV, 

com H’ = 1,298 (t = 6,57; p < 0,05). Similarmente, a uniformidade, medida pelo índice de Pielou 

(J’), foi maior na amostragem realizada no campus da UFBA, com J’UFBA= 0,743, do que na 

amostragem proveniente do PZBGV com o índice de uniformidade sendo J’PZBGV=0,591. 

A similaridade das espécies de abelhas e vespas entre as duas áreas foi relativamente alta 

quer seja pelo índice de Sorensen (0,703), comparando apenas a presença/ausência das espécies, 

quer seja pelo índice de Morisita (0,767), levando em consideração a abundância das espécies.  

4- DISCUSSÃO  

 

De maneira geral, a maioria dos trabalhos mostram que os efeitos da fragmentação de 

habitat e da urbanização tem influência negativa sobre a biodiversidade (Fahrig, 2003; 

McKinney, 2006; McKinney, 2008; Hernandez et al., 2009). Alguns autores, exemplificando 

os efeitos da fragmentação dos habitats, registraram maior diversidade de espécies de abelhas 

e vespas nos fragmentos urbanos maiores em relação aos fragmentos menores (Cane et al 

2006; Hinners 2008). Por outro lado, os efeitos da urbanização podem atuar de modo a 

diminuir ou aumentar a riqueza e abundância de espécies dentro de cada cidade, indicando 
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assim que os diferentes níveis de urbanização têm efeitos distintos sobre a fauna local de 

insetos (Owen & Owen, 1975; e Frankie & Koehler, 1978; Zapparoli, 1997; McIntyre, 2000; 

McIntyre et al., 2001; Fortel et al., 2014). Segundo Savard et al. (2000), os efeitos da 

urbanização vão atuar de diferentes formas a depender do grupo em estudo, escala da 

paisagem, níveis de urbanização, entre outros. Alguns autores (Zanette et al., 2005; Cane et 

al., 2006; Hinners, 2008; Matteson et al., 2008; Fortel et al., 2014) relataram que a ocorrência 

de um grande número de cavidades naturais em áreas urbanizadas propicia uma maior riqueza 

de espécies de vespas e abelhas que utilizam essas cavidades, em comparação à riqueza 

encontrada em áreas do entorno ou em ambientes naturais. 

 De modo geral, comparando-se a composição faunística da comunidade de abelhas e 

vespas que ocuparam os ninhos-armadilha no presente trabalho com os dados reportados por 

Drumond (2003), obtidos no período de novembro/2001 a janeiro/2003 (15 meses) na mesma 

área estudada, ficou evidenciado um aumento na riqueza de espécies. O número de espécies 

nidificando no campus da UFBA em relação ao número de espécies encontrados no PZBGV 

foi maior (11 e 9 espécies, respectivamente). Já Drumond (2003) encontrou um número maior 

de espécies na área do PZBGV em relação ao número encontrado na UFBA (5 e 4 espécies, 

respectivamente). Tal resultado pode ser decorrente da intensa pressão antrópica ocorrida no 

campus da UFBA ao longo desses 13 anos com o aumento do número de edificações e 

consequentemente a diminuição da cobertura vegetal. Esse incremento na antropização do 

campus possibilitou um aumento no número de cavidades preexistentes que foram ocupadas 

por um maior número de espécies de abelhas e vespas, corroborando assim as observações de 

Zanette et al. (2005); Cane et al. (2006); Hinners (2008); Matteson et al. (2008) e Fortel et al. 

(2014).  

Drumond (2003) coletou um maior número de ninhos de abelhas e vespas no PZBGV, 

assim como observado no presente estudo. Segundo a autora, ocorreram diferenças 

significativas entre os números de ninhos coletados nos sítios amostrais, tanto no campus da 

UFBA (7 sítios), como no PZBGV (7 sítios).  Do mesmo modo, no presente trabalho, embora 

o número de sítios e suas localizações tenham sido diferentes daqueles de Drumond (2003), 

também foram encontradas diferenças entre os números de ninhos nos sítios amostrais. 

Drumond (2003) sugeriu que o principal fator responsável por tais diferenças foi o gradiente 

de antropização dos locais onde os sítios estavam instalados, tornando evidente o efeito da 

estrutura local do microhabitat (cobertura vegetal, incidência solar).  Tais efeitos podem 



36 
 

interferir de forma direta sobre a abundância de ninhos coletados. Independente dos fatores 

que possam estar influenciando no número de nidificações em cada sítio, estudos voltados 

exatamente para tal objetivo deveriam ser realizados.  

Além das diferenças entre os números de espécies amostradas no presente trabalho e 

aquele relatado por Drumond (2003), as identidades delas também diferiram em sua maioria. As 

cinco espécies de abelhas agora amostradas pertencem à família Apidae enquanto as duas do 

estudo anterior pertencem às famílias Apidae e Megachilidae, famílias essas amplamente 

distribuídas e que possuem grande número de espécies ocupando ninhos-armadilha nas diversas 

regiões do país (Garófalo et al., 2004; Aguiar et al., 2005; Buschini ,2006; Loyola & Martins, 

2006; Krug & Alves-dos- Santos, 2008). Em relação às espécies de abelhas, C. analis, X. 

frontalis, T. diversipes e Euglossa sp., que ocuparam ninhos-armadilha no presente estudo, não 

foram amostradas por Drumond (2003) ao passo que Megachile sp. que ocupou cavidades no 

estudo anterior, não nidificou no período do presente trabalho. Assim, a única espécie comum 

em ambos os estudos foi C. terminata. 

Surpreendentemente, C. analis, a espécie de abelha mais abundante em nidificações 

assim como no número de indivíduos produzidos no presente trabalho, não foi amostrada por 

Drumond (2003). Esta espécie possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo do 

México até o Brasil (Moure, 1960), e tem sido também abundante em trabalhos feitos em 

várias regiões do nosso país como por exemplo, Camillo et al. (1995); Aguiar & Martins 

(2002); Buschini (2006); Gazola & Garófalo (2009); Mesquita & Augusto (2011); Pina & 

Aguiar (2011); Martins et al. (2012). Centris analis tem sido também amostrada em 

diferentes frequências, ocupando ninhos-armadilha, em alguns trabalhos realizados em áreas 

urbanas (Alves-dos-Santos, 2003; Miashike, 2010; Cantuária, 2010; Aguiar et al., 2013).  

Conforme observado nesse estudo, C. analis nidificou em todos os sítios de amostragens 

do campus da UFBA e do PZBGV com a diferença nos números totais de nidificações entre os 

dois locais sendo pequena. Contudo, um dos sítios de cada local teve uma maior ocupação dos 

ninhos-armadilha o que sugere que aqueles locais possuem características bióticas e/ou abióticas 

mais favoráveis à nidificação por essa espécie. Em trabalho realizado na Amazônia, Morato et al. 

(1999) observaram C. analis nidificando com maior frequência em locais de derrubada da mata 

do que em área de mata contínua. Na Costa Rica, Frankie et al. (1993) verificaram que o habitat 

preferido por C. analis foi florestas de carvalho com características de estarem sempre verdes, 

com abundância de ramos mortos, casca bastante espessa, locais sombreados e de temperaturas 
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mais amenas. Embora observações mais detalhadas sejam necessárias, o sítio 3 no campus da 

UFBA, e o sítio 7 no PZBGV, os quais tiveram maior número de ninhos de C. analis, estavam 

instalados em locais mais abertos recebendo maior insolação e tendo temperatura superior àquela 

dos locais dos demais sítios, principalmente aqueles restantes instalados no PZBGV. 

Aparentemente, as condições dos sítios 3 e 7 poderiam ser consideradas mais similares àquelas 

descritas por Morato et al. (1999).  

Embora a diferença entre os números totais de ninhos de C. analis em cada um dos locais 

estudados tenha sido pequena, com menor ocupação dos ninhos-armadilha no campus da UFBA, o 

número total de indivíduos produzidos foi muito maior no PZBGV.  A diferença observada entre 

os números de indivíduos produzidos poderia, contudo, ter sido influenciada pelas taxas de 

mortalidade dos imaturos que foi maior na UFBA. Porém, a diferença entre a taxa de mortalidade 

nas áreas não explica o maior número de indivíduos produzidos no PZBGV. Essa maior produção 

de indivíduos pode ser o resultado de uma maior disponibilidade de alimento na área menos 

antropizada acompanhada pela utilização, em maior frequência, dos ninhos de cartolina de 

maiores dimensões. Assim, enquanto 70% dos ninhos ocupados no campus da UFBA 

apresentavam 6,0 cm de comprimento, proporcionando a produção média de 2,6 indivíduos/célula, 

no PZBGV, 81% dos ninhos-armadilha usados mediam 8,0 cm e proporcionaram uma produção 

de 3,1 indivíduos/célula.  

A mortalidade da prole de C. analis, como colocado anteriormente, foi maior nos 

ninhos coletados no campus da UFBA. Alguns estudos realizados por outros autores com C. 

analis tiveram causas desconhecidas como principal fator da mortalidade dos imaturos 

(Frankie et al., 1988; Vieira-de-Jesus & Garófalo, 2000; Alonso et al., 2012), como também 

observado no presente estudo, em ambos os locais.  Os parasitas M. bicolor e um Coleoptera 

não identificado não foram considerados fator importante para a mortalidade dos imaturos de 

C. analis, visto que apenas duas células foram atacadas. Em outros estudos, M. bicolor 

também foi registrada parasitando ninhos de C. analis em baixa frequência, como por 

exemplo, por Vieira-de-Jesus & Garófalo (2000), Gazola & Garófalo (2003) e Aguiar & Pina 

(2012). Entre os imaturos mortos, o estágio de ovo, em ninhos estabelecidos tanto no campus 

da UFBA como no PZBGV, foi o que apresentou maior taxa de mortalidade. Segundo Frankie 

et al. (1988, 1993), Vieira-de-Jesus & Garófalo (2000) e Gazola & Garófalo (2003), altas 

temperaturas nos locais de nidificação podem ser responsáveis pelas altas taxas de 

mortalidade nos estágios iniciais do desenvolvimento de C. analis. Além do problema da 
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temperatura, Bosch & Kemp (2001) elencam várias outras causas como possíveis fatores de 

mortalidade dos imaturos de abelhas e vespas solitárias entre os quais, os fatores abióticos 

(como umidade) e bióticos (escassez de recursos alimentares, inimigos naturais), além de 

danos mecânicos aos ninhos e o manuseio inadequado dos ninhos recém-fundados. Na 

ausência de informações precisas sobre os fatores responsáveis pela mortalidade dos imaturos 

nos ninhos coletados no campus da UFBA como também no PZBGV, podemos também 

sugerir o manuseio dos ninhos durante a sua remoção do campo para o laboratório e, talvez, 

problemas relacionais com a manutenção de uma temperatura ambiente mais adequada ao 

desenvolvimento da cria. 

Em relação à razão sexual de C. analis, alguns autores mostraram que há uma 

tendência de emergir um maior número de machos nos ninhos (Vieira-de-Jesus & Garófalo, 

2000; Aguiar & Martins, 2002; Morato et al.,1999; Alonso et al., 2012; Hirotsu, 2013), assim 

como foi observado no presente trabalho.  Contudo, segundo Alonso et al. (2012), o 

comprimento do ninho-armadilha tem influência na razão sexual das proles de C. analis. 

Segundo os autores, as razões sexuais enviesadas para machos observadas em ninhos-

armadilha de menor comprimento tendiam a diminuir conforme o comprimento do ninho 

aumentava. No presente trabalho foram observados dados similares aos encontrados por 

Alonso et al (2012).  No campus da UFBA, a razão sexual diminuiu de 3,7 ♂:1,0 ♀, 

observada nos ninhos-armadilha com 6,0 cm de comprimento, para 3,3♂:1,0 ♀, observada 

nos ninhos com 8,0 cm de comprimento. Dos ninhos do PZBGV com 6 cm de comprimento a 

razão sexual diminuiu de 1,9 ♂:1,0 ♀ para 1,6♂:1,0 ♀, nos ninhos com 8 cm de 

comprimento.  Assim, quanto maior o comprimento do ninho-armadilha, menor a proporção 

de machos produzidos. Esse tipo de mudança na razão sexual já tinha sido reportado por 

Stephen & Osgood (1965), para Megachile rotundata (Fabricius), Torchio & Tepedino 

(1980), para Osmia lignaria propinqua Cresson, Tepedino e Parker (1984), para Hoplitis 

fulgida, Bosch (1994a, b), para O. cornuta e Gruber et al. (2011), para O. bicornis Linnaeus.   

Centris terminata foi a única espécie de abelha amostrada tanto no trabalho de 

Drumond (2003) e Drumond et al. (2008) como no presente estudo.  Esta espécie possui 

distribuição geográfica que se estende do Equador até o Brasil (Silveira et al., 2002; Moure et 

al., 2012).  Centris terminata também foi amostrada em outros estudos utilizando ninhos-

armadilha na Amazônia, por Morato et al. (1999), e no Maranhão, por Carvalho (2014). 

Contudo, segundo Moure (2003), Centris labrosa Friese, 1899 é sinonímia de C. terminata. 
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Em vista disso, os registros de Camillo et al. (1995), Gazola & Garófalo (2009) e Brito et al. 

(2010), reportando a ocorrência de C. labrosa nas áreas por eles estudadas, devem ser 

corrigidos com a indicação da presença de C. terminata naqueles ambientes. A persistência 

desse equívoco por vários anos, dificultou a comparação dos registros de ocorrência de C. 

terminata, bem como dos aspectos relacionados a história de vida dessa espécie.  

O número de ninhos de C. terminata coletados por Drumond (2003) e Drummont et al. 

(2008) foi maior do que o obtido no presente estudo. Esse menor número de ninhos agora 

coletados, em especial no PZBGV, pode estar relacionado a dois aspectos: a maioria das 

nidificações por C. analis em ninhos-armadilha de 0,8 cm de diâmetro, diâmetro esse usado 

por C. terminata em 51,6% de seus ninhos no estudo de Drumond (2003) e Drummont et al. 

(2008), e a sobreposição do nicho trófico em 99% entre C. analis e C. terminata (ver capítulo 

2), de modo que as plantas fontes de recursos utilizadas por C. terminata estão contidas 

também na dieta de C. analis. Ambos os aspectos, utilização dos ninhos-armadilhas de 0,8 cm 

de diâmetro e a sobreposição dos nichos tróficos, podem sugerir a ocorrência de processos 

competitivos entre as espécies tanto por cavidades como pela exploração dos mesmos 

recursos alimentares. Se isso realmente estiver ocorrendo, temos que imaginar que C. analis 

tem se comportado como uma espécie competitivamente superior a C. terminata acarretando 

uma diminuição na população dessa última espécie.   

A permanência de C. terminata nas áreas estudadas após 13 anos do estudo pioneiro 

de Drumond (2003), embora em menores números de nidificações, sugere que, mesmo com a 

intensa antropização ocorrida nesses anos, em especial na área da UFBA, esse fragmento de 

Mata Atlântica na área urbana de Salvador, BA, ainda oferece recursos para nidificação e 

alimentação, funcionando como refúgio para essa espécie de abelha.  

Embora as taxas de mortalidade dos imaturos observadas para C. terminata tenham 

sido próximas, 14,1% no estudo Drummont et al. (2008) e 12% no presente estudo, a 

diferença principal foi a ocorrência de dois parasitas, sendo um deles um exemplar de 

Coelioxys sp. (Megachilidae) e o outro, um exemplar de Tetraonyx sp. (Coleoptera: Meloidae) 

nos ninhos coletados por Drummont et al. (2008). Esses resultados mostram a presença de 

poucos inimigos naturais associados aos ninhos na área estudada. Fato similar ocorreu no 

trabalho de Alves-dos-Santos (2003) em São Paulo, no de Frankie et al. (2005) em Berkely, 

California, e no de Mattenson et al (2008) em Nova Iorque. Segundo Cane (2005), a 
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ausência/presença de poucas espécies parasitas em ambientes urbanos é devido a necessidade 

de grandes populações de hospedeiros para que eles possam persistir nesses ambientes. 

O resultado aqui obtido sobre a razão sexual em C. terminata foi igual àquele 

reportado por Morato et al. (1999), a partir dos ninhos coletados em uma área da Amazônia, e 

diferiram daqueles de Drumond (2003) e Drummont et al. (2008), que reportaram uma razão 

sexual enviesada para machos. 

Ao contrário do relatado por Loyola & Martins (2006) e Silva-Junior (2011), os quais 

amostraram um maior número de espécies de abelhas, nos trabalhos de Alves-dos-Santos 

(2003), Drumond (2003) e o aqui apresentado, o número de espécies de vespas ocupando os 

ninhos-armadilhas foi maior. A ocorrência de espécies do gênero Trypoxylon Latreille, 1796, 

no presente trabalho corrobora o que já foi visto em outros estudos realizados em vários 

ambientes como sendo um dos gêneros mais comuns e mais abundantes ocupando ninhos-

armadilha (Camillo, et al., 1993; Camillo, 1994; Camillo et al. 1995; Assis & Camilo 1997; 

Garcia, 1993; Morato & Campos, 2000; Camillo & Brescovit, 2000; Alves-dos-Santos, 2003; 

Drumond, 2003; Loyola & Martins, 2006; Buschini & Woiski, 2008; Santoni et al., 2009; 

Woiski, 2009; Miashike 2010; Silva-Junior, 2011; Oliveira Nascimento & Garófalo, 2014) 

Dois fatores podem ser apontados como responsáveis pelo grande número de ninhos ocupados 

por indivíduos desse gênero: por ser o mais diverso da família Crabronidae e por possuir 

ampla distribuição geográfica, com a maior diversidade registrada para a região Neotropical 

(Hanson & Menke, 1995; Pulaswki, 2016). 

 Das espécies do gênero Trypoxylon, T. lactitarse aqui amostrada foi a única espécie 

que também ocupou ninhos-armadilha em outros estudos realizados em áreas urbanas como 

por exemplo os trabalhos de Alves-dos-Santos (2003), Loyola & Martins (2006) e Silva-

Junior (2011), com diferentes abundâncias. No estudo de Drumond (2003), essa espécie, a 

única entre as vespas em comum com aquelas amostradas nesse trabalho, foi inventariada 

como Trypoxylon cinereum Cameron, 1889.  Contudo, segundo Kroupa et al. (2016), T. 

cinereum é sinonímia de T. lactitarse o que indica que Drumond (2003) também amostrou a 

referida espécie. Assim como ocorreu com C. terminata, o número de ninhos de T. lactitarse 

foi muito menor quando comparado com o trabalho de Drumond (2003). Embora os 

resultados tenham sido semelhantes, diminuição do número de ninhos tanto de C. terminata 

como de T. lactitarse, os fatores que ocasionaram essas alterações, ao longo do tempo, podem 

ser de naturezas diferentes pois, como enfatizado por vários autores, os efeitos da urbanização 
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vão atuar de diferentes formas a depender do grupo em estudo, escala da paisagem, níveis de 

urbanização, entre outros (McKinney, 2008). Seria interessante que observações futuras 

pudessem avaliar as abundâncias dessas espécies na área. 

Como ocorreu com as espécies de abelhas, entre as vespas P. denticulatum, a segunda 

espécie mais abundante em número de ninhos nesse trabalho, não foi amostrada por Drumond 

(2003) e nem por outros autores trabalhando em áreas urbanas como Alves-dos-Santos 

(2003), Loyola & Martins (2006) e Silva-Junior (2011). Contudo, em estudos realizados em 

ambientes não urbanizados, com ninhos-armadilha, nos estados de Minas Gerais e São Paulo 

(Camillo, et al., 1996; Assis & Camilo, 1997; Gazola, 2003; Silva, 2008; Ribeiro & Garófalo, 

2010; Oliveira Nascimento & Garófalo, 2014), P. denticulatum tem ocupado as cavidades em 

variadas abundâncias. Em relação à razão sexual, P. denticulatum e Trypoxylon sp.2 foram as 

únicas espécies, entre as vespas, que produziram um número de machos significantemente 

maior que o de fêmeas. Curiosamente, nos trabalhos de Camillo et al. (1996), Ribeiro & 

Garófalo (2010) e Oliveira-Nascimento & Garófalo (2014), as razões sexuais para as 

populações de P. denticulatum não diferiram de 1 macho: 1 fêmea, mostrando que esse 

caráter da biologia da espécie é variável. Segundo Buschini (2007) e Polidori et al. (2011), a 

razão sexual em espécies de vespas solitárias é afetada pelo diâmetro do ninho-armadilha e 

disponibilidade de alimento. Como ocorre com T. lactitarse, P. denticulatum também é uma 

espécie que apresenta uma ampla distribuição geográfica ocorrendo desde o México até o 

Brasil (Bohart & Menke, 1976). 

O gênero Auplopus possui ampla distribuição geográfica por quase todo o mundo 

(Evans & Yoshimoto, 1962). No Brasil, há registros de espécies do gênero Auplopus em 

trabalhos feitos com ninhos-armadilha, como por exemplo, por Loyola & Martins (2006); 

Woiski, (2009); Buschini & Woiski (2008); Oliveira Nascimento & Garófalo (2014); Costa 

(2015). A espécie A. pratens, amostrada nesse trabalho, tinha sido registrada apenas por 

Camillo et al. (1995), Gazola (2003) e Oliveira Nascimento & Garófalo (2014) em trabalhos 

feitos na Fazenda Santa Carlota, município de Cajuru, SP, Fazenda Santa Cecília, Patrocínio 

Paulista, SP, e Ilha Anchieta, Ubatuba, SP, respectivamente, corroborando a informação de 

Fernandez (2000) de que a referida espécie ocorre apenas em nosso país.  O resultado aqui 

obtido expande a distribuição geográfica dessa espécie para mais um estado, Bahia. Em 

relação à A. subaurarius, as informações estão restritas à sua descrição juntamente com a 

ocorrência no Brasil (Dreisbach, 1963) e amostragem de ninhos na Fazenda Santa Cecília, 
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município de Patrocínio Paulista, SP, por Gazola (2003). Essa autora obteve 9 ninhos e 45 

células a partir das quais emergiram 27 machos e 13 fêmeas, proporcionando uma razão 

sexual similar àquela observada nesse trabalho. 

Em trabalhos realizados com vespas solitárias ocupando ninhos-armadilha, 

independente do ambiente estudado, as taxas de mortalidade dos imaturos tem variado de 

modo bastante significativo. Um exemplo claro dessa variação são os resultados reportados 

para a mortalidade dos imaturos para populações de T. lactitarse: 4,9% no trabalho de 

Drumond (2003) e 52% no trabalho de Loyola & Martins (2006). No presente trabalho a 

mortalidade observada foi de 21,9% configurando, assim, uma grande variabilidade nas taxas 

de mortalidade para uma mesma espécie. No caso de P. denticulatum a variação na 

mortalidade também é acentuada, com os valores partindo de 11,5%, observado nesse 

trabalho, até 47,7%, reportado por Ribeiro & Garófalo (2010), passando por 22,2%, no estudo 

de Oliveira-Nascimento & Garófalo (2014), e 32,6% reportado por Assis & Camillo (1997). 

Enquanto a mortalidade dos imaturos de todas as espécies de vespas amostradas no presente 

trabalho tenha sido ocasionada por fatores desconhecidos, nos outros trabalhos aqui 

relacionados houve a participação de inimigos naturais atuando naquela mortalidade como por 

exemplo, Melittobia sp. e Anthrax sp. associada aos ninhos de T. lactitarse (Loyola & 

Martins, 2006; Assis & Camillo, 1997);  Melittobia sp., Anthrax sp., espécies de Chrysididae 

e de Tachinidae associados aos ninhos de P. denticulatum (Assis & Camillo, 1997; Ribeiro & 

Garófalo, 2010).  

Segundo Young (1982); Tommasi et al. (2004) e Oertli et al. (2005), a atividade de 

nidificação das espécies varia ao longo do ano devido a fatores climáticos e disponibilidade 

de recursos alimentares. Estudos com abelhas e vespas ocupando ninhos-armadilha mostraram 

resultados confirmando essa afirmação, como por exemplo, os de Assis & Camillo (1997); 

Camillo & Brescovit (1999) Morato et al. (1999); Viana et al. (2001); Aguiar & Martins 

(2002); Gazola (2003); Aguiar et al., (2004); Loyola & Martins (2006) Drummont et al. 

(2008); Gazola & Garófalo (2009); Ribeiro & Garófalo (2010); Alonso et al. (2012); Oliveira 

Nascimento & Garófalo (2014).  

No trabalho de Drumond (2003) e Drummont et al. (2008), a maior frequência de 

nidificação de C. terminata ocorreu nos meses com temperaturas elevadas e baixos índices 

pluviométricos, assim como observado no presente estudo. Entretanto, em outras regiões os 

picos de nidificação de C. terminata ocorreram na estação quente/chuvosa, como registrado 
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por Camillo et al.(1995); Gazola & Garófalo (2009), em São Paulo, por Morato et al. (1999) 

na Amazônia Central e por Thiele (2005), na Costa Rica. 

A espécie C. analis possui uma ampla distribuição geográfica, sendo que as suas 

atividades de nidificação variam de acordo com a região. No presente estudo, as maiores 

frequências de nidificação ocorreram nos períodos com temperaturas elevadas e baixos 

índices pluviométricos (janeiro-março). Padrão semelhante para C. analis também foi 

encontrado por Aguiar & Martins (2002) na Reserva Biológica de Guaribas, no estado da 

Paraíba, e por Aguiar & Pina (2012) e Aguiar et al. (2013) em Feira de Santana-BA. Contudo, 

em outras regiões as maiores atividades de nidificação ocorreram na estação quente/chuvosa 

em trabalhos realizados no estado de São Paulo por Camillo et al.(1995); Gazola & Garófalo 

(2009); Alonso et al. (2012); Hirotsu (2013), em Minas Gerais, por Mesquita & Augusto; na 

Amazônia Central, por Morato et al. (1999), e por Thiele (2005), na Costa Rica. 

Para a espécie P. denticulatum, a maior frequência de nidificação ocorreu nos meses 

que apresentaram altos índices pluviométricos e temperaturas baixas (junho e julho). No 

entanto, nos estudos realizados com P. denticulatum em ambientes não urbanizados, por Assis 

& Camilo (1997) em Minas Gerais, Ribeiro & Garófalo (2010) e Oliveira Nascimento & 

Garófalo (2014) em São Paulo, observaram que a maioria das atividades de nidificação das 

fêmeas ocorreu durante a estação quente/ chuvosa (setembro-abril).  

No presente estudo, as curvas de acumulação de espécies para os locais amostrados 

revelaram uma estabilização mais precoce no número de espécies no PZBGV e uma mais 

tardia no campus da UFBA. Os valores dos estimadores de riqueza Jakknif 1 e Chao 2 

sugerem fortemente que as espécies amostradas em ambos os locais correspondem aos 

números esperados de espécies que ali vivem ou estão muito próximo aqueles números.   
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS  

 

Os resultados obtidos mostram que o fragmento de Mata Atlântica presente na área 

urbana de Salvador, BA, apesar de relativamente pequeno e estar sob intensa pressão antrópica 

devido à urbanização no entorno e dentro do campus da UFBA, ainda é capaz de abrigar 

comunidades de abelhas e vespas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes. Diante 

do exposto, fica clara a importância de se preservar áreas verdes para a manutenção das 

comunidades daqueles insetos, além de aumentar e manter a qualidade de vida dos humanos 

nos ambientes urbanos. 

Estudos em diversas áreas verdes de Salvador como praças, jardins, cemitérios e outros 

parques podem complementar o conhecimento sobre a diversidade de vespas e de abelhas 

solitárias em áreas urbanas, em escala regional. Além disso, estudos relativos à ecologia de 

paisagem podem auxiliar na compreensão dos impactos da urbanização sobre essas 

comunidades de insetos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Fontes de recursos florais utilizadas no aprovisionamento celular por Centris 

(Heterocentris) analis (Fabricius, 1804) e Centris (Heterocentris) terminata Smith, 1874 

em fragmento urbano de Mata Atlântica, Salvador, Bahia 
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RESUMO 

O conhecimento das espécies de plantas visitadas pelas abelhas para coleta de recursos florais 

é de fundamental importância para o entendimento das interações existentes entre as plantas e 

as abelhas. O objetivo desse estudo foi identificar as fontes de recursos florais utilizadas por 

fêmeas de Centris analis e Centris terminata para aprovisionamento das suas células de cria 

em um fragmento de Mata Atlântica componente da paisagem urbana de Salvador, Bahia, 

parte ocupada pelo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a outra pelo Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV).Foram utilizados 53 ninhos de C. analis e 20 ninhos 

de C. terminata amostrados durante o período de maio de 2014 a abril de 2015. A análise do 

conteúdo polínico residual dos ninhos foi realizada pelo método de acetólise convencional. 

Foram identificados 12 tipos polínicos, pertencentes a sete famílias vegetais: Malpighiaceae, 

Bignoniaceae, Solanaceae, Fabaceae, Arecaceae, Polygalaceae e Sapindaceae. Destas 

famílias, Malpighiaceae foi a que teve os três tipos polínicos mais frequentes nos ninhos de 

ambas as espécies de abelhas. Dos ninhos de C. analis foram encontrados 12 tipos polínicos e 

dos ninhos de C. terminata 8 tipos polínicos. Os tipos polínicos com as maiores frequências 

de ocorrência nos ninhos de C. analis, ninhos coletados na UFBA e PZBGV foram: 

Malpighia emarginata, Byrsonima sericea, Stigmaphyllon cavernulosum. Nos ninhos de C. 

terminata, os tipos polínicos com as maiores de frequência de ocorrência nas amostras nos 

dois locais de estudo: B. sericea, M. emarginata, S. cavernulosum e Aeschynomene paucifolia. 

As espécies C. analis e C. terminata apresentaram comportamento generalista, dado que, 

visitaram espécies de plantas de várias famílias para coletar pólen. A coleta de óleo pelas 

fêmeas das duas espécies foi registrada principalmente em plantas da família Malpighiaceae. 

As altas frequências dos grãos de pólen das espécies da família Malpighiaceae nos ninhos das 

duas espécies de abelhas indicam que essas plantas são fontes importantes para a coleta de 

recursos florais. Os resultados encontrados são de extrema relevância para o conhecimento 

das plantas fornecedoras de recursos florais utilizados para aprovisionamento larval, consumo 

pelos adultos e construção dos ninhos. Além disso, os resultados podem ser utilizados para a 

elaboração de planos de manejo para a conservação das abelhas do gênero Centris e das 

plantas visitadas pelas mesmas. 

Palavras-chave: Análise polínica, Áreas urbanas, Centris, Mata Atlântica, Recursos florais. 
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ABSTRACT  

Knowledge about plant species used by the bees to collect floral resources has a fundamental 

importance for the understanding of the interactions between plants and bees. The aim of this 

study was to identify the sources of pollen used by females of Centris analis and Centris 

terminata for supplying their brood cells. The study was carried in an Atlantic Forest 

fragment in an urban area of Salvador, Bahia. This area is occupied by the campus of the 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) and by the Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 

(PZBGV). We used 53 nests of C. analis and 20 nests of C. terminata, sampled during May 

2014 to April 2015. The analysis of the residual pollen was performed by the conventional 

acetolysis method. We identified 12 pollen types, belonging to seven plant families: 

Malpighiaceae, Bignoniaceae, Solanaceae, Fabaceae, Arecaceae, Polygalaceae, and 

Sapindaceae. Malpighiaceae was the one family with the most frequent pollen types (3 types) 

in the nests of both species of bees. We found 12 and eight pollen types in C. analis and C. 

terminata nests, respectively. The pollen types with the highest frequency of occurrence in C. 

analis nests collected in UFBA and PZBGV were Malpighia emarginata, Byrsonima sericea, 

Stigmaphyllon cavernulosum, and the less frequent was Elaeis guineenses. In C. terminata 

nests, the pollen types with the highest frequency of occurrence in the samples in the two 

study areas were: B. sericea, M. emarginata, S. cavernulosum and A. paucifolia. The two 

species of Centris studied showed a generalist behavior, visiting species of plants of several 

families to collect pollen. The oil collection by females of both species was recorded mainly 

in plants from Malpighiaceae family. The high frequency of pollen grains from species of the 

family Malpighiaceae in the nests of both species of bees indicates that they are important 

sources for the collection of floral resources. These results are extremely important for the 

knowledge of the plants used as floral resources for larval supply, consumption for adults and 

construction of their nests. In addition, the results can be used to prepare management plans 

for conservation of Centris bees and the plants visited by them. 

Keywords: Pollen analysis, Urban areas, Centris, Atlantic Forest, Floral resources. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 A Mata Atlântica possui uma imensa diversidade faunística e florística levando à 

ocorrência de inúmeras interações ecológicas entre as espécies que compõem tais 

diversidades. Dentre estas interações ecológicas podemos destacar as associações entre as 

espécies de plantas e os seus polinizadores (Ramalho & Batista, 2005).    

A associação das abelhas com as Angiospermas existe há cerca de 80 milhões de anos, 

com as abelhas adultas utilizando recursos florais para suprir suas necessidades energéticas e 

para alimentar sua prole no estágio imaturo, e em troca polinizando as plantas (Raven, Evert 

& Eichhorn, 2001; Ramalho & Batista, 2005).  A polinização por abelhas é a mais 

predominante nas florestas tropicais (Ramalho & Batista, 2005).  

 

As abelhas são os principais polinizadores das plantas nativas e cultivadas (Michener, 

2007). A maioria das abelhas, cerca de 85%, possuem comportamento solitário (Batra, 1984). 

Dentre as espécies solitárias estão as abelhas da tribo Centridini que estão distribuídas nos 

gêneros Centris Fabricius, 1804 e Epicharis Klug, 1807 (Silveira, et al., 2002). As abelhas do 

gênero Centris possuem uma ampla distribuição geográfica pelas Américas (Michener, 2007). 

Esse gênero é composto por 12 subgêneros, os quais são compostos por diversas espécies 

(Silveira et al., 2002; Moure et al., 2012). Essas abelhas possuem hábitos variados de 

nidificação, podendo construir seus ninhos no solo, em madeira e em cavidades naturais 

(Coville et al.,1983).  

 

As abelhas da tribo Centridini vistam as flores em busca de recursos florais como 

pólen, néctar e óleo, os quais são usados para suprir suas necessidades alimentares e de sua 

prole, além de usar o óleo como material de construção dos seus ninhos (Vogel, 1974; Neff & 

Simpson, 1981; Roubik, 1989; Vinson et al. ,1996; Vieira-de-Jesus & Garófalo, 2000; Alves-

dos-Santos et al., 2007). As abelhas Centridini possuem estruturas especializadas nas pernas 

que permite a coleta, manuseio e transporte de óleos florais (Roig-Alsina, 1997; Alves-dos-

Santos et al., 2007). Elas estão entre os principais polinizadores de plantas produtoras de óleo 

(Albuquerque & Rego, 1989; Teixeira & Machado, 2000; Machado, 2004).  

As espécies de plantas produtoras de óleo pertencem a 8 famílias botânicas: 

Curcubitaceae, Malpighiaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Krameriaceae, Solanaceae, 
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Primulaceae, Scropulariaceae (Vogel, 1986; Buchmann, 1987; Steiner & Whitehead, 1988; 

Machado, 2004). No entanto, as abelhas do gênero Centris polinizam não apenas plantas que 

produzem óleos florais, mas também plantas pertencentes a outras famílias botânicas 

fornecedoras de néctar e pólen como Sterculiaceae, Lecythidaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, 

Solanaceae (Vogel & Machado,1991; Teixeira & Machado, 2000; Aguiar & Gaglianone, 

2003; Aguiar et al., 2003; Aguiar & Gaglianone, 2008; Gonçalves et al., 2012).  

Fêmeas de Centris já foram vistas coletando pólen em espécies de plantas de várias 

famílias botânicas e, por isso, são chamadas de generalistas ou poliléticas (Aguiar et al., 2003; 

Aguiar & Gaglianone, 2003; Oliveira & Schlindwein, 2009; Santos et al., 2013). Espécies de 

Centris são consideradas polinizadoras efetivas de plantas nativas e cultivadas com 

importância econômica como o caju (Anacardium occidentale L., Freitas & Paxton, 1998), 

murici (Byrsonima crassifolia (L) Kunth, Rêgo et al., 2006), o maracujá doce (Passiflora 

alata Curtis, Gaglianone et al., 2010) e a acerola (Malpighia emarginata Sessé & Moc. ex 

DC., Vilhena & Augusto, 2007; Oliveira & Schlindwein, 2009; Sazan, 2015). 

 

Na ausência de observações diretas no campo sobre a associação entre espécies de 

abelhas e plantas fornecedoras dos recursos florais utilizados por elas, a análise polínica do 

material residual encontrado nos ninhos possibilita identificar os tipos polínicos e as plantas 

usadas como fontes de recursos pelas abelhas. Essas informações são de extrema relevância 

pois, além de mostrar as associações abelhas/plantas, proporcionam importantes subsídios 

para a elaboração de planos de manejo e conservação. Entretanto, poucos estudos têm sido 

realizados nesse sentido com espécies de Centris (Dórea, 2007; Dórea, et al., 2010ab) sendo 

que, no Brasil, podem ser citados aqueles feitos com Centris flavifrons (Fabricius, 1775) 

(Rêgo et al., 2006), Centris maranhensis Ducke, 1910 (Ramos et al., 2007), Centris caxienses 

(Ducke 1907) (Ribeiro et al., 2008), Centris tarsata Smith, 1874 (Mendes & Rêgo, 2007; 

Dórea et al., 2009; Cruz et al., 2015), Centris analis (Fabricius, 1804) (Oliveira & 

Schlindwein, 2009; Dórea et al., 2010; Rabelo et al., 2012; Santos et al., 2013) e Centris 

trigonoides Lepeletier, 1841 (Dórea et al., 2013).  

Embora muitos estudos com abelhas solitárias que nidificam em cavidades 

preexistentes tenham já sido feitos em áreas de Mata Atlântica, são raros os trabalhos que 

identificaram as associações entre as espécies de abelhas e as plantas por elas exploradas a 

partir da análise polínica do alimento residual dos imaturos que permanece nos ninhos.  
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Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo identificar as fontes de 

recursos florais utilizadas por fêmeas de Centris analis e Centris terminata para 

aprovisionamento das suas células de cria em um fragmento de Mata Atlântica componente da 

paisagem urbana de Salvador, Bahia. 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1-Área de estudo 

 

O trabalho foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica componente da paisagem urbana 

de Salvador, Bahia. Esse fragmento é ocupado pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV) e 

pelo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ondina (13º01’ S e 38º31’ W) (Figura. 1), 

antes contínuo e atualmente separados por uma avenida.  O clima local é classificado como tropical 

quente e úmido (Af na tipologia climática de Köppen), com temperatura anual média de 25,3°C e 

com índices pluviométricos alcançando uma média 1800 mm por ano (Conder, 1994). 

 

Figura 1. Localização do fragmento urbano de Mata Atlântica em Salvador, Bahia, Brasil. A- Mapa 

do Brasil com destaque para a localização de Salvador, Bahia; B- Mapa de Salvador e região 

metropolitana; C- Áreas do campus de Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Parque 

Zoobotânico Getúlio Vargas (PZBGV) ocupando o fragmento de Mata Atlântica. Os círculos 

vermelhos são os pontos amostrais, numerados de 1 a 4 na UFBA e de 5 a 8 no PZBGV. 
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O Parque Zoobotânico “Getúlio Vargas” abrange uma área verde de aproximadamente 

240.00 m2 (10ha).  Possui fitofisionomia arbórea-arbustiva, estruturalmente, e 

fisionomicamente pouco densa.  Uma parte do Parque é ocupada pelo Jardim Ecológico do 

Parque que mede 160 mil metros de extensão, importante remanescente da mata original 

preservada, contendo diversas espécies de plantas. Levantamentos realizados no Parque 

registraram 260 espécies de plantas, tais como: Hevea brasiliens (seringueira), Schefflera 

morototonii (matataúba), Cecropia sp. (embaúba), Eucalyptus sp. (eucalipto), Artocarpus 

intergrifolia (jaqueira) Manikara zapota (sapoti), Spondias lutea (cajazeira), Manguifera 

indica (mangueira),  Monquilia tomentosa (oitizeiro), Ficus sp. (figueira), Jenipa americana 

(jenipapeiro), além das outras espécies pertencentes às famílias: Melastomataceae , 

Arecaceae, Solanaceae e Malpighiaceae (Faria, 1997).  

 O campus da Universidade Federal da Bahia possui área de 302.175,9 m2 (20,2 ha), a 

qual abrange o bairro de Ondina. É constituído por uma vegetação classificada como herbácea 

heterogênea, composta basicamente por ervas, com predomínio de gramíneas; e também 

manchas de Mata Atlântica secundária arbustiva arbórea, (Relatório Final Projeto campus, 

2000). Distribuídos pelo campus há exemplares pertencentes às seguintes famílias: 

Leguminosae, Arecaceae, Moraceae, Bignoniaceae, Malvaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, 

Myrtaceae, Fabaceae e Malpighiaceae, entre outras (Carvalho et al., 2007). Também há 

jardins com plantas ornamentais, áreas bastantes antropizadas pela presença de diversos 

prédios e vias de acesso de veículos e pedestres (Carvalho et al., 2007; Relatório Final Projeto 

campus,2000).  

É importante salientar que no campus da UFBA, devido à pressão antrópica, restam 

atualmente pequenas manchas de mata nativa que, junto com o fragmento “contínuo” 

protegido do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, formam uma extensão verde dentro do 

bairro de Ondina (Relatório Final Projeto campus, 2000). Ao redor de todo o fragmento de 

mata há uma zona intensamente urbanizada.  

2.2-Métodos 

Os ninhos-armadilha (=NA) utilizados no presente estudo consistiam de tubos 

confeccionados com cartolina preta, gomos de bambu e blocos de madeira perfurados e 

previamente cortados longitudinalmente. Os tubos de cartolina possuíam 6 cm de 

comprimento e 0,6 cm de diâmetro e 8 cm de comprimento e 0,8 cm de diâmetro e eram 

fechados em uma das extremidades com o mesmo material. Esses tubos foram introduzidos 
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em orifícios feitos em placas de madeira com 30 cm de comprimento, 12 cm de altura e 5,0 

cm de espessura.  As placas de madeira continham ou 40 orifícios com 0,8 cm de diâmetro ou 

55 orifícios com 0,6 cm de diâmetro. Os blocos de madeira tinham perfurações com diferentes 

diâmetros, 0,8 cm, 1,0 cm, 1,5 cm ou 2,0 cm, terminando em fundo cego e os gomos de 

bambu tinham uma de suas extremidades fechadas pelo próprio nó e possuíam diâmetros e 

comprimentos variados.  Para mantê-los agrupados, os gomos de bambu foram introduzidos 

em garrafas PET, parcialmente cortadas, em disposição horizontal. Duas placas de madeira 

contendo os tubos de cartolina, duas garrafas PET, com os gomos de bambu, e os blocos de 

madeira foram colocados em suportes de madeira e instalados nos sítios de amostragens.  

Oito sítios de amostragens foram selecionados, sendo quatro no campus da UFBA 

(sítios 1 a 4) e quatro no PZBGV (sítios 5 a 8). Os sítios de cada área ficavam distantes uns 

dos outros por cerca de 300 m. Em cada sítio foi instalado um suporte de madeira com uma 

base medindo 40 cm x 14 cm, também de madeira, colocada a uma altura de 1,5 m acima do 

solo e uma cobertura com telha de fibra medindo 50 cm x 34 cm, a uma altura de 33 cm em 

relação à base, para proteger os ninhos da chuva e da insolação direta. Em cada suporte foram 

colocados 40 tubos grandes de cartolina (8,0 x 0,8 cm), 55 tubos pequenos (6,0 x 0,6 cm), 24 

blocos de madeira e duas garrafas PETS contendo, cada uma delas, de 15 a 20 gomos de 

bambu. No total foram instalados no campo 1.192 NA (mês de abril de 2014), distribuídos 

pelos oito sítios de coleta. 

As inspeções aos NA foram feitas mensalmente com o auxílio de lanternas no período 

de maio de 2014 a abril de 2015. Os NA contendo ninhos completados foram removidos e 

substituídos por outros similares a fim de manter o mesmo número de NA disponibilizados 

por classe de diâmetro e material em campo. Os ninhos coletados foram levados para o 

Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos da Universidade Federal da 

Bahia (BIOSIS/UFBA) onde tiveram sacos de voil amarrados ao redor das entradas e foram 

deixados à temperatura ambiente. O monitoramento desses ninhos foi realizado diariamente 

para detectar as emergências dos indivíduos. Conforme os adultos emergiam, eles eram 

sacrificados sob vapor de acetato de etila, montados em alfinetes entomológicos e 

identificados, sempre que possível, em nível de espécie. As identificações eram feitas por 

comparação com espécimes depositados na Coleção de Abelhas e Vespas Solitárias do 

Departamento de Biologia da FFCLRP-USP, e nas Coleções da (BIOSIS/UFBA) e Museu de 
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Zoologia da UFBA (MZUFBA). Os indivíduos estão depositados na Coleção do Museu de 

Zoologia da Universidade Federal da Bahia.  

2.3-Análises polínica  

 

O material polínico a ser analisado foi removido das paredes das células de cria, após a 

emergência do indivíduo, ou, nos casos em que os imaturos morreram nos estágios de ovo ou 

larva de primeiro/segundo instar, o material polínico consistia na carga de alimento larval 

depositada na célula. Quando a coleta era feita a partir das paredes das células, o material 

polínico era obtido com a raspagem daquelas paredes com uma espátula. As amostras eram 

colocadas individualmente (uma amostra por ninho) em tubos de ensaio contendo álcool 70%. 

Após 24 horas, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 2.000 rpm (rotação por 

minuto). Em seguida, o álcool foi descartado e acrescentado ao material polínico 2 mL de 

ácido acético glacial. Após permanecer por 24 horas no ácido acético glacial, o material foi 

centrifugado por 5 minutos a 2.000 rpm e o ácido retirado. Posteriormente foi iniciada a 

acetólise, seguindo o método adaptado de Erdtman (1960). As amostras foram colocadas na 

mistura de acetólise, uma solução formada de nove partes de anidrido acético para uma parte 

de ácido sulfúrico (9:1). Foram acrescentados às amostras 4 mL da solução de acetólise, 

seguido do aquecimento em banho-maria a 100°C por 4 minutos. Após isso, as amostras 

foram fechadas e agitadas manualmente para posterior centrifugação a 3.000 rpm por 3 

minutos. Após a centrifugação, a mistura de acetólise foi descartada. Em seguida ao descarte, 

foram adicionados ao material 10 mL de água destilada por amostra e, após fechar bem o 

tubo, as amostras foram agitadas manualmente para uma lavagem para retirada da mistura de 

acetólise. Nas amostras que formaram espuma, foi acrescentado álcool absoluto gota a gota 

até se desfazer a espuma formada. Por fim, o material foi novamente centrifugado a 3.000 

rpm por 3 minutos, a água destilada foi descartada e adicionou-se 2 mL de glicerina 50% 

(Silva et al., 2014). 

Montagem das lâminas e identificação dos tipos polínicos 

Ao final do processo de acetólise, foram confeccionadas 3 lâminas de cada amostra 

(ninho), para microscopia óptica. As lâminas foram montadas com gelatina de Kisser e 

cobertas por lamínulas. Posteriormente, foram feitas varreduras nas lâminas para identificação 

dos tipos polínicos. 
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 As identificações dos tipos polínicos foram feitas pelo Dr. Marcos da Costa Dórea, no 

Laboratório de Micromorfologia Vegetal da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(PUEFS/ LAMIV/UEFS) com o auxílio do banco de imagens e do laminário de referência da 

Palinoteca. Também foram utilizados dados das plantas depositadas no Herbário Alexandre 

Leal Costa da UFBA, Levantamento das espécies arbóreas da UFBA, feito por Carvalho et al. 

(2007), dados sobre a flora da UFBA e PZBGV (Nádia Roque, informação pessoal) e 

Catálogos de identificação (Colinvaux et al., 1999; Roubik & Patiño, 1991; Chávez et al., 

1991; Melhem et al., 2006; Silva et al., 2010; Silva et al., 2014). 

Após a identificação, foi feita a quantificação dos tipos polínicos, sendo contados 

1.000 (no mínimo) grãos por amostra (ninho), seguindo metodologia proposta por Vergeron 

(1964). 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 (marca 

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

software LAS (Leica Application Suite) versão 3.8. 

2.4- Análises dos dados do nicho trófico 

 

Para comparação do nicho trófico das espécies foram utilizados alguns parâmetros:  

(a) Amplitude do nicho: foi calculada com base no número de tipos polínicos que cada 

espécie coletou e na frequência desses tipos polínicos (Camillo & Garófalo, 1989). As 

proporções encontradas foram utilizadas para o cáculo do Índice Shannon-Wiener (H’) 

(Pielou, 1975), que considera a riqueza de tipos polínicos utilizados, e o quanto cada tipo 

polínico foi utilizado pelas espécies (abundância), com a equação: 

 

𝑯′ = − ∑ 𝒑𝒊 𝐥𝐧 𝒑𝒊

𝒔

𝒊=𝟏

 

 

Onde, segundo Camillo & Garófalo (1989) e Faria (2014): 

 

S= número total de tipos polínicos utilizados pela espécie de abelha (riqueza); 

i= aponta qual o tipo polínico está sendo avaliado, variando de 1 a S; 
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pi=ni/N=proporção do número de grãos do tipo polínico nos ninhos i (ni ) em relação ao 

total de grãos do tipo polínico contados  para a espécie de abelha (N) (abundância). 

ln =logaritimo neperiano do valor pi. 

 

Para o cálculo do Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) foi utilizado o programa 

PAST versão 2.17 (Hammer et al., 2001). Os valores das amplitudes (H’) foram comparados 

estatisticamente pelo teste t de Hutcheson (Zar 1984). 

 

(b) Equitatividade: mostra se os tipos polínicos foram utilizados de forma irregular ou 

uniforme pelas espécies de abelhas, foi calculado a partir do índice (J’) Pielou (1966). Esse 

índice possui valor com amplitude que varia de 0 a 1, sendo: 0 a 1=quando a utilização dos 

tipos polínicos for irregular, e igual a 1 quando a utilização dos tipos polínicos for uniforme. 

𝑱’ =  𝑯’/ 𝑯𝒎𝒂𝒙 

Onde: 

H’= amplitude de nicho calculada pelo Índice de diversidade de Shannon; 

Hmax= logaritmo neperiano (ln) número total de tipos polínicos usados pela espécie de 

abelha. 

Para o cálculo do índice de equitividade foi usado o programa PAST versão 2.17 

(Hammer et al., 2001). 

  

(c) Sobreposição do nicho: Para examinar a partilha de recursos pelas duas espécies de 

abelhas, foi calculado o índice de Pianka (Ojk) (Pianka, 1973), por meio do programa R (R 

Development Core Team, 2011). O valor desse índice varia de 0 (nenhuma sobreposição) a 1 

(sobreposição total), e é dado pela fórmula: 

Ojk=
∑ 𝒑𝒊𝒋𝒑𝒊𝒌

𝒏
𝒊

√∑ 𝒑𝒊𝒋𝟐𝒏
𝒊 ∑ 𝒑𝒊𝒌

𝟐𝒏
𝒊

 

Onde: 

Ojk = medida de sobreposição do nicho trófico de Pianka entre a espécie j e a espécie k; 

pij=representa a ocorrência do tipo polínico i na dieta da espécie de abelha j; 
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pik=representa a ocorrência do tipo polínico i na dieta da espécie de abelha k; 

∑= Somatório que considera os valores relativos ao tipo polínico 1 até o tipo polínico 

S(riqueza). 

3-RESULTADOS 

 

3.1. Ocupação dos ninhos-armadilha por fêmeas de Centris analis e Centris terminata. 

No período de maio de 2014 a abril de 2015 foram obtidos 173 ninhos de C. analis e 

20 ninhos de C. terminata.  Os ninhos de C. analis foram estabelecidos em NA feitos com 

cartolina preta (100 ninhos com diâmetro interno de 0,8 cm e 73 ninhos com diâmetro interno 

de 0,6 cm) e os de C. terminata em NA feitos com gomos de bambu (11 ninhos) com 

diâmetros variando de 0,6 a 1,0 cm, e blocos de madeira (9 ninhos) com diâmetros de 1,0cm. 

Dos 173 ninhos de C. analis obtidos, 80 foram fundados no campus da UFBA e 93 ninhos 

foram estabelecidos no PZBGV. Em relação à C. terminata, apenas sete ninhos foram 

encontrados no campus da UFBA e os 13 restantes no PZBGV.  

Dos 173 ninhos obtidos de C. analis, 26 deles estabelecidos no campus da UFBA e 27 

ninhos fundados no PZBGV foram usados para as análises polínicas. Durante os 12 meses de 

estudo, as fêmeas estabeleceram ninhos em apenas 8 e 6 meses no campus da UFBA e no 

PZBGV, respectivamente. Dos 26 ninhos do campus da UFBA, 56% deles foram coletados no 

sítio 1, enquanto dos 27 ninhos do PZBGV, 70% deles foram coletados no sítio 7 (Tabela 1). 

Todos os ninhos de C. terminata foram utilizados nas análises polínicas. Os ninhos 

encontrados no campus da UFBA foram construídos apenas em três meses e aqueles 

encontrados no PZBGV foram estabelecidos em apenas dois meses dos 12 meses de estudo. 

No campus da UFBA, a maior frequência de nidificação foi observada no sítio 3 e no PZBGV 

ela ocorreu no sítio 7 (Tabela 2).  

Das 85 células construídas nos 26 ninhos de C. analis estabelecidos no campus da 

UFBA, 48 delas tiveram o material polínico residual coletado após a emergência dos adultos 

(24 machos e 17 fêmeas) ou após a retirada dos adultos mortos nas células (7 células). Das 37 

células restantes, com imaturos mortos, foi coletado o alimento larval presente/restante nas 

células. Das 100 células existentes nos 27 ninhos coletados no PZBGV, 78 células (46 

machos, 27 fêmeas, cinco adultos mortos) tiveram o material polínico removido das paredes 

das células e de 22 células com imaturos mortos foi coletado o alimento larval presente. 
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Embora tenham sido contabilizadas as células de machos e fêmeas de modo individual, as 

análises polínicas do material residual foi realizada por ninho, uma vez que após a emergência 

os grãos presentes em cada célula encontram-se sobrepostos. 

Os 7 ninhos de C. terminata coletados na UFBA possuíam um total de 23 células de 

cria, das quais emergiram 13 machos e 6 fêmeas. Destas células com emergências e outras 

três com adultos mortos, o material polínico foi obtido a partir das paredes das células. Na 

célula restante, com um imaturo morto, o alimento larval presente foi coletado para a análise 

polínica. Os 13 ninhos fundados no PZBGV continham um total de 64 células de cria, das 

quais emergiram 22 machos e 30 fêmeas. Das 12 células restantes, em 10 delas foram 

encontrados adultos (oito) e pupas (2) mortos e nas outras duas células não havia ocorrido 

eclosão das larvas. Assim, do total de 64 células de cria, 62 delas tiveram o material polínico 

removido das paredes e de duas células foi utilizado o alimento larval presente. 

Tabela 1. Ninhos de Centris analis utilizados nas análises polínicas construídos em cada sítio de 

amostragem em um fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo campus da Universidade Federal 

da Bahia e pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 

2014 a abril de 2015. 

Campus da 

UFBA 

Nº. de ninhos 

coletados 

  

Identificação dos ninhos coletados por sítio 

Sítios de coleta  1 2 3 4 

      

Maio/2014 4 1, 3, 4 2   

Outubro/2014 2 6   5 

Novembro/201

4 

2 8   7 

Dezembro/2014 1 9    

Janeiro/2015 5 10, 11, 12, 

13, 14 

   

Fevereiro/2015 2 15, 16    

Março/2015 5   17,18,19,20,21  

Abril/2015 5 23,26    

    22,24,25  

Área do 

PZBGV 

     

Sítios de coleta  5 6 7 8 

      

Maio/2014 2 2   1 

Dezembro/2014 1   3  

Janeiro/2015 5 4, 7  5, 6, 8  

Fevereiro/2015 9   9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 

 

Março/2015 5  18,21 19,20,22  

Abril/2015 5 26,27  23,24,25  
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Tabela 2. Ninhos de Centris terminata utilizados nas análises polínicas, construídos em cada sítio de 

amostragem em fragmento urbano de Mata Atlântica ocupado pelo campus da Universidade Federal da 

Bahia e pelo Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, Salvador, Bahia, Brasil, no período de maio de 2014 a 

abril de 2015 

Campus da  

UFBA 

No. de 

ninhos 

coletados 

 

 Identificação dos ninhos coletados por sítio 

Sítios de coleta  1 2 3 4 

      

Maio/2014 1  1   

Fevereiro/2015 5   2,3,4,5,6  

Março/2015 1    7 

      

Área do PZBGV      

Sítios de coleta  5 6 7 8 

      

Janeiro/2015 8   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 

Março/2015 5 11,12,13  9,10  

 

 

3.2-Tipos polínicos utilizados para aprovisionamento larval por fêmeas de Centris analis 

 

No material proveniente dos 26 ninhos de C. analis coletados no campus da UFBA 

foram encontrados 12 tipos polínicos: Malpighia emarginata, Stigmaphyllon cavernulosum, 

Byrsonima sericea, Aeschynomene paucifolia, Delonix regia, Handroanthus chrysotrichus, 

Amphilophium crucigerum, Cestrum axillare, Dioclea grandiflora, Elaeis guineenses, 

Securidaca diversifolia, Serjania sp.  Esses tipos polínicos se distribuíram por sete famílias 

botânicas: Malpighiaceae e Fabaceae (com três tipos polínicos cada uma), Bignoniaceae (com 

dois tipos polínicos) e Solanaceae, Arecaceae, Polygalaceae e Sapindaceae (com um tipo 

polínico cada uma delas) (Tabela 3) (Figs. 2 e 3). Nos 27 ninhos coletados na área do 

PZBGV, foram identificados 10 tipos polínicos pertencentes a cinco famílias botânicas 

(Tabela 4).  Todos esses tipos polínicos ocorreram também nos ninhos estabelecidos na 

UFBA com exceção apenas de S. diversifolia. Assim, a família Polygalaceae foi a que não 

teve tipo polínico encontrado nos ninhos do PZBGV.  A quantidade de tipos polínicos 

encontrada por ninho variou de dois (ninho 9, de dezembro/2014 na UFBA e ninho 10, de 

fevereiro/2015 no PZBGV) a 7 (ninho 10, de janeiro/2015 na UFBA e ninho 13, de 

fevereiro/2015 no PZBVG) (Tabelas 3 e 4). 
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Malpighiaceae foi a família com maior representatividade nos ninhos de C. analis 

coletados tanto no campus da UFBA como no PZBVG. No campus da UFBA, o tipo polínico 

utilizado com maior frequência, independente do mês e do sítio de coleta, foi o de M. 

emarginata (de 48,3% a 99%) em 21 dos 26 ninhos. Nos outros seis ninhos (Sítio 3), os tipos 

polínicos mais frequentes foram os de B. sericea (66,9% a 81,4%,) e S. cavernulosum (50,4% 

a 82,58%) (Tabela 5). No PZBVG, o tipo polínico M. emarginata foi o mais frequente em 11 

ninhos variando entre 81% e 99% (ninhos coletados nos sítios 5, 6,7 e 8). Nos outros ninhos, 

em nove deles o tipo polínico de B. sericea foi mais frequente variando entre 58,4% e 97,4% 

(ninhos coletados nos sítios 5 e 7) e em sete ninhos foi o de S. cavernulosum com a variação 

de frequência sendo entre 76,6% e 99% (Tabela 4). Os outros grãos de pólen com menor 

frequência são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

3.3-Tipos polínicos utilizados para aprovisionamento larval por fêmeas Centris terminata 

 

Da análise do conteúdo polínico residual dos sete ninhos de C. terminata coletados no 

campus da UFBA e dos 13 ninhos coletados no PZBGV foram encontrados 7 tipos polínicos: 

Malpighia emarginata, Stigmaphyllon cavernulosum, Byrsonima sericea, Aeschynomene 

paucifolia, Dioclea grandiflora, Cestrum axillare e Amphilophium crucigerum e Handroanthus 

chrysotrichus, distribuídos por quatro famílias botânicas: Malpighiaceae, Fabaceae, Solanaceae 

e Bignoniaceae (Tabela 5 e 6). Dos sete ninhos coletados no campus da UFBA, em um deles 

foi identificado sete tipos polínicos, em quatro ninhos foram encontrados quatro tipos 

polínicos e dos dois ninhos restantes um deles tinha cinco tipos polínicos e o outro apenas três 

(Tabela 5). Os tipos polínicos mais frequentes por ninho variaram entre os sete ninhos 

coletados: o ninho obtido em maio de 2014 apresentou maior frequência de ocorrência do tipo 

polínico de M. emarginata (94,86%), os cinco ninhos estabelecidos em fevereiro de 2015 

tiveram o tipo polínico de A. paucifolia como o mais frequente (74% a 99%), enquanto o 

ninho coletado em março de 2015 teve os tipos polínicos de B. sericea (64%) e S. 

cavernulosum (32, 71%) como os mais frequentes na amostra.  

Dos 13 ninhos coletados no PZBGV, oito deles foram estabelecidos em janeiro de 2015 

e os outros cinco ninhos no mês de março de 2015. O número de tipos polínicos encontrados 

por ninho variou de dois a seis. Dos ninhos coletados em janeiro, em seis deles o tipo polínico 

B. sericea (59% a 97%) foi o predominante. Nos outros dois ninhos, o tipo polínico de S. 

cavernulosum (96%) foi o mais frequente em um deles e o de A. paucifolia (72%) o mais 
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frequente no outro ninho (coletado no sítio 8). Dos cinco ninhos coletados em março, em dois 

deles o tipo polínico mais frequente foi M. emarginata (82% e 92%). Nos outros três ninhos o 

tipo B. sericea (61%) foi o predominante em um ninho e nos outros dois foram os tipos S. 

cavernulosum (76%) e A. paucifolia (38%), em cada ninho (Tabela 6).  
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Figura 2. Tipos polínicos encontrados em ninhos de Centris analis e Centris terminata 

em fragmento de Mata Atlântica na zona urbana de Salvador, Bahia. A-B: Malpighia 

emarginata.C-D: Stigmaphyllon cavernulosum. E-F: Cestrum axillare. G-H: 

Handroanthus chrysotrichus. I-J: Byrsonima sericea. L-M: Aeschynomene paucifolia. N-

O: Dioclea grandiflora. P: Serjania sp. Q: Delonix regia. R: Securidaca diversifolia. S: 

Amphilophium crucigerum. T: Elaeis guineensis. 
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Figura 3. Plantas da família Malpighiaceae visitadas por Centris analis e Centris 

terminata para a obtenção de recursos florais utilizados no aprovisionamento dos 

ninhos estabelecidos em fragmento de Mata Atlântica da zona urbana de Salvador, 

Bahia. A-B: Byrsonima sericea; C-D: Malpighia emarginata.  E-F: Stigmaphyllon  sp.
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Tabela 3:  Frequência de ocorrência (%) dos tipos polínicos encontrados nos ninhos de Centris analis estabelecidos no campus da Universidade Federal da Bahia, 

em fragmento de Mata Atlântica na zona urbana de Salvador- BA. O número do ninho é acompanhado pela identificação do sítio de coleta (1 a 4). Tipos polínicos 

encontrados em maior frequência em cada ninho estão em negrito. 

               Meses de nidificação e 

                      Identificação dos               

Tipos                            ninhos e 

polínicos                             sítios                 

 

Maio/14 

 

Outubro/14 

 

Novembro/14 

 

Dez/14 

 

Janeiro/15 

 

1/3 

 

2/2 
 

3/3 
 

4/3 
 

5/4 
 

6/3 
 

7/4 
 

8/4 
 

9/3 
 

10/3 
 

11/3 

 

12/3 
 

13/3 
 

14/3 

MALPIGHIACEAE               

Malpighia emarginata 0 59,0 99,7 99,4 98,3 99,8 93,7 88,9 78,5 81,4 54,6 48,3 0,9 1,49 

Stigmaphyllon cavernulosum 32,1 0,24 0,1 0,48 0,78 0,1 3,42 8,8 21,5 4,84 2,29 0 50,9 17,0 

Byrsonima sericea 66,9 40,6 0 0,09 0 0.1 2,65 0,59 0 5,26 35,6 42,1 47,3 81,4 

FABACEAE               

Aeschynomene paucifolia 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 7,86 7,46 9,6 0 0 

Dioclea grandiflora 0,41 0 0,1 0 0 0 0 0,08 0 0,06 0 0 0 0 

Delonix regia 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIGNONIACEAE               

Handroanthus chrysotrichus 0,33 0 0,1 0 0,78 0 0 1,61 0 0 0 0 0,6 0 

Amphilophium crucigerum 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 0 0 

SOLANACEAE               

Cestrum axillare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 

ARECACEAE               

Elaeis guineensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 

POLYGALACEAE               

Securidaca diversifolia 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 

SAPINDACEAE               

Serjania sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 
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Continuação Tabela 3-amostras de Centris analis - UFBA. 

               Meses de nidificação e 

                      Identificação dos               

Tipos                            ninhos e 

polínicos                             sítios                 

 

Fevereiro/15 

 

Março/15 

 

Abril/15 

 

15/3 
 

16/3 

 

17/3 
 

18/3 
 

19/3 
 

20/3 
 

21/3 
 

22/3 
 

23/1 
 

24/3 
 

25/3 

 

26/1 

MALPIGHIACEAE             

Malpighia emarginata 98,4 99,48 14,93 90,36 92,85 95,3 89,3 94,16 87,83 94,67 29,7 60,49 

Stigmaphyllon cavernulosum 0,7 0,18 82,58 0 0 0 5,75 0,6 0,95 0,07  0 36,48 

Byrsonima sericea 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0,08 0 68,6 1,61 

FABACEAE             

Aeschynomene paucifolia 0 0 1,89 9,55 6,44 0 0,99 0 0 0 1,3 0,28 

Dioclea grandiflora 0,9 0 0,6 0 0 0 1,98 0 0 0 0 0,19 

Delonix regia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIGNONIACEAE             

Handroanthus chrysotrichus 0 0,34 0 0,09 0,63 4,7 1,98 5,24 11,14 5,26 0,4 0,76 

Amphilophium crucigerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19 
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Tabela 4: Frequência de ocorrência (%) dos tipos polínicos encontrados nos ninhos de Centris analis na área do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, em fragmento de Mata 

Atlântica na zona urbana de Salvador, Bahia. O número do ninho é acompanhado pela identificação do sítio de coleta (5 a 8). Tipos polínicos encontrados em maior frequência em 

cada ninho estão em negrito. 

               Meses de nidificação e 

                      Identificação dos               

Tipos                            ninhos e 

polínicos                             sítios                 

 

Maio/14 

 

Dez/14 

 

Janeiro/15 

 

Fevereiro/15 

 

1/8 

 

2/5 
 

3/7 
 

4/5 
 

5/7 
 

6/7 
 

7/5 
 

8/7 
 

9/ 7 
 

10/ 7 
 

11/ 7 

 

12/ 7 
 

13/ 7 
 

14/ 7 
 

15/ 7 
 

16/ 7 
 

17/7 

MALPIGHIACEAE                  

Malpighia emarginata 81,1 0 0 2,55 42,53 0,26 0 6,54 85,2 0 9,03 18,2 0,4 0 0 94,7 94,5 

Stigmaphyllon cavernulosum 13,6 98,1 89,7 0,36 2,75 0,94 0,08 0 10,8 99,2 16,0 0,92 38,8 76,6 6,3 0,65 5,13 

Byrsonima sericea 0 1,35 0,26 94,5 3,41 97,4 96,6 72,8 1,17 0 63,5 79 58,4 0,32 73,7 0,28 0 

FABACEAE                  

Aeschynomene paucifolia 0 0 0,9 2,55 47,4 0,53 3,3 20,7 0 0 9,4 1,6 1 0 19,5 0 0 

Dioclea grandiflora 4,6 0,38 9,14 0 3,91 0,86 0 0 2,84 0,75 1,97 0,28 1 23,1 0,57 4,23 0,35 

Delonix regia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0,2 0 0 0,09 0 

BIGNONIACEAE                  

Handroanthus chrysotrichus 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 

SOLANACEAE                  

Cestrum axillare 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 

ARECACEAE                  

Elaeis guineensis 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



76 
 

Continuação Tabela 4-amostras de Centris analis - PZBGV. 

               Meses de nidificação e 

                      Identificação dos               

Tipos                            ninhos e 

polínicos                             sítios                 

 

Março/15 

 

Abril/15 

 

18/6 
 

19/7 
 

20/7 
 

21/6 

 

22/7 
 

23 /7 

 

24/ 7 
 

25/ 7 

 

26/5 

 

27/5 

MALPIGHIACEAE           

Malpighia emarginata 99,3 6,03 95,2 0 16,2 83,6 98,8 3 94,1 75,1 

Stigmaphyllon cavernulosum 0,63 92,9 0,43 98,6 83,6 14,7 0 0 5,4 15,7 

Byrsonima sericea 0 0,65 0,34 0 0 0 0,18 92,9 0,08 0 

FABACEAE           

Aeschynomene paucifolia 0 0 0,26 0 0,2 0 0 3,9 0 0,18 

Dioclea grandiflora 0 0 0 0,19 0 0 0 0 0 9 

Delonix regia 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIGNONIACEAE           

Amphilophium crucigerum 0,08 0 3,74 0,97 0 0,08 0 0 0 0 

Handroanthus chrysotrichus 0 0 0 0,19 0 1,34 0 0 0,24 0 

SOLANACEAE           

Cestrum axillare 0 0 0 0 0 0 0,98 0,2 0,08 0 

 SAPINDACEAE           

Serjania sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 
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Tabela 5: Frequência de ocorrência (%) dos tipos polínicos encontrados nos ninhos de Centris terminata estabelecidos no campus da 

Universidade Federal da Bahia, em fragmento de Mata Atlântica na zona urbana de Salvador, Bahia. O número do ninho é acompanhado 

pela identificação do sítio de coleta (1 a 4). Tipos polínicos encontrados em maior frequência em cada ninho estão em negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Meses de nidificação e 

                      Identificação dos               

Tipos                            ninhos/ 

polínicos                             sítios                 

 

Maio/14 

 

Fevereiro/15 

 

Março/15 

 

1/2 

 

2/3 

 

3/3 

 

4/3 

 

5/3 

 

6/3 

 

7/4 

MALPIGHIACEAE        

Malpighia emarginata 94,9 0 24,8 3,04 11,2 12,9 0 

Stigmaphyllon cavernulosum 4,8 0,3 0 0 2 0,4 32,7 

Byrsonima sericea 0,17 0,3 0 0 8,04 0,9 64,0 

FABACEAE        

Aeschynomene paucifolia 0,17 99,4 74,5 92,9 78,2 74,1 0,07 

Dioclea grandiflora 0 0 0 3,74 0 0,4 3,16 

BIGNONIACEAE        

Handroanthus chrysotrichus 0 0 0,67 0 0,58 0,7 0 

SOLANACEAE        

Cestrum axillare 0 0 0 0,27 0 10,55 0 
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Tabela 6: Frequência de ocorrência (%) dos tipos polínicos encontrados nos ninhos de Centris terminata coletados na área do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, em 

fragmento de Mata Atlântica na zona urbana de Salvador, Bahia. O número do ninho é acompanhado pela identificação do sítio de coleta (5 a 8). Tipos polínicos 

encontrados em maior frequência em cada ninho estão em negrito. 

 
               Meses de nidificação 

e 

                      Identificação dos               

Tipos                            ninhos e 

polínicos                             sítios                 

 

Janeiro/15 

 

Março/15 

 

1/ 7 
  

 2/7 
 

3/ 7 
 

4/ 7 

 

5/ 7 

 

6/ 7 

 

7/ 7 

 

8/ 7 

 

9/6 

 

10/7 
 

11/5 

 

12/5 

 

13/5 

MALPIGHIACEAE              

Malpighia emarginata 2,8 0 15,9 6,53 0 7,97 0 0 82,2 92,8 35,7 0 1,4 

Stigmaphyllon 

cavernulosum 

23,6 2,9 1,64 4,9 4,4 17,3 2,43 96 17,5 3,7 0,19 76,3 23,7 

Byrsonima sericea 61,2 96,7 9,18 59,9 94,3 72,9 97,3 0 0 0,09 24,9 18,3 61,0 

FABACEAE              

Aeschynomene paucifolia 12,3 0 72,7 28,4 1,13 0 0,09 0 0 0,4 38,1 0,58 11,9 

Dioclea grandiflora 0,05 0,39 0,58 0,29 0 1,84 0,17 4,0 0 3 0 3,15 1,9 

BIGNONIACEAE           0 1,6 0 

Amphilophium crucigerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 0 1,11 0 0,06 
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3.4- Sobreposição, Amplitude, Equitatividade do Nicho trófico de Centris analis e Centris 

terminata 

 

Dos 73 ninhos analisados, 53 de C. analis e 20 de C. terminata, foram encontrados 12 

tipos polínicos pertencentes a oito famílias botânicas, sendo 12 tipos polínicos nos ninhos de 

C. analis e 8 tipos polínicos nos ninhos de C. terminata.  

Dos 12 tipos polínicos encontrados, oito foram utilizados em comum por ambas as 

espécies de abelhas: M. emarginata, S. cavernulosum, B. sericea, A. paucifolia, D. 

grandiflora, C. axillare e A. crucigerum e H. chrysotrichus. Os quatro tipos polínicos restantes 

foram utilizados exclusivamente por C. analis: D. regia, S. diversifolia, E. guineenses e 

Serjania sp.  

A amplitude do nicho trófico de C. analis avaliada a partir dos ninhos estabelecidos no 

campus da Universidade Federal da Bahia foi H’UFBA= 0,94, valor esse significantemente 

menor do que aquele encontrado a partir dos ninhos estabelecidos no Parque Zoobotânico 

Getúlio Vargas: H’PZBGV= 1,32 (t = - 4,16; p > 0,05). Os índices de Equitatividade foram 

J’UFBA= 0,21 e J’PZBGV= 0,36. No caso de C. terminata, a amplitude do nicho trófico para os 

ninhos estabelecidos no campus da UFBA foi H’UFBA=1,21, emquanto o valor encontrado para 

os ninhos provenientes do PZBGV foi de H’PZBGV= 1,07. Esses valores para as amplitudes dos 

nichos não são significantemente diferentes (t = 1,39; p <0,05).  Os índices de Equitatividade 

dos nichos trófico para C. terminata foram J’UFBA= 0,48 e J’PZBGV= 0,42. Na comparação 

entre as amplitudes dos ninhos de C. analis e C. terminata os resultados mostraram que no 

campus da UFBA, C. terminata teve uma amplitude de nicho significantemente maior do que 

aquela de C. analis (t = -2,34; p> 0,05) enquanto no PZBGV observamos um resultado 

inverso, ou seja, C. analis apresentou uma amplitude de nicho significantemente maior que a 

de C. terminata (t = 3,30; p > 0,05). 

 O índice de Pianka, avaliando a sobreposição dos nichos tróficos com base na 

similaridade de coleta dos tipos polínicos no campus da UFBA pelas espécies C. analis e C. 

terminata foi de 0,03 e no PZBGV ele foi 0,99. 
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O tipo polínico mais coletado pelas fêmeas de C. analis no campus da UFBA foi M. 

emarginata, seguido por B. sericea. Para os ninhos do PZBGV, o tipo polínico mais coletado 

foi B. sericea, seguido por S. cavernulosum. Já nos ninhos das fêmeas de C. terminata, o tipo 

polínico mais coletado na UFBA foi A. paucifolia, seguido por M. emarginata. Para os ninhos 

do PZBGV, o tipo polínico com maior representatividade foi B. sericea, seguido por M. 

emarginata.  

4.DISCUSSÃO  

 

A partir da diversidade de tipos polínicos encontrados nos ninhos de C. analis e C. 

terminata, comprovando a utilização de diversas espécies de plantas de vários gêneros e 

famílias para a coleta de pólen, podemos concluir que ambas as espécies se comportaram 

como generalistas. Esta constatação vem se juntar ao que já foi relatado em vários outros 

trabalhos, para diversas espécies de Centris e por diversos autores (Vogel, 1974; Buchmann, 

1983; Aguiar et al., 2003; Aguiar & Gaglianone, 2003; Oliveira & Schlindwein, 2009; Santos 

et al., 2013). Esse comportamento generalista em relação à utilização de diversas fontes de 

recursos florais já foi registrado, inclusive, para fêmeas de C. analis por Quiroz-Garcia et al. 

(2001), Quiroz-Garcia & Arreguin-Sánchez (2006), Roubik & Villanueva-Gutiérrez (2009) e 

por Santos et al.(2013). Em relação ao nicho trófico de C. terminata, esse é o primeiro 

trabalho a abordar tal aspecto para a espécie.  

Como mostrado neste estudo, as fêmeas de C. analis e C. terminata utilizaram várias 

fontes para coleta de recursos florais nos dois locais de amostragens, campus da UFBA e 

PZBGV, porém os tipos polínicos mais frequentes, nos ninhos de ambas as espécies, foram os 

da família Malpighiaceae. A associação entre as espécies da família Malpighiaceae e as 

espécies de Centridini já é bastante conhecida pois tais plantas são as fornecedoras de pólen e 

óleo para as fêmeas de Centris durante a construção a aprovisionamento de seus ninhos 

(Aguiar et al., 2003; Santos et al., 2013; Vilhena et al., 2012; Oliveira & Schlindwein, 2009). 

Enquanto o pólen é usado exclusivamente para compor o alimento larval, o óleo pode ser 

usado tanto na construição do ninho como também servir de alimento para as larvas (Vogel, 

1974; Neff & Simpson, 1981; Roubik, 1989; Vinson et al., 1996; Pereira et al., 1999; Viera-

de-Jesus & Garófalo, 2000; Aguiar & Garófalo, 2004; Aguiar et al., 2006; Alves-dos-Santos 

et al., 2007). 
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O espectro polínico encontrado nos ninhos das duas espécies de Centris aqui estudadas 

nos permite afirmar que elas utilizaram principalmente, como fontes de óleo e pólen, as 

espécies Malpighia emarginata, Byrsonima sericea e Stigmaphyllon cavernulosum, todas da 

família Malpighiaceae. Esses mesmos gêneros de plantas foram também registrados por 

outros autores tais como Albuquerque & Rêgo (1989), Albuquerque & Mendonça (1996), 

Freitas et al. (1999),  Teixeira & Machado (2000), Moure & Castro (2001), Gaglianone 

(2001), Quiroz-Garcia et al. (2001), Ramalho & Silva (2002), Aguiar et al. (2003),  Machado 

(2004), Costa et al., (2006), Rêgo & Albuquerque (2006), Vilhena & Augusto (2007), Ramos 

et al. (2007),  Mendes & Rêgo (2007),  Ribeiro et al. (2008), Bezerra, et al. (2009),  Dórea et 

al. (2009, 2010ab), Oliveira & Schlindwein (2009),  Mendes, et al. (2011), Santos et al. 

(2013), Rabelo et al. (2012, 2015) e Cruz et al. (2015). Esses autores enfatizaram a associação 

de inúmeras espécies de Centris com espécies dos mesmos gêneros de plantas encontrados no 

presente estudo como fontes primordiais de pólen e óleo.    

Uma importante exceção à associação entre as espécies de Centris e espécies de 

Malpighiaceae como fontes de pólen, como colocado anteriormente, foi a presença do tipo 

polínico Aeschynomene paucifolia (Fabaceae) em maior frequência em cinco dos sete ninhos 

de C. terminata estabelecidos no campus da UFBA. Este fato se constitui na primeira 

informação de que A. paucifolia pode ser uma fonte importante de pólen para C. terminata. 

Nos relatos envolvendo espécies do gênero Aeschynomene, elas têm sido indicadas como 

fontes de néctar para as espécies de C. tarsata (Dórea, et al., 2009; Cruz et al., 2015) e C. 

trigonoides (Dórea, et al., 2013). Como o tipo polínico A. paucifolia esteve presente em 

pequenas frequências em 15 dos 20 ninhos obtidos de C. terminata, é possível sugerir que 

aquela espécie de planta é também uma fonte de néctar para essa espécie de Centris. Por outro 

lado, considerando a frequência de ocorrência de A. paucifolia nos ninhos de C. analis aqui 

analisados, não resta dúvida de que ela constitui uma fonte de néctar também para essa 

espécie de Centris.  

Nos ninhos de C. analis e C. terminata alguns tipos polínicos foram encontrados em 

baixa frequência de ocorrência (menor que ≤15%). No caso de H. chrysotrichus e A. 

crucigerum, ambos pertencentes a família Bignoniaceae, foram encontrados em ninhos 

coletados no campus da UFBA e no PZBGV. Segundo Acra et al. (2012), H. chrysotrichus 

fornece néctar e pólen para seus visitantes florais, enquanto A. crucigerum fornece apenas 

néctar (Nadia Roque, inf. pes.).  A baixa frequência de grãos de pólen nos ninhos aqui 
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analisados sugere que essas plantas tiveram o néctar como o principal recurso explorado pelas 

fêmeas de C. analis e C. terminata.  Embora as espécies de Solanaceae sejam consideradas 

importantes fontes de pólen para as abelhas do gênero Centris (Quiroz-Garcia et al.,2001; 

Aguiar, 2003; Aguiar et al., 2003; Andena et al., 2005; Quiroz-Garcia & Arreguin-Sánchez, 

2006; Rêgo et al., 2006; Mendes & Rêgo, 2007; Dórea et al., 2009, 2010a, 2010b, 2013), a 

ocorrência do tipo polínico C. axillare (Solanaceae) em baixa frequência em ninhos de C. 

analis  e de C. terminata (UFBA), sugere que essa espécie tenha sido utilizada como fonte de 

néctar por ambas espécies de abelhas no presente estudo. 

Nos ninhos de C. terminata e C. analis foi também encontrado o tipo polínico D. 

grandiflora (Fabaceae), o qual estava entre os grãos menos abundantes nos resíduos 

alimentares. Fato similar ocorreu com o tipo polínico S. diversifolia (Polygalaceae) nos 

ninhos de C. analis. Isso pode ser um indício que as fêmeas utilizaram aquelas espécies como 

fontes de néctar corroborando, assim, o reportado por Aguiar et al.(2003) de que várias 

espécies das famílias Fabaceae e Polygalaceae são fontes de néctar para as abelhas do gênero 

Centris na Caatinga. A diferença, nesse caso, é que o presente trabalho não foi realizado em 

um ambiente de Caatinga. 

Os tipos polínicos E. guineenses (Arecaceae) e Serjania sp. (Sapindaceae) foram 

também encontrados em baixas porcentagens nos ninhos de C. analis.  Essa baixa ocorrência 

desses e de outros tipos polínicos nos ninhos de C. analis e C. terminata, podem ser 

decorrentes de contaminação. Os grãos de pólen podem ter sido coletados acidentalmente, 

durante o forrageamento das fêmeas para coleta de recursos florais como néctar e/ou óleo, ao 

invés de pólen, assim como sugerido por Dórea et al. (2013) em estudo do conteúdo polínico 

residual dos ninhos de C. trigonoides.  

No campus da UFBA como na área do PZBGV a similaridade na utilização das fontes 

florais para coleta de pólen foi alta. Apesar dessa similaridade, as proporções com que as 

espécies utilizaram cada tipo polínico foram diferentes. Os tipos polínicos considerados 

importantes para as dietas de C. analis e C. terminata, foram, como enfatizado anteriormente, 

M. emarginata, B. sericea, S. cavernulosum e A. paucifolia.  

Com relação a amplitude de nicho trófico das espécies C. analis e C. terminata, o 

valor encontrado foi significativamente diferente no campus da UFBA e no PZBGV. Em 

ambas as áreas, para as duas espécies de abelhas, os valores de amplitude e de uniformidade 
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foram afetados pelas frequências de ocorrência de alguns tipos polínicos, sendo para C.analis 

os tipos polínicos da família Malpighiaceae nas duas área de estudo e para C. terminata os 

tipos polínicos B. sericea (Malpighiaceae) no PZBGV e A. paucifolia (Fabaceae) na UFBA. 

Os valores da amplitude e da uniformidade influenciados pela frequência de ocorrência de 

poucos tipos polínicos foi reportado para C. analis, em duas áreas no Cerrado, no estudo de 

Rabelo et al. (2012). O estudo mostrou que as frequências de ocorrência do tipo polínico 

Heteropterys (Malpighiaceae) afetou os valores de amplitude naquelas áreas (H'=0.78 e 

H'=0.95). Os valores de amplitude de nicho para C. analis encontrados por Rabelo et al. 

(2012), são similares ao encontrado para essa espécie no campus da UFBA no presente 

estudo, pórem as maiores frequências de visitas de C.analis foram encontradas para outra 

Malpighiaceae, a espécie M. emarginata. 

Os resultados do presente trabalho indicam que houve sobreposição de nicho entre as 

duas espécies de Centris aqui estudadas. Contudo, os índices de sobreposição encontrados 

foram muito diferentes entre si. Enquanto no campus da UFBA o valor de sobreposição dos 

nichos foi extremamente baixo, sugerindo pouquíssima utilização em comum dos recursos 

explorados, na área do PZBGV o valor de sobreposição foi altíssimo. Considerando que a 

sobreposição de nichos pode estar relacionada com o processo competitivo (Schoener, 1983), 

os valores de sobreposição encontrados nesse trabalho poderiam sugerir ausência de 

competição entre as espécies de Centris no campus da UFBA e um evidente processo 

competitivo na área do PZBGV. Porém, um processo competitivo intenso somente ocorreria 

se a quantidade dos recursos sendo explorados fosse limitante. Como essa informação é 

desconhecida, nenhuma conclusão a esse respeito pode ser apresentada. É interessante 

ressaltar que o baixo valor de sobreposição dos nichos de C. analis e C. terminata 

provenientes do campus da UFBA foi devido à alta frequência do tipo polínico A. paucifolia 

(Fabaceae) em cinco dos sete ninhos de C. terminata ali amostrados, ao contrário do 

apresentado pelos ninhos de C. analis nos quais as frequências daquele tipo polínico foram 

muito baixas.    
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESPECTIVAS 

 

A metodologia utilizada nos permitiu identificar os tipos polínicos usados pelas 

fêmeas de C. analis e C. terminata no fragmento urbano de Mata Atlântica em Salvador, 

Bahia. No panorama atual dos estudos sobre as fontes de recursos florais utilizados por C. 

analis para aprovisionamento larval, o presente estudo complementa a literatura existente. Por 

outro lado, os dados referentes a C. terminata é uma contribuição inédita, visto que até o 

presente momento não havia registros das fontes de recursos tróficos utilizados por essa 

espécie. 

A realização de estudos como o nosso na área de ecologia trófica para espécies de 

abelhas é de extrema relevância para o conhecimento das principais plantas fornecedoras de 

recursos florais, os quais são utilizados para aprovisionamento larval e construção dos ninhos. 

A partir do conhecimento dessas fontes de recursos florais pela comunidade de abelhas 

existente em uma dada área, torna-se possível a tomada de medidas para a conservação da 

guilda de abelhas, assim como da flora associada, e também facilita a elaboração de planos de 

manejo desses polinizadores. 
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