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RESUMO GERAL 

 

Interações ecológicas constituem fator ecológico de natureza biótica, podendo exercer pressão 

de seleção, com efeitos na expressão do potencial biótico e no fitness das populações 

envolvidas. Neste estudo utilizamos interações ecológicas interpopulacionais de natureza 

agonista e não agonista. Dentre as interações agonistas algumas se destacam na estruturação 

das comunidades: Competição, Predação e Parasitismo. Dentre as não agonistas as interações 

mutualistas são as principais estruturadoras das comunidades. Neste estudo nosso foco foi as 

interações mutualistas inseto-planta, avaliando como parceiros mutualistas exploram recursos 

alimentícios das flores de quilha e em troca ofertam serviço de transporte do pólen. A 

polinização é considerada uma interação mutualista, visto que proporciona benefícios para 

ambos os organismos envolvidos, com repercussão positiva na expressão do potencial biótico 

e/ou fitness de ambas as populações parceiras. Há características evolutivas envolvidas na 

interação inseto-planta, plantas competem por polinizadores mais eficientes, ofertando 

recursos de melhor qualidade selecionando polinizadores mais aptos. Em contrapartida, os 

visitantes competem por plantas que forneçam recursos mais abundantes e/ou nutritivos 

selecionando plantas que apresentem melhor custo benefício entre a energia gasta na 

aquisição do recurso e a energia obtida com o recurso. A ecologia da polinização tem 

contribuído de forma significativa para o entendimento do mecanismo co-evolutivo entre 

plantas e seus polinizadores. A abordagem de redes de interações mutualistas tem contribuído 

muito para a compreensão das relações entre as plantas e seus polinizadores no nível de 

comunidade ecológica. Assim, avaliamos nesse trabalho se a morfologia, o comportamento e 

os padrões temporais dos visitantes florais estruturam a guilda de potenciais polinizadores 

dentre os grupos de visitantes. E se os fatores climáticos determinam o grau de sobreposição 

nos horários de forrageamento. Registrado na área do estudo o total de 1.071 visitas de 

abelhas pertencentes ao gênero Xylocopa representado por quatro espécies e o total de 212 

visitas de beija-flores representados por duas espécies. Nossos resultados suportam a hipótese 

de que a morfologia dos diferentes visitantes de L. purpureus influencia nas relações entre os 

visitantes e a forma como eles sobrepõem seus nichos e estruturam a comunidade. Dentre os 

grupos de visitantes florais de L. purpureus às abelhas do gênero Xylocopa apresentaram o 

comportamento e os padrões temporais necessários para estruturarem a guilda de potenciais 

polinizadores. Neste estudo, das quatro espécies de abelhas consideradas como potenciais 

polinizadores de L. purpureus, apenas X. grisescens e Xylocopa sp4 tiveram o número de 

visitas correlacionadas com fatores climáticos.  

Palavras chave: Interações ecológicas, inseto-planta, polinização, polinizadores potenciais, 

horários de forrageamento. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRCA 

 

Interações ecológicas 

 

Interações ecológicas constituem fator ecológico de natureza biótica, podendo 

exercer pressão de seleção, com efeitos na expressão do potencial biótico e no fitness das 

populações envolvidas (Begon et al., 2007). Há varias classificações para as interações 

ecológicas. Neste estudo utilizamos interações ecológicas interpopulacionais de natureza 

agonista e não agonista (Delabie et al., 2007). Diz-se que uma interação tem natureza agonista 

quando há efeito negativo na expressão biótico ou redução do fitness de ao menos uma das 

populações envolvidas (Begon et al., 2007). 

Existem várias interações agonistas e não agonistas (Ricklefs, 2010). Dentre as 

interações agonistas algumas se destacam na estruturação das comunidades: Competição, 

interação na qual uma população disputa o mesmo recurso ou condição aquém de suas 

demandas para aquele recurso/condição; predação, interação na qual indivíduos de uma 

população (predador) consomem outros indivíduos (presa) de outra população; parasitismo, 

indivíduos de uma população (parasitas) adquirem nutrientes às custas de indivíduos de outras 

populações (hospedeiros). Dentre as não agonistas as interações mutualistas são as principais 

estruturadoras das comunidades, com destaque para mutualismo de proteção na qual uma 

população coopera com outra em troca de proteção (Bronstein, 1998; Leal & Peixoto, 2016), 

mutualismo de dispersão na qual uma população coopera com outra em troca de dispersão 

(Bronstein et al., 2006). 

Enquanto as outras interações ecológicas agonistas abordam os conflitos entre as 

espécies e como esses conflitos atuam no processo de estruturação das comunidades, as 

interações não agonistas focam em avaliar como populações parceiras são beneficiadas, como 
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essa interação afeta suas propriedades populacionais e como isso reflete no processo de 

estruturação das comunidades naturais (Begon et al., 2007). Neste estudo nosso foco são as 

interações mutualistas inseto-planta, avaliando como parceiros mutualistas exploram recursos 

alimentícios das flores de quilha e em troca ofertam serviço de transporte do pólen (Garcia 

Neto et al. 1988; Ramalho & Rosa, 2010; Ricklefs, 2010). Como a maioria das plantas é 

dependente da polinização, há registros na literatura de que mutualismos de dispersão animal-

planta (polinização) criam ligações entre mais de meio milhão de espécies entre animais e 

plantas superiores (Waser & Ollerton, 2006). 

 

Características gerais da Polinização 

 

A polinização é considerada uma interação mutualista, visto que proporciona 

benefícios para ambas as populações envolvidas, com repercussão positiva na expressão do 

potencial biótico e/ou fitness de ambas as populações parceiras (Agostini et al., 2014). Há 

características evolutivas envolvidas na interação inseto-planta, plantas competem por 

polinizadores mais eficientes, ofertando recursos de melhor qualidade selecionando 

polinizadores mais aptos (Rech et al., 2014). Em contrapartida, abelhas competem por plantas 

que forneçam recursos mais abundantes e/ou nutritivos selecionando plantas que apresentem 

melhor custo benefício entre a energia gasta na aquisição do recurso e a energia obtida com o 

recurso (Faegri & Van der Pijl, 1976; Edwards & Wratten, 1981; Kevan & Baker, 1983). De 

fato, muito do processo de co-evolução entre plantas e seus polinizadores pode ser explicado 

pela teoria do forrageamento ótimo, que prediz que essas interações são mediadas pela relação 

entre o custo energético de aquisição do recurso e a energia adquirida no recurso (MacArthur 

& Pianka, 1966). 
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A transferência do pólen para os órgãos femininos das flores, está fortemente 

condicionada a capacidade do polinizador em realizar esse serviço ecológico, logo há 

variabilidade da eficácia da polinização entre diferentes grupos de polinizadores (Faegri & 

Van der Pijl, 1976; Proctor et al., 1996). A ecologia da polinização tem contribuído de forma 

significativa para o entendimento do mecanismo co-evolutivo entre plantas e seus 

polinizadores (Allan, 1977; Price, 2002; Willmer, 2011). As plantas que dependem dos 

visitantes florais para a realização da polinização têm controle limitado sobre o deslocamento 

do pólen devido à presença de vários fatores. Contudo, estratégias e mecanismos são 

utilizados pelas plantas na atração dos visitantes florais, baseadas na disponibilidade de 

recursos (pólen/néctar/óleo) que podem ser utilizados na alimentação e construção do ninho 

desses insetos (Simpson & Neff, 1981). Contudo, o forrageio e a eficiência do polinizador 

podem ser influenciados, por exemplo, pela quantidade de recurso floral disponível (Carvalho 

& Oliveira, 2010), densidade e presença de outras espécies floridas no local (Stephenson & 

Bertin, 1983). 

A oferta de alimento no ambiente é, sem dúvida, de fundamental relevância para os 

animais, o visitante floral selecionará a planta, o local e o período de forrageamento de forma 

a maximizar o equilíbrio energético (Agostini et al., 2014). Diferentes aspectos da biologia 

influenciam na interação dos parceiros mutualistas, alguns de natureza intrínseca (morfologia 

e fisiologia) ou outros de natureza extrínseca (fatores abióticos e ambientais) (Roubik, 1989). 

Dentro dos aspectos morfológicos importantes para a eficiência do polinizador estão 

sua capacidade de transportar o pólen: densidade e distribuição de pelos, presença de escopa, 

corbicula, comprimento do aparato de coleta de néctar, formato e tamanho de corpo (Faegri & 

Van der Pijl, 1976; Proctor et al., 1996). Condições ambientais (temperatura, umidade relativa 

do ar, intensidade luminosa) podem funcionar como gatilhos para a abertura floral, liberação 

de néctar, liberação de pólen, determinação dos horários de voo de abelhas e pássaros, 
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gerando janelas de oportunidade nas quais as interações animal-planta podem ocorrer 

(Kleinert-Giovannini, 1982; Imperatriz–Fonseca et al., 1985; Corbet et al., 1993; Kajobe & 

Echazarreta, 2005).  

Há ainda interações entre fatores intrínsecos e extrínsecos. O tamanho corporal das 

abelhas influencia diretamente em seu processamento de temperatura corpórea 

(termorregulação) e em sua atividade de voo, abelhas maiores, que conseguem através de 

atividade muscular controlar as temperaturas corpóreas, podem voar em condições de 

temperatura e de luminosidade mais baixas do que abelhas menores (Hilário et al., 2001; 

Teixeira & Campos, 2005).  

 

Interações insetos-planta 

 

A interação entre a planta e os visitantes florais acontece, em sua maioria, mediado 

pelo recurso floral (Agostini et al., 2014). Para ser eficaz, o recurso deve atender pelo menos 

uma das três principais necessidades dos visitantes florais: alimentação, reprodução e 

construção do ninho (Simpson & Neff, 1981; Agostini et al., 2014). Sendo que, para isso, as 

plantas apresentam estratégias e mecanismos que atuam na atração dos animais visitantes 

(Simpson & Neff, 1981).  

Os insetos, em especial as abelhas, formam um dos principais grupos de 

polinizadores das Angiospermas (Faegri & Van Der Pijl, 1979). Os atributos morfológicos ou 

ecológicos da planta estão relacionados aos vetores de polinização (Proctor et al., 1996). 

Diferentes conjuntos de atributos florais caracterizam os diferentes tipos de síndromes de 

polinização, entre as quais está a melitofilia, ou síndrome de polinização por abelhas (Faegri 

& Van Der Pijl, 1979). A eficácia das abelhas como importantes polinizadores se dá, pela sua 
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riqueza, pela sua abundância e pelas suas adaptações comportamentais e morfológicas para a 

coleta dos recursos florais, principalmente o pólen e o néctar (Proctor et al., 1996). 

Dentro do grupo dos visitantes florais, alguns animais são classificados como 

potencial polinizador. Para isso, ele deve apresentar atributos comportamentais e 

morfológicos que proporcionem os maiores valores de remoção e deposição de grãos de pólen 

viáveis durante as coletas de recuso, aumentando a expressão do potencial biótico (fitness) da 

espécie vegetal (Fishbein & Venable, 1996). Para isso, algumas varáveis devem ser levadas 

em conta, como: morfologia da flor, qualidade e quantidade do recurso ofertado, variação 

temporal ou espacial (Blüthgen & Klein, 2011). 

 

Redes de interação inseto-planta 

 

A abordagem de redes de interações mutualistas tem contribuído muito para a 

compreensão das relações entre planta e seus polinizadores no nível de comunidade ecológica 

(Jordano, 1987; Lewinsohn et al., 2006; Bascompte & Jordano, 2007; Vazquez et al., 2009). 

Esses estudos têm sido de grande importância para uma melhor compreensão da estrutura, 

dinâmica e outros processos ecológicos (Vázquez, 2009; Santos et al., 2010; Mello et al., 

2011a; Santos et al., 2012). O uso de redes em ecologia é bastante contemporâneo, contudo, 

seus fundamentos foram estabelecidos a partir de robustas pesquisas consolidada 

anteriormente. Deste modo, este tema teve um desenvolvimento expressivo nos últimos dez 

anos. 

A teoria de redes ecológicas fornece ferramentas inovadoras que podem ser usadas 

como substitutos para avaliar conceitos ecológicos complexos (Mello et al., 2011b). Os 

estudos realizados eram centrados em um único tipo de interação, especialmente nas relações 

antagonistas. Hoje os estudos estão mais focados em interações mutuamente benéficas, como 
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exemplo das plantas com seus polinizadores (Bascompte, 2010; Mello et al., 2011; Santos et 

al., 2012). É importante também destacar, que a ecologia de rede não substitui a ecologia 

tradicional da comunidade, mas, a complementa, porque enquanto a primeira se concentra 

mais nas interações, a segunda se concentra mais nas espécies (Mello et al., 2011b).  

O estudo de redes ecológicas visa avaliar diferentes níveis de interações biológicas, 

como aqueles que ocorrem, por exemplo, entre planta e polinizador, entre planta e dispersor 

ou entre parasita e hospedeiro. Nas interações plantas-polinizadores, podem ser estabelecidas, 

dezenas ou até centenas de ligações entre espécies, podendo sofrer modificações de acordo 

com as mudanças ambientais, resultando em uma alteração na estrutura da rede (Aizen et al., 

2012).  

 

Polinização na Família Fabaceae 

 

A família Fabaceae representa uma das principais famílias de Angiospermas, 

destacando-se tanto por sua importância ecológica como por sua relevância econômica (Souza 

& Lorenzi, 2008). Esta é a terceira maior família entre as angiospermas e a segunda família 

mais importante economicamente (Judd et al., 2009). Este grupo de plantas possui uma 

distribuição cosmopolita, incluindo cerca de 650 gêneros e aproximadamente 18.000 espécies 

(Souza & Lorenzi, 2008). No Brasil, esta família está representada por cerca de 190 gêneros e 

2.100 espécies, que apresentam um papel de destaque em sua diversidade de formações 

vegetais, e grande importância por sua riqueza e abundância (Lima, 2000). Várias espécies 

dessa família realizam a fixação biológica de nitrogênio (nódulos com bactérias fixadoras de 

nitrogênio atmosférico), desempenhando um papel importante no ciclo biogeoquímico 

(Hoffmann, 2007). Apesar de toda riqueza e importância ecológica, ainda são escassos 

estudos sobre a biologia da polinização e sobre a reprodução de várias espécies desse grupo 
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desse grupo de plantas (Garcia Neto et al., 1988; Lopes & Machado, 1996; Agostini et al. 

2006). 

Dentro do grupo da família Fabaceae é comum a disponibilidade de muitas flores por 

inflorescência (Franco, 1995). Isso se torna de grande valia para a espécie em relação a seus 

visitantes florais, pois aumenta a atratividade do polinizador, uma vez que há aumento na 

disponibilidade de néctar. A abertura das flores a partir da base da inflorescência é comum 

nesta família (Agulho et al., 1993) e deve estar relacionada com o fato destas primeiras flores 

apresentarem maior probabilidade de formar frutos do que as flores do ápice (Bawa & Webb, 

1984). Essa família é conhecida por abrigar um grande número de espécies cultivadas para 

alimentação humana, entre elas, a soja (Glycine max), o amendoim (Arachis hypogaea), a 

ervilha (Psium sativum), o feijão mangalô (Lablab purpureus) entre outros (Souza & Lorenzi, 

2008). 

Lablab purpureus, anteriormente classificado como Dolichos lablab (Murphy & 

Colucci, 1999) é uma Fabaceae com grande potencial econômico, importante leguminosa na 

alimentação de várias populações do Brasil, em especial na Bahia, e no mundo (Silva-Lima, 

1988). Esta planta é bastante utilizada como fonte de subsistência na agricultura familiar, mas 

ainda pouco se conhece sobre a polinização e a biologia reprodutiva desta espécie. Conhecido 

popularmente no Brasil por três nomes: feijão mangalô, feijão lablab ou orelha-de-padre, é 

usada com êxito na adubação verde, para restauração de terras pobres, sendo também 

empregada como forragem nos meses de inverno.  O florescimento ocorre em várias épocas 

do ano, mas principalmente de maio a agosto (Santos, 1956; Velayudhan et al., 1985). As 

flores dessa cultura são visitadas por beija-flores, besouros, borboletas e principalmente por 

abelhas, Apis mellifera, Trigona sp, Xylocopa spp. e Eulaema spp. (Garcia Neto et al., 1988). 
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Figura 1. Partes da planta Lablab purpureus. (A Fruto, B. Flor, C. Haste com folhas e flores, D. Sementes) 

(Murphy & Colucci, 1999) 

 

As formas selvagens do feijão mangalô originaram-se provavelmente na Índia (Deka 

& Sarkar, 1990) e foram introduzidas na África e sudeste da Ásia durante o século VIII 

(Murphy & Colucci, 1999). O feijão mangalô é uma leguminosa de verão, de forragens 

perenes, anual ou de curta duração, semeada para pastagem e conservação em ambientes 

tropicais com chuvas de verão (Velayudhan et al., 1985; Murphy & Colucci, 1999). Esta é 

uma planta herbácea de entrelaçamento, resistente a doenças e ataque de insetos (Milford e 

Minson, 1968; Murphy & Colucci, 1999).  

A planta pode chegar a 3 m de comprimento e são robustas. Suas folhas compostas 

de três folíolos largos, com estipulas pequenas e pontiagudas, as flores apresentam-se em 

racemos axilares pedunculados e de cor branca (Velayudhan et al., 1985; Murphy & Colucci, 

1999). L. purpureus apresenta talos bastante longos, trepadores e cilíndricos usando como 

suporte, arbustos, cercas, ou então, na ausência de apoio, apresenta-se como planta rasteira.  

Frutos em vagens pequenas, lineares com ponta recurvada, curtas, largas e deiscentes 

(3 a 10 cm), com 3 a 5 sementes elípticas ovais, hilo bastante saliente, de forma oblonga, cor 

branca e ocupando aproximadamente 1/3 do perímetro da semente. A frutificação ocorre em 
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tempos diferentes, durante a fase produtiva (Velayudhan et al., 1985). Tem grande potencial 

de uso agronômico para melhoria da qualidade de solos, principalmente nas regiões tropicais 

secas, podendo ser usada como forrageira ou adubo verde (Murphy & Colucci, 1999). 
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RESUMO 

 

Neste estudo nosso foco foi as interações mutualistas inseto-planta, avaliando como parceiros 

mutualistas exploram recursos alimentícios das flores de quilha e em troca ofertam serviço de 

transporte do pólen. A polinização é considerada uma interação mutualista, visto que 

proporciona benefícios para ambas as populações envolvidas, com repercussão positiva na 

expressão do potencial biótico e/ou fitness de ambas as populações parceiras. Assim, 

avaliamos nesse trabalho se a morfologia, o comportamento e os padrões temporais dos 

visitantes florais estruturam a guilda de potenciais polinizadores dentre os grupos de 

visitantes. E se os fatores climáticos determinam o grau de sobreposição nos horários de 

forrageamento. Registrado na área do estudo o total de 1071 visitas de abelhas pertencentes ao 

gênero Xylocopa representado por quatro espécies e o total de 212 visitas de beija-flores 

representados por duas espécies. Nossos resultados suportam a hipótese de que a morfologia 

dos diferentes visitantes de L. purpureus influencia nas relações entre os visitantes e a forma 

como eles sobrepõem seus nichos e estruturam a comunidade. Dentre os grupos de visitantes 

florais de L. purpureus às abelhas do gênero Xylocopa apresentaram o comportamento e os 

padrões temporais necessários para estruturarem a guilda de potenciais polinizadores. Neste 

estudo, das quatro espécies de abelhas consideradas como potenciais polinizadores de L. 

purpureus, apenas X. grisescens e Xylocopa sp4 tiveram o número de visitas correlacionadas 

com fatores climáticos.  

 

Palavras chave: Interações ecológicas, inseto-planta, polinização, polinizadores potenciais, 

horários de forrageamento. 
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ABSTRACT 

 

In this study our focus was on insect-plant mutual interactions, evaluating how mutual 

partners exploit keel flowers' food resources and in turn offer pollen transport service. 

Pollination is considered a mutualist interaction, since it provides benefits for both 

populations involved, with positive repercussion in the expression of the biotic and / or fitness 

potential of both partner populations. Thus, we evaluate in this work if the morphology, the 

behavior and the temporal patterns of the floral visitors structure the guild of potential 

pollinators among the groups of visitors. And if climatic factors determine the degree of 

overlap in foraging times. A total of 1071 visits of bees belonging to the genus Xylocopa 

represented by four species and a total of 212 visits of hummingbirds represented by two 

species were registered in the study area. Our results support the hypothesis that the 

morphology of the different visitors of L. purpureus influences the relationships between 

visitors and how they overlap their niches and structure the community. Among the floral 

visitor groups of L. purpureus to bees of the genus Xylocopa presented the behavior and 

temporal patterns necessary to structure the guild of potential pollinators. In this study, of the 

four bee species considered as potential pollinators of L. purpureus, only X. grisescens and 

Xylocopa sp4 had the number of visits correlated with climatic factors. 

 
Key words: Ecological interactions, insect-plant, pollination, potential pollinators, foraging schedules. 
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INTRODUÇÃO  

 

A polinização constitui uma das principais interações nas relações animal-planta, 

sendo que, diferentes grupos animais desempenham essa função ecológica (Jordano, 1987), 

com níveis diferentes de efetividade (Ne’eman et al., 2010; Rech et al., 2014). Aspectos 

morfológicos, fisiológicos e temporais dos animais e das plantas, relacionados com os fatores, 

climáticos interferem nos padrões de visita dos animais às plantas (Roberts & Harrison, 1999; 

Silva-Pereira & Santos, 2006; Silva & Gimenes 2014) e, por consequência na eficiência da 

polinização (Ne’eman et al., 2010). Os insetos, sobretudo as abelhas, formam um dos 

principais grupos de polinizadores das angiospermas (Faegri & Van der Pijl, 1979). Esse alto 

grau de eficiência das abelhas como polinizadores se dá, tanto pela sua riqueza e abundância, 

quanto por seus atributos morfológicos e comportamentais para a atividade de forrageamento, 

proporcionando um aumento na expressão do potencial biótico (fitness) de um grande número 

de espécies de plantas, principalmente nas regiões tropicais (Proctor et al., 1996).  

Alguns fatores podem ser decisivos na hora de determinar a eficiência de um 

polinizador, como a morfologia do visitante compatível com a flor, um comportamento 

adequado na abordagem da flor na transferência de pólen e um horário de forrageio 

apropriado ao momento em que as estruturas reprodutivas das flores estão funcionais (Murcia, 

1990; Oliveira-Rebouças & Gimenes, 2004; da Paz et al., 2013). A temperatura (Imperatriz–

Fonseca, et al., 1985; Corbet et al., 1993), a luminosidade (Kleinert-Giovannini, 1982; Corbet 

et al., 1993) e umidade relativa do ar (Kajobe & Echazarreta, 2005) são fatores abióticos que 

exercem grande influência na atividade de voo das abelhas. Esses fatores são considerados 

como extrínsecos (abióticos e ambientais) enquanto outros são considerados como intrínsecos 

(morfologia e fisiologia do indivíduo) (Roubik, 1989). O ritmo biológico das flores e 

visitantes também tem sua importância para o processo de polinização, mas, ainda é pouco 
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abordado (Gimenes et al., 1996). Estudos nesta área demostram que a sincronização entre o 

ritmo biológico das plantas e dos visitantes florais contribui para a maior eficácia dos 

polinizadores (Gimenes et al., 1993; da Paz et al., 2013). 

O declínio na diversidade e abundância de polinizadores é um problema ecológico, 

social e econômico (Ashman et al., 2004; Ghazoul, 2005; Freitas & Imperatriz–Fonseca, 

2005; Biesmeijer et al., 2006; Martins & Melo, 2010). Nas últimas décadas pesquisadores do 

mundo todo vem focando seus esforços na busca de uma melhor compreensão do 

funcionamento dos sistemas mutualistas animal-planta (Jordano, 1987; Memmott, 1999; 

Strogatz, 2001; Carvalho & Oliveira, 2010; Del-Claro, 2009; Aizen, et al., 2012). A 

abordagem de como as diferentes espécies visitantes usam os recursos florais de uma 

comunidade, tem a vantagem de gerar dados mensuráveis e estudar os padrões estruturais das 

guildas de visitantes florais focando em seus processos geradores (Paine, 1980; Jordano, 

1987; Strogatz, 2001; Del-Claro, 2009). 

Apesar da urgência e importância de gerar informações sobre quão significativos são 

os remanescentes de fragmentos de vegetação natural para a manutenção das populações de 

polinizadores potenciais (e.g. Ricketts, 2004; Nemésio & Silveira, 2010) é também urgente 

acumular informações sobre riqueza e estrutura das guildas de potenciais polinizadores em 

áreas agrícolas (Holzschuh et al., 2008; Matteson & Langellotto 2009; Frankie et al., 2009), 

há uma lacuna de conhecimento sobre a importância das áreas agrícolas para conservação dos 

visitantes florais e do grau de eficiência da polinização da fauna de visitantes florais nessas 

áreas. O conhecimento sobre as causas de variações em número de visitas é primordial para a 

conservação de comunidades de plantas e visitantes florais (Johnson & Steiner, 2000; Stang et 

al., 2006). 

A nossa hipótese é que a morfologia, o comportamento e os padrões temporais dos 

visitantes florais estruturam a guilda de potenciais polinizadores dentre os grupos de 
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visitantes. Para isso, esperamos como potenciais polinizadores os visitantes com tamanho 

compatível com as dimensões florais e com comportamento que possibilite o contato com as 

estruturas reprodutivas, com maior frequência e constância. Testaremos também a hipótese de 

que os fatores climáticos determinam o grau de sobreposição nos horários de forrageamento, 

gerando alta redundância nos horários de forrageamento. Para isso, nossa expectativa é que 

teremos maior número de visitas nos horários com temperaturas mais amenas e nos horários 

de maior luminosidade. Visto que os fatores climáticos (temperatura, umidade relativa, 

intensidade luminosa) induzem os processos temporais tanto da planta (horário de abertura e 

fechamento da flor, duração da flor, receptividade do estigma, liberação de pólen e produção 

de néctar) quanto dos visitantes florais promovendo um ajuste de ambos os organismos ao 

longo do dia.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de Horticultura (EEH) 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), município de Feira de Santana - Bahia 

(12° 58’S, 38° 50´W). Em uma área agrícola de três hectares cultivados sem a adição de 

fertilizantes químicos ou pesticidas, são cultivados feijão mangalô, feijão andu, tomate, 

pimentão, milho, maracujá, alface, cebolinha, abobora e quiabo. O clima na região varia de 

seco a subsumido e semiárido com temperatura média anual de 23,5 °C e pluviosidade média 

anual de 867 mm e altitude de 257 m em relação ao nível do mar (MMA, 2009). 

O trabalho de campo foi realizado durante o período de florescimento do Feijão 

mangalô (L. purpureus) entre julho e dezembro de 2016. Foram realizadas três coletas 

mensais, em três áreas de cultivo distantes 300 m uma da outra, totalizando nove incursões de 

coleta. Em cada incursão as amostragens foram realizadas das 06:00 às 18:00 h, com esforço 
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amostral de 15 minutos a cada intervalo de hora, somando 180 minutos por área/mês. E um 

esforço amostral total de 3.240 minutos. 

 Durante o período de amostragem utilizamos redes entomológicas para coletar os 

visitantes florais de L. purpureus, cada interação visitante/planta foi considerada uma unidade 

amostral e foram adicionadas informações sobre: espécie visitante, hora da visita, mês da 

visita, temperatura, umidade relativa do ar e intensidade luminosa. Depois de identificados os 

animais coletados estes foram devolvidos ao ambiente. Os animais cuja identificação no 

campo se mostrou complexa foram levados ao laboratório para análise. Amostras de todas as 

espécies visitantes foram coletadas para registro e foram depositadas no Museu de Zoologia 

da UEFS. 

Afim de testar a hipótese de possíveis efeitos da morfologia dos visitantes florais na 

estruturação da guilda de potenciais polizadores, utilizamos a classificação de Figueiredo et 

al. (2013) adaptada das categorias propostas por Roubik (1989) para abelhas de grande porte. 

Realizamos medidas com paquímetro digital da largura do tórax (entre as tégulas) em 10 

indivíduos de cada espécie de abelha, e baseado nas medidas classificamos as abelhas nas 

seguintes categorias: Grande Porte, as que apresentavam a largura do tórax acima de 6 mm; 

Moderadamente Grande, largura do tórax entre 6 a 7,9 mm; Grande, entre 8,0 a 11,9 mm; 

Muito Grande, acima de 12 mm). Classificamos a frequência de cada espécie e a frequência 

de cada classe de tamanho de corpo como: Raras (frequência menor que 10%); Pouco 

Frequente (frequência acima de 10% até 30%); Frequente (frequência acima de 30% até 60%) 

e Muito Frequente (frequência acima de 60%) adaptado de Thomazini & Thomazini (2002). 

Da mesma forma, calculamos a constância de cada espécie de visitante floral e classificamos 

em: w = Constante (C > 50%), y = Acessória (C entre 25 e 50%) e z = Acidental (C< 25%) de 

acordo a Thomazini & Thomazini (2002). 
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O comportamento de forrageio dos visitantes de flores foram analisados baseados na 

terminologia proposta por Inouye (1980). Seguindo essa terminologia os visitantes foram 

diferenciados em relação ao tipo de visita à flor, se legítima ou ilegítima. Consideramos como 

visita legítima o comportamento de adentrar na abertura principal da flor para coleta de 

recurso e ilegítima a conduta de não adentraram na abertura principal da flor para coleta de 

recurso.  Classificamos os visitantes florais em duas categorias: a) Polinizador Potencial: 

realiza visitas legítimas e tem contato com as estruturas reprodutivas de várias flores e possui 

uma frequência relativamente alta; b) Pilhador: realiza visitas ilegítimas, são os visitantes que 

exploraram o néctar por perfuração primária e secundária na fase externa da corola da flor. O 

comportamento dos visitantes florais foi interpretado durante as visitas às flores, através das 

observações visuais no campo.  

A fim de checar a existência de padrão diário de atividade de coleta de recurso pelos 

visitantes florais. Realizamos uma análise de estatística circular, avaliando os ângulos médios 

da frequência de ocorrência, a significância do foi avaliada aplicando o teste de Rayleigh. 

Nesta análise utilizamos apenas as espécies com número de visitas maiores ou igual a 10.  

Este teste analisa a uniformidade ou não dos dados de atividade dos visitantes florais ao longo 

do tempo, calculando o valor de “r” e o ângulo médio. O valor de r varia inversamente com a 

quantidade de dispersão dos dados. Portanto, r é uma medida de concentração, podendo variar 

de 0 (quando existe total dispersão dos dados) a 1 (quando todos os dados estão concentrados 

em uma mesma direção). Foram considerados significativos os valores para o vetor (r) 

maiores ou iguais a 0,7.  

Para verificar a influência dos fatores climáticos na atividade de forrageamento dos 

visitantes florais, foi realizada análise de correlação entre os dados climáticos coletados 

(temperatura do ar; luminosidade; umidade relativa do ar) e o número de visitas de cada 

espécie de visitante floral. Para evitar erros de dupla análise, conferimos a existência de auto 
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correlação entre as variáveis abióticas. Encontramos que temperatura e umidade estão 

negativamente correlacionadas, assim utilizamos para nossas análises apenas as variáveis 

temperatura e intensidade luminosa. Para as análises de correlação utilizamos o Coeficiente de 

Pearson, este coeficiente é uma medida do grau de relação linear entre duas variáveis 

quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não 

há relação linear, e valores próximos a 1 ou -1 indicam relação linear perfeita positiva ou 

negativa. Quanto mais distante do zero maior a associação linear entre as duas variáveis. O 

grau de correlação foi testado usando o software R (R Development Core Team, 2015). Para 

estimar a diversidade de espécies utilizamos o Índice de Margalef (índice de riqueza = R) e 

Índice de Shannon H' (índice de diversidade), segundo Ludwig & Reynolds (1988). 

Para verificação do sistema reprodutivo da planta foram realizados seis tipos de 

tratamentos: autopolinização espontânea, autopolinização manual (autogamia), geitonogamia, 

xenogamia, apomixia (retirada das anteras) e controle. Na autopolinização espontânea as 

flores foram ensacadas e mantidas intactas, para a autopolinização manual as flores serão 

polinizadas com o seu próprio pólen, já na geitonogamia as flores foram polinizadas com o 

pólen de outra flor da mesma planta, na xenogamia as flores foram polinizadas com o pólen 

de outros indivíduos da mesma espécie, para a apomixia os botões florais foram emasculados 

e por fim o tratamento controle, no qual as flores foram marcadas e deixadas expostas. Para 

cada tratamento utilizamos no mínimo dez botões florais marcados em pré-antese, 

devidamente isolados com sacos confeccionados com tecido voal, exceto o controle. Logo 

após os tratamentos as flores foram acompanhadas por trinta dias para verificação da 

formação de frutos e sementes. A receptividade do estigma foi analisada a partir da imersão 

dos estigmas (n = 10) em placa de Petri contendo peróxido de hidrogênio (H2O2), 

mensalmente, desde a fase de botão, em pré-antese, a cada intervalo de hora, durante toda a 
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duração da flor. A formação de bolhas na superfície do estigma indicou a receptividade 

estigmática (Dafni & Maués, 1998). 

Utilizamos a abordagem de redes complexas para avaliar a estrutura temporal de 

forrageamento dos visitantes. Para mensurar as propriedades da rede temporal, analisamos 

uma matriz, em que linhas são espécies de visitantes florais e colunas são os horários de 

forrageio. Para isso, analisamos os valores encontrados pelas métricas de Conectância (C), 

Aninhamento (NODF), Especialização (H2´) e Robustez. Essas métricas foram utilizadas 

como substitutos de conceitos ecológicos (Mello et al., 2011). A conectância (C) foi calculada 

de acordo com Jordano (1987). Esse valor é extraído com a proporção de interações 

observadas em relação ao número máximo de interações. Quanto maior é a conectância, mais 

generalizadas são as interações no nível de comunidade. Foi calculada a métrica (NODF), que 

varia de 1, não-aninhada a 100 perfeitamente aninhada (Almeida-Neto et al., 2008). O 

aninhamento é considerado como uma propriedade topológica que melhora a estabilidade da 

rede (Bastolla et al., 2009). A métrica especialização foi calculada usando o índice de 

especialização da rede (H´2). Este índice é uma medida dimensional proveniente do índice de 

Shannon e varia de 0 (extrema generalização) até 1 (extrema especialização). A Robustez 

avalia a tolerância de um sistema a extinção de suas partes componente e varia de 0 (sistema 

extremamente frágil) à 1 (sistema altamente resistente). Para construir os grafos bipartidos e 

para calcular os valores das métricas das redes, utilizamos o pacote “Bipartite” (Dormann et 

al., 2008) do software R (R Development Core Team, 2015). 

Adicionalmente analisamos a sobreposição de nicho temporal com os dados de 

número de visitas dos visitantes florais em cada faixa de horário. Analisamos o grau de 

sobreposição geral entre todas as espécies usando o índice de sobreposição de Pianka (1973). 

As análises de sobreposição foram realizadas no software R, pacote “EcosimR” (Gotelli et al., 

2013). 
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RESULTADOS  

 

Foi registrado na área do estudo o total de 1071 visitas de abelhas pertencentes ao 

gênero Xylocopa representado por quatro espécies: Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis 

(Olivier, 1789), Xylocopa (Neoxylocopa) sp2, Xylocopa (Neoxylocopa) grisescens Lepetier, 

1841 e Xylocopa (Neoxylocopa) sp4. Registramos também o total de 210 visitas dos beija-

flores da espécie Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) e duas visitas dos beija-flores da espécie 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) nas flores de L. purpureus. A abelha X. frontalis foi a 

que apresentou o maior número de visitas, seguida por X. grisescens. Todas as espécies de 

Xylocopa foram consideradas constantes nas flores. Os beija-flores C. lucidus e E. macroura 

foram considerados espécie constante e acessória respectivamente (Tabela 1).   

 

Tabela 1. Número total de visitas (n), frequência relativa (FR), classes de constância (Co) e recurso coletado 

(RC). Visitantes florais em flores de Lablab purpureus (Fabaceae) no campus da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, BA, entre julho e dezembro de 2016. 

Cód. Visitantes Florais 
Visitas 

(n) 

FR 

(%) 
Co (%) Co* RC** 

 HYMENOPTERA      

 Apidae      

A1 X. (N.) frontalis 421 32,81 100 C N 

A2 Xylocopa (N.) sp2 58 4,52 83,33 C N 

A3 X. (N.) grisescens 289 22,53 100 C N 

A4 Xylocopa (N.) sp4  303 23,63 100 C N 

 TROCHILIDAE      

 Trochilinae      

B1 Chlorostilbon lucidus 210 16,36 100 C N 

B2 Eupetomena macrouna 2 0,16 33,33 A N 
* C = constante (C>50%), A = acessória (C entre 25% e 50%), e Ac = acidental (C<25%). 
** Recurso Coletado (RC): N, Néctar; P, Pólen. 

 

O comportamento de forrageio das abelhas do género Xylocopa foi considerado 

como visita legítima. Durante o forrageamento elas apoiavam-se na quilha das flores, que com 

o seu peso movimentavam o êmbolo fazendo expor as estruturas reprodutivas, entrando em 

contato na parte ventral do abdômen, possibilitando a polinização. Diante disso, consideramos 

as abelhas desse gênero como potenciais polinizadores. Foi observado uma preferência pelas 
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flores brancas totalmente abertas. Entretanto, botões florais no início do processo de abertura 

eram também forçados a abrir e depois forrageados pelas abelhas. O néctar foi o principal 

recurso forrageado. O beija-flor C. lucidus foi classificado como um visitante pilhador de 

néctar, visto que, o mesmo não visitava as flores de forma legítima. O beija-flor apresentou 

preferência pelos botões florais, para acessar o recurso, realizou perfurações próximas ao 

reservatório de néctar. Em apenas dois episódios foi registrado a abelha Xylocopa 

(Neoxylocopa) sp2 utilizando essas aberturas para coletar néctar, comportando-se como um 

pilhador secundário. O maior número de visitas de C. lucidus foi registrado no mês de 

outubro (n=39) (Figura 2). 

O beija-flor C. lucidus apresentou atividade diária das 6:00 às 18:00 h em quase 

todos os meses estudados, com uma flutuação nos horários de coleta de recurso durante o 

período de observação. O mês de julho aponta uma tendência ao aumento da atividade de 

forrageio no início da manhã no intervalo das 6:00 às 8:00 h, e no período da tarde, entre 

15:00 e 17:00h. Em todos os meses é possível inferir uma diminuição na atividade de 

forrageio no meio do dia (das 11:00 às 13:00 h) (Figura 1). Contudo, usando o teste de 

Rayleigh, do método da estatística circular, os dados evidenciam que não há um horário 

preferencial para coleta de recurso desses visitantes ao longo do dia, apontado pela dispersão 

nos dados (r<0,7) para todos os meses amostrados (Figura 2). Os fatores climáticos analisados 

não foram explicativos dos padrões temporais de atividade dos visitantes de L. purpureus. 
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Figura 2. Número de visitas do beija flor Chlorostilbon lucidus às flores de Lablab purpureus, em Feira de 

Santana (BA), de julho a dezembro de 2016. 

 

Foi registrado um número reduzido de visitas da espécie X. frontalis no início da 

manhã, às 6:00 h, não ocorrendo nenhum registro nesse horário no mês de julho. Entretanto, 

ocorreu um crescimento gradativo durante o dia na atividade de forrageamento desses 

visitantes, especialmente das 13:00 às 16:00 h principalmente nos meses de julho, agosto e 

setembro (Figura 3). A estatística circular aponta que a atividade de X. frontalis teve uma 

variação no pico de forrageamento ao longo dos meses, os valores do ângulo médio variaram 

de 11:56 h no mês de novembro, à 14:00 h no mês de outubro, com o maior número de 

atividade ocorrendo em julho (n=104) e agosto (n=124). Já o mês de outubro apresentou o 

menor número de visitas (n=10) (Tabela 4). Os fatores climáticos analisados não foram 

explicativos dos padrões temporais de atividade dos visitantes de L. purpureus. 

A estruturação na coleta de recurso da Xylocopa (Neoxylocopa) sp2 ao longo do dia, 

aponta uma atividade mais intensa no período da manhã entre 8:00 e 11:00 h e no meio do 

dia, quando ocorreu um aumento no número de visitas e no período entre às 12:00 e 13:00 h, 

principalmente no mês de setembro. Não ocorreu nenhum registro de atividade da Xylocopa 

(Neoxylocopa) sp2 no mês de outubro. Por outro lado, o mês de setembro contou com o maior 
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número de visitas que ocorreu às 12:00 h (Figura 3). A estatística circular sinaliza que 

Xylocopa (Neoxylocopa) sp2 teve seu pico de coleta de recurso mais cedo que as outras 

espécies, variando de 10:58 h no mês de agosto às 13:39 h no mês de dezembro. Esta espécie 

apresentou baixo número de visitas em todos os meses amostrados, com o maior número no 

mês de dezembro com 18 visitas (Tabela 4). Os fatores climáticos analisados não foram 

explicativos dos padrões temporais de atividade dos visitantes de L. purpureus. 

Evidenciamos uma tendencia na atividade de forrageamente da X. grisescens no 

período da tarde. Ocorreu uma concentração do número de visitas dessa espécie no período 

vespertino, nos horários compreendidos principalmente entre as 14:00 e 17:00 h e os meses de 

julho, novembro e dezembro. Não houve registro dessa espécie visitando flores no horário das 

6:00 h, nos meses observados (Figura 3). X. grisescens foi a espécie que teve um pico de 

forrageamento mais tardio quando comparado com as outras espécies, com o horário referente 

ao ângulo médio variando entre 13:31 h no mês de agosto, às 15:20 h no mês de setembro. O 

maior número de visitas ocorreu no mês de julho (n=79) e o menor em outubro (n=16) 

(Tabela 4).  Encontramos correlação entre o número de visitas e a temperatura para essa 

espécie (t = 2,77; df = 232; p = 0,006). 

As visitas da Xylocopa sp4 ocorreram das 6:00 às 17:00 h e com um aumento de 

atividade de forma geral no intervalo das 13:00 h às 17:00 h, sendo que em agosto também foi 

observado um aumento de atividade no intervalo das 11:00 às 12:00 h (Figura 3). Para 

Xylocopa sp4 o horário referente ao ângulo médio variou de 12:36 h no mês de agosto a 14:13 

h no mês de dezembro. O maior número de visitas ocorreu no mês de agosto (n=87) e o mês 

de dezembro apresentou o menor número (n=24) (Tabela 4). O número de visitas dessa 

espécie apresentou correlação com a intensidade luminosa ao longo do dia (t = 2.53; df = 232; 

p = 0,012). 
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Figura 3. Número de visitas das abelhas Xylocopa frontalis, Xylocopa (Neoxylocopa) sp2, Xylocopa grisescens e 

Xylocopa (Neoxylocopa) sp4 às flores de Lablab purpureus, em Feira de Santana (BA), de julho a dezembro de 

2016. 

 

Tabela 2. Medidas da largura do tórax (média, mínima e máxima em mm) de Xylocopa spp. nas flores de Lablab 

purpureus em Feira de Santana, BA. CV= coeficiente de variação. 

Espécie Classificação Média Desvio Padrão CV (%) Min Max 

X. frontalis Muito grande 12,32 0,61 0,05 11,6 13,21 

Xylocopa (Neoxylocopa) sp2 Grande 9,70 0,25 0,03 9,05 9,72 

X. grisescens Grande 11,63 0,32 0,03 11,21 12,23 

Xylocopa sp4 Muito grande 12,11 0,40 0,03 11,65 12,9 

 

As abelhas do gênero Xylocopa coletadas neste estudo apresentaram diferenças no 

tamanho corporal dos indivíduos. A partir disso, foram criadas duas categorias. As espécies X. 
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frontalis e Xylocopa sp4 foram classificadas como Muito Grande e as espécies Xylocopa 

(Neoxylocopa) sp2 e X. grisescens foram classificadas como Grande, conforme a classificação 

proposta por Figueiredo et al. (2013) (Tabela 2). 

Nos experimentos de biologia reprodutiva, os menores índices de formação de frutos 

ocorreram no teste de autopolinização manual (40%) e autopolinização espontânea (46,6%). 

As comparações estatísticas entre os experimentos indicam que os tratamentos de 

geitonogamia (73,33%) e xenogamia (80%) são semelhantes aos resultados obtidos em 

condições naturais (Controle) (χ²=96,79 g.l.=5  p<0,001) (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Resultados dos experimentos de biologia reprodutiva realizados em flores de Lablab purpureus em 

Feira de Santana, BA. 

Tratamentos 
Nº de  

Botões 

Nº de  

Frutos 

Taxa de 

Frutificação (%) 

Autopolinização Espontânea 15 7 46,6 

Autopolinização Manual 15 6 40 

Apomixia  15 0 - 

Controle  15 14 93,33 

Geitonogamia  15 11 73,33 

Xenogamia  15 12 80,00 

 

A inflorescência tem em média 14 botões florais (n=15 inflorescências) em diferentes 

estágios de desenvolvimento, sendo que diariamente ocorre a abertura de uma a três flores por 

inflorescência. Após abertas as flores permanecem com a coloração branca por 

aproximadamente um dia. Logo após, começam a amarelar levemente. No final do segundo 

dia já se apresentavam amareladas e um pouco murchas. Ao terceiro dia a flor já estava 

bastante amarelada e murcha. No quarto dia o fruto já se torna visível e a flor cada vez mais 

seca e murcha. Com o desenvolvimento do fruto as pétalas secam completamente. O estigma 

permaneceu receptivo durante toda a longevidade floral. 
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Tabela 4. Horários referentes aos ângulos médios relacionados às atividades de forrageamento dos visitantes 

florais em Lablab purpureus com base nos testes da estatística circular, nos meses de julho a dezembro de 2016, 

em Feira de Santana, BA. 

Espécie/Mês Ângulo médio r s N 

X. frontalis     

Julho 12:59 0,795 2:26 104 

Agosto 12:58 0,774 2:34 124 

Setembro 13:35 0,753 2:41 84 

Outubro 14:00 0,906 1:39 10 

Novembro 11:56 0,737 2:46 63 

Dezembro 13:42 0,701 2:57 36 

Xylocopa (Neoxylocopa) sp2     

Agosto 10:58 0,836 2:11 13 

Setembro 13:21 0,846 2:07 12 

Novembro 11:00 0,719 2:51 11 

Dezembro 13:39 0,724 2:50 18 

X. grisescens     

Julho 14:56 0,856 2:03 79 

Agosto 13:31 0,7 3:00 58 

Setembro 15:20 0,932 1:24 48 

Outubro 15:17 0,882 1:51 16 

Novembro 13:42 0,735 2:46 54 

Dezembro 14:22 0,835 2:11 34 

Xylocopa (Neoxylocopa) sp4     

Julho 13:12 0,789 2:28 74 

Agosto 12:36 0,779 2:32 87 

Setembro 13:10 0,816 2:19 56 

Novembro 12:40 0,767 2:36 61 

Dezembro 14:13 0,846 2:07 24 

Foram considerados significativos os valores para o vetor (r) maiores ou iguais a 0,7. 

 

A estrutura da rede de forrageio dos visitantes florais visitante-horário de visitação 

apresentou um padrão aninhado (NODF = 15.34). Entretanto, a assimetria da rede, uma das 

principais características da rede aninhada se deu, principalmente por efeito dos horários de 

visitação, os horários mais visitados eram compartilhados por todos e os horários menos 

visitados eram pouco compartilhados por todos os visitantes. Houve maior homogeneidade 

entre os visitantes com todos os visitantes apresentando número equitativo de links com os 

diferentes horários. A conectância da rede foi alta (C = 0.98), refletindo que a guilda de 

visitantes ocorre em praticamente todos os horários possíveis. A Especialização da rede foi 
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relativamente baixa (H2´ = 0.25), evidenciando uma redundância nos horários de 

forrageamento dos visitantes florais. A rede temporal apresentou alta Robustez (0.96) (Figura 

4).  

 

 

Figura 4. Rede temporal de forrageamento de visitantes florais em um sistema agrícola em Feira de Santana – 

BA. Os nós à direita representam espécies de visitantes florais e os nós da esquerda correspondem ao horário de 

forrageamento. As linhas representam as interações inseto-planta. O tamanho de cada retângulo é proporcional 

ao número de visitas observadas para cada abelha ou horário. A espessura de cada linha (interação) é 

proporcional ao número de abelhas observadas visitando naquele horário. A rede de interação se baseia nos 

dados combinados dos seis meses de coleta. Os dados foram coletados de julho a dezembro de 2016. 
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A análise de sobreposição do eixo temporal pelos visitantes de flores de L. purpureus 

evidenciou sobreposição entre intermediaria e alta, com 68% de sobreposição geral na 

comunidade. O valor estimado pelo índice de Pianka (1973) para sobreposição no eixo 

temporal foi de P=0,68. A análise baseada em modelos nulos mostrou que essa sobreposição 

encontrada difere significativamente do acaso (p<0,05). A baixa riqueza de espécies (S=5) e 

alta equitabilidade nas abundancias dos visitantes em cada faixa de horário, resultou em 

larguras de nicho temporal relativamente altas (H´= 3,75). 

 

DISCUSSÃO  

 

Nossos resultados suportam a hipótese de que a morfologia dos diferentes visitantes 

de L. purpureus influencia nas relações entre os visitantes e a forma como eles sobrepõem 

seus nichos e estruturam a comunidade. Dentre os grupos de visitantes florais de L. purpureus 

as abelhas do gênero Xylocopa apresentaram o comportamento e os padrões temporais 

necessários para estruturarem a guilda de potenciais polinizadores.  Em média, as abelhas 

classificadas como grande tiveram um pico na atividade de forrageio mais cedo, enquanto às 

abelhas classificadas como muito grande tiveram esse pico mais tarde (Tabela 2). A interação 

entre as abelhas do gênero Xylocopa e L. purpureus, apontam uma interação mutualista 

facultativa (relação não obrigatória) entre as duas espécies. Devido a morfologia floral (flores 

de quilha) o tamanho do visitante é um fator necessário para expor as estruturas reprodutivas. 

Diante disso, o tamanho do visitante foi determinante no contato com as estruturas 

reprodutivas da planta.  Trabalhos com plantas da família Fabaceae, apontam a eficácia de 

abelhas grandes no sucesso reprodutivo de algumas flores de quilha (Garcia Neto et al. 1988; 

Ramalho & Rosa 2010). Para Ramalho & Rosa (2010) as flores de quilha, se enquadram no 

sistema de polinização por abelhas grandes, seguindo a classificação de Frankie et al. (1983).   
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O comportamento de abordar as flores de forma legítima, a frequência e a constância 

floral (Tabela 1), são atributos fundamentais para sinalizar quais visitantes atendem os 

requisitos necessários para formar guilda de potenciais polinizadores. A frequência de 

visitação a determinada espécie de planta é um fator importante para determinar um visitante 

floral como sendo seu potencial polinizador (Herrera 1989; Ne’eman et al. 2010). Por isso, a 

constância e a frequência de visitas são variáveis que podem aumentar expressivamente as 

chances de deposição de pólen no estigma das flores, resultando assim, no aumento da 

produção de sementes (Motten et al. 1981). Para Gerling et al. (1989) a constância e a 

frequência floral estão diretamente associadas com a abundância de certas espécies de plantas 

em uma dada hora do dia, época do ano ou local. Além dos atributos morfológicos (tamanho) 

e comportamentais (abordagem a flor de forma legítima, contato com as estruturas 

reprodutivas) dos visitantes, a eficiência dos potenciais polinizadores também está relacionada 

com os aspectos temporais (Gimenes et al. 1996). As abelhas Xylocopa, apresentaram vários 

atributos que favorecem a polinização, entre eles podemos destacar a constância, alta 

frequência de visitas, tamanho compatíveis com a morfologia da flor e comportamento de não 

pousar em flores recentemente visitadas (van der Pijl 1954; Frankie & Vinson 1977; Gerling 

et al. 1989). As abelhas do gênero Xylocopa de forma geral apresentaram grande constância 

em relação aos meses de amostragem na planta considerada no estudo, mesmos as espécies 

desse gênero sendo generalistas (visitam várias espécies vegetais) (Gerling et al. 1989), 

concentrando-se, entretanto, em alguns recursos mais produtivos. Em nosso trabalho L. 

purpureus era a espécie florida em maior quantidade no ambiente, sofrendo um declínio 

gradual no número de flores nos últimos meses de coleta. No entanto, essas abelhas são muito 

versáteis, capazes de explorar vários tipos morfológicos de flores, como é o caso desta espécie 

L. purpureus e de várias outras espécies citadas por van der Pijl (1954). Diante disso, 
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podemos presumir que as espécies do gênero Xylocopa possuem os atributos necessários para 

serem classificados como potenciais polinizadores dessa espécie de planta.  

A maioria das abelhas do gênero Xylocopa spp. é diurna, visitam um grande número 

de plantas e evitam as que foram visitadas recentemente por outra abelha, concentrando seus 

esforços em alguns recursos mais atrativos (Gerling et al. 1989). A marcação das flores por 

feromônios neste gênero de abelha é um atributo, que possivelmente otimiza a eficiência na 

coleta de recursos florais e aumenta as chances de polinização da flor e consequentemente 

maior produção de frutos e sementes (Gerling et al. 1989). Outros estudos também apontam 

que esse grupo de abelhas apresentam grande relevância na polinização de plantas nativas e 

de importância econômica (Gerling et al. 1989; Freitas & Oliveira-Filho 2003). Mesmo com a 

floração de outras espécies na área de estudo, as abelhas não abandonaram totalmente as 

flores de L. purpureus, ocorrendo apenas uma diminuição no número de visitas em alguns 

meses, sugerindo que as abelhas mantiveram uma certa fidelidade a espécie floral, indicando 

que a planta pode ser um bom investimento a ser forrageado, mesmo na presença de a outras 

fontes de recurso. 

Neste estudo, das quatro espécies de abelhas consideradas como potenciais 

polinizadores de L. purpureus, apenas X. grisescens e Xylocopa sp4 tiveram o número de 

visitas correlacionadas com fatores climáticos. Corroborando que para essas espécies os 

fatores climáticos determinaram o grau de sobreposição nos horários de forrageamento. 

Contudo, já é sabido na literatura, através de estudos abordando o forrageamento de insetos 

sociais, que os fatores climáticos são determinantes no entendimento dos horários de 

forrageamento (Resende et al. 2001; Santos & Presley 2010; Silva & Gimenes 2014; Santos 

& Gimenes 2016). Já em relação aos outros visitantes de L. purpureus, os fatores climáticos 

analisados não foram explicativos para os padrões temporais de atividade de forrageamento. 

Em um estudo com abelhas do gênero Xylocopa Figueiredo et al. (2013) concluiu que a 
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temperatura aparentemente não influenciou nas atividades diárias dessas espécies com 

forrageio do néctar acontecendo inclusive nos períodos mais quentes do dia. Ao contrário do 

que esperávamos, o maior número de visitas se concentrou nos períodos mais quentes do dia. 

 O comportamento de forrageio do beija-flor nas flores de L. purpureus demostra que 

apenas a frequência e a constância floral não são incrementos suficientes para determinar o 

papel desse visitante como potencial polinizador. Já é de conhecimento da literatura que na 

maioria das vezes os beija-flores atuam como pilhadores em plantas não-ornitófilas, roubando 

néctar destinado aos seus potenciais polinizadores (Machado et al. 2007). No entanto, o néctar 

dessas espécies pode ser uma importante fonte de alimento em períodos de escassez de 

recurso, principalmente para os beija-flores residentes. 

A estrutura da rede temporal dos visitantes florais durante a atividade de 

forrageamento, pode ser compreendida por sua resposta aos fatores climáticos e fatores 

bióticos. Como esperado, a rede de interação apresenta um padrão aninhado. Esse tipo de 

estrutura já é aguardado em interações mutualmente benéficas (Bascompte & Jordano, 2013). 

Isso sugere, maior coexistência entre as espécies, maior estabilidade temporal e 

consequentemente alta robustez. Para Blüthgen & Klein (2011) a estrutura da rede temporal 

será menos susceptível a eventos estocásticos (aleatórios), podendo ser modificada por 

eventos direcionais (pré-ordenados). A morfologia floral restringe o acesso de alguns grupos 

de visitantes florais ao recurso, colaborando para uma maior especialização na rede de 

interação entre flores e potenciais polinizadores (Vasquez, 2005). 

A sobreposição temporal foi entre intermediaria e alta, apontando que os visitantes 

compartilham de certa forma o recurso em um dado momento do dia. Enquanto as espécies de 

Xylocopa (Neoxylocopa) sp2 e Xylocopa (Neoxylocopa) sp4 diferenciam seus picos de coleta 

de recurso, uma com seu pico de atividade mais cedo, por volta das 12:14 h, já a outra um 

pouco mais tarde às 14:31 h. As espécies X. frontalis e X. grisescens não apresentam 
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diferenças significativas no pico de forrageamento, sugerindo que ocorre uma partição no uso 

do recurso pelas duas espécies. 

Garcia Neto et al. (1988) encontrou uma maior diversidade de visitantes florais para L. 

purpureus. A exemplo da A. mellifera descrita como sendo uma das principais espécies que 

visitava essa flor e, no entanto, não foi observada em nossa pesquisa. Para Freitas (1991), o 

fato de A. mellifera ser uma espécie generalista (apresenta várias alternativas alimentares), faz 

com que a espécie se ajuste às mudanças na disponibilidade de recurso no ambiente, até 

mesmo na presença de outras espécies (abelhas) concorrentes. Apesar de ser uma espécie 

exótica, A. mellifera já se mostrou ser muito útil nas redes de interação, ofertando importantes 

serviços ecossistêmicos e modulando as estruturas de redes nativas de polinização, tornando-

as mais coesas (Santos et al. 2012). 

A formação de frutos de L. purpureus mostrou que os visitantes florais, 

proporcionaram um aumento significativo na produção de frutos e consequentemente na de 

sementes, evidenciando a eficácia dos potenciais polinizadores no aumento do sucesso 

reprodutivo, com efeitos positivos na expressão do potencial biótico (fitness) da planta, 

semelhante ao que foi encontrado em outros estudos (Garcia Neto et al. 1988) com essa 

espécie de planta. 

De forma geral, os potenciais polinizadores, abelhas de grande porte e mais frequentes 

apresentaram uma tendência de concentrar suas atividades diárias de forrageamento no 

período vespertino. Essa informação gera um importante dado para boas práticas de manejo 

em cultivos de L. purpureus. A concentração das visitas na parte da tarde proporciona uma 

janela de manejo (Handling window) nos horários da manhã. Recomendamos que atividades 

de manejo, irrigação, colheita, uso de bioinseticida, etc., sejam realizadas nas Handling 

window, objetivando reduzir o impacto relativo do manejo da lavoura nas populações de 

potenciais polinizadores.  



47 

 

Segundo Thomazini & Thomazini (2002), a melhora no sistema de produção de uma 

cultura, se dá, com o conhecimento sobre o comportamento dos seus visitantes, entendendo o 

papel desses insetos na polinização da planta. Diante disso ações podem ser tomadas a fim de 

aumentar a eficiência na polinização. Ações como a não utilização de agrotóxicos nos 

horários de maior atividade dos polinizadores, proteção das matas e até a criação de abelhas. 

Resende (2001) em um trabalho sobre atividade diária de vespa sugere que o uso de 

defensivos agrícolas seja realizado em horários em que a atividade de forrageio da vespa seria 

menor, favorecendo assim a manutenção da espécie no ambiente. O manejo de abelhas em 

sistemas agrícolas pode aumentar a produtividade, aumentando a lucratividade da lavoura, 

bem como, ajudar na conservação de seus polinizadores (espécies nativas), com baixos custos 

para o produtor e grande reflexo na diversidade local.  

 

CONCLUSÕES 

 

As abelhas do gênero Xylocopa se apresentam como sendo os potenciais polinizadores 

de L. purpureus. A arquitetura da rede reflete a competição entre parceiros mutualista e 

parceiros agonistas. L. purpureus se mostrou ser de grande valia como uma espécie 

mantenedora de populações de Xylocopa em áreas onde essas abelhas sejam importantes (e.g. 

Cultivos de Maracujá) e apesar de ser uma espécie não-ornitófila se demostrou uma 

importante fonte de alimento em períodos de escassez de recurso, para os beija-flores 

residentes. Recomendamos o uso de Handling window para manejar cultivos de Feijão 

Mangalô (L. purpureus).  
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SECTION I - Manuscript preparation 

 

1- Manuscript file formatting 

 

All manuscripts submitted to Sociobiology must be written in English, with clarity and 

readability in mind. Manuscripts are subject to editing to ensure conformity to editorial 

standards and journal style. 

 Submit manuscript as an MS Word or RTF file with a page size Letter, 8.5 x 11". 

 Use continuous line numbering on all pages of your manuscript. 

 Type all as double-spaced, with 1-inch margins, and do not right justify text. 

 Use the font Times (New) Roman with a size of 12 point. 

 Left-justify the title, author line, affiliation lines, subheadings, text, and References 

Cited. 

 Insert tabs, not spaces, for paragraph indents. 

 Use italicization only to indicate scientific names (including viruses), symbols or 

variables, and words that are defined. 

 Use quotation marks for quoted material only. 
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 Use American English spelling throughout and follow Merriam-Webster's New 

Collegiate Dictionary, 10th ed., for guidance on spelling. 

 Number pages consecutively, beginning with the title page. 

 Lines in the manuscript must be numbered. 

 Begin each of the following on a separate page and arrange in the following order: title 

page, abstract and key words (three to six words), manuscript text, acknowledgments, 

references cited, footnotes, tables, figure legends, and figures. 

 Type all captions on a separate page and put each figure and table on a separate page. 

 Make sure the file size (in Word, Libre Office or TRF format) does not exceed 

4MB. This is the maximum upload file size in the OJS setup. If the manuscript is larger than 

that due to figures of high resolution, leave only figure legends in the manuscript file. Prepare 

figures in JPG or GIF format with size up to 2MB and upload individual figures as 

supplementary files. During the upload of supplementary files, in step 4, name the files with 

titles corresponding to the number of figures in the manuscript text. Check the option "Present 

supplementary files to reviewers".  

 The sequence to correctly upload files in steps 2 (original article) and 4 

(supplementary files) of the electronic submission is to choose the file (OJS will access your 

File Manager program), to click the Upload button, and then click the button "Save and 

continue". Upload as many supplementary files as needed repeating this sequence. After you 

are finished with the uploads, click "Save and continue". You will reach stpe 5 

"Confirmation". Click the button "Finish Submission". 

Please see these video tutorials for extra guidance on the submission process: 

Registering as a user, if you are not yet registered in our electronic submission system, 

https://www.youtube.com/watch?v=38a2qoZTkIQ 

Submitting a manuscript 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg0N8ljT6AY 

https://www.youtube.com/watch?v=38a2qoZTkIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eg0N8ljT6AY
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2- Manuscript Preparation Instructions 

2.1- Front page 

Please strictly obey the sequence below. 

  

a) Running title, maximum of 60 characters (including letters, punctuation, and spaces 

between words) 

b) Manuscript type ("article", "review", "short note") 

c) Title: concise and clearly identifying the connection between the main idea and the 

variables or scientific problem discussed in the paper. Capitalize first letters of each word, 

except for prepositions (at, by, with, from, and, to). 

d) Author(s) name(s) should be center-justified below the title using small capital letters. Only 

initials of the first and middle names of authors shall be provided, followed by the family 

names in full. Names of different authors are separated by commas, without the use of "and' 

or "&' (Examples: RJ GUPTA; LG SIMONS, F NIELSEN, SB KAZINSKY) 

e) Affiliation, containing: institution, townand country. Do not provide full postal address. 

f) Keywords: provide a maximum of 6 keywords. Do not repeat words from the title here. 

g) Corresponding author: provided full postal address plus email. 

 

2.2 - Page 2 – Abstract 

The abstract must be easy to understand and not require reference to the body of the article. 

Please make sure the main contribution of the paper is presented clearly in the abstract. The 

text must not contain any abbreviations or statistical details. Type ABSTRACT followed by a 

hyphen and the text. The abstract must be one-paragraph long and not exceed 250 words. 

  

2.3 - Main Text 

Introduction - Sociobiology strongly recommends to make explicit here the hypothesis being 

tested. 

Material and Methods - This section must provide enough information for the research to be 

replicated. Please include the statistical design and methods, if necessary, the name and 

version of the software used for analysis. 

Results - mean values must be followed by the mean standard error and the number of 

observations. Units of measurement must be separated from the value by a blank space (e.g., 
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10 cm, 25 kg/m). Present p-values in lower case (e.g., p < 0.05). For extra guidance on 

statistics and measures notation see: 

http://users.sussex.ac.uk/~grahamh/RM1web/APA%20format%20for%20statistical%20notati

on%20and%20other%20things.pdf 

  

Discussion - here it is strongly recommended that you focus on how the results contribute to 

the advancement of the scientific knowledge in the specific subject area, and preferably, 

beyond it. Make sure you express clearly whether or not the working hypothesis was accepted 

and what analisys give support its acceptance or refutation. 

Acknowledgments - The text must be concise and contain the recognition to people first 

(including "anonymous referees"), and then institutions and/or sponsors. 

References - Its mandatory to include DOI numbers if available for the cited paper. Most 

articles published in the 2000's have a DOI number. Effective on August of 2016, journal 

names must be types in full (not abbreviated) in all references. 

A maximum number of 50 references is acceptable (except for Reviews). 

Under the section title, type the references, in alphabetical order, one per paragraph, with no 

space between them. 

The authors’ family names are typed first in full, followed by capital initials, followed by 

period. 

Use a comma to separate the names of authors. 

Add the reference year after the authors' family name, between parentheses. Journal names in 

full. 

Do not cite monographs, partial research reports, abstracts of papers presented at scientific 

meetings, dissertations, theses, and extension materials. 

Examples of reference style: 

Book 

Hölldobler, B. & Wilson, E.O. (1990). The Ants. Cambridge: Harvard University Press, 732 p 

Chapter or article in an edited book 

Cushman, J.H. & Addicott, J.F. (1991). Conditional interactions in ant-plant-herbivore 

mutualisms. In C.R. Huxley & D.F. Cutler (Eds.), Ant-plant interactions (pp. 92-103). 

Oxford: Oxford University Press. 

References retrieved from web address 

Bolton, B. (2011). Catalogue of species-group taxa. http://gap.entclub.org/contact.html. 

(accessed date:  1 August, 2016). 

http://users.sussex.ac.uk/~grahamh/RM1web/APA%20format%20for%20statistical%20notation%20and%20other%20things.pdf
http://users.sussex.ac.uk/~grahamh/RM1web/APA%20format%20for%20statistical%20notation%20and%20other%20things.pdf
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Jounal article 

Matsuura, K., Himuro, C., Yokoi, T., Yamamoto, Y., Vargo, E. L. & Keller, L. (2010). 

Identification of a pheromone regulating caste differentiation in termites. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA 107: 12963-12968. doi: 10.1073/pnas.1004675107 

The issue number should be indicated only if each issue of a journal begins on page 1. 

Capitalise only the first letter of the first word of an article title and subtitle, and any proper 

nouns. 

Capitalise the first letter of every main word in the journal title (reminder: journal title in full). 

Include a digital object identifier (DOI) if available 

Journal article, if published only online 

Liu, N., Cheng, D.M., Xu, H.H. & Zhang, Z.X. (2011). Behavioral and Lethal Effects of α-

terthienyl on the Red Imported Fire Ant (RIFA). Chinese Agricultural Science, 44: 4815-

4822. Retrived from: http://211.155.251.135:81/Jwk_zgnykx/EN/Y2011/V44/I23/4815 

Group or organisation as author 

Organisation Name. (Year). Details of the work as appropriate to a printed or electronic form. 

  

Authors contribution 

Please clearly present each co-authors' contribution to the study. As a matter of pursuing 

ethics standards in scientific publication, Sociobiology follows the guidelines of the 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) for definition of authorship and 

contributorship. 

See: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-

role-of-authors-and-contributors.html 

Please note that acquisition of funding or the provision of space, providing published data or 

materials, or general supervision of the research group alone does not justify authorship. 

Preparation of Tables 

Tables must be placed separately, one per page, after the References section. Please number 

tables consecutively with Arabic numbers at the same order they are referred to in the text. 

Footnotes must have call numbers. Use the word "Table" in full in the text (example: Table 

1). 

Be careful on correctly aligning variables and respective values in columns and lines. 

Example of a table title: 

Table 1. Frequency of the four types of ovaries within the colonies of Angiopolibia pallens. 
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Preparation of figures 

Insert the list of figures after the tables. Use the abbreviation "Fig" in the titles and in the text 

(such as Fig 3). In order to easy the editing work and produce a neat layout for the articles, 

please prepare the figure files according to the following guidelines: 

Prepare figures in TIF format, with at least 300 dpi of resolution. It is the better format for the 

quality of your published work.  However, exceptions to this format can be discussed with 

editors if necessary.  

In the editing process small figures will be set as a one column object (Sociobiology articles 

are edited in two columns layout). Please produce small figures with a width size of 86.5 mm, 

while the height can be up to 210 mm. 

In the editing process large figures will be set as an object placed over two columns. Please 

produce large figures with a width size of a maximum of 179 mm, while the height can vary 

up to 85 mm for a one third page, 120 mm for a half page or 185 mm for a two third page 

figure. 

Please use appropriate font size for axis or box legends and values in order to assure good 

resolution for text in the figures. If axis or box legends are too extensive and require small 

font size for full typing, create abbreviations for the variables and refer to the variables full 

text as figure foot notes. A font size between 9 and 12 pt for the fonts Times New Roman or 

Calibri can yield a good resolution for figure text (followed the width and heights suggested 

above). 

  

3- In-text Citations 

Scientific names 

Write the scientific names in full, followed by the author's family name, when they are first 

mentioned in the Abstract as well as in the body of the text, e.g.: Polistes canadensis (L.). Use 

the abbreviated generic name (e.g.: P. canadensis) in the rest of the manuscript, except in 

tables and figures, where the species name shall be typed in full. 

  

One author 

When you refer to a single author, include the author's family name and year of publication, 

using one of the forms shown here. 

Ginsberg (2005) argues that local diversity of bees is driven by species selection from a 

regional diversity pool. or 

Local diversity of bees is driven by species selection from a regional diversity pool (Ginsberg, 

2005). 
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Multiple authors 

For two authors, include the family names of both authors and year. 

According to Smith and Velasquez (2009) chaparrals are a source of endemism for ants in the 

Venezuelan Andes. or 

Chaparrals are a source of endemism for ants in the Venezuelan Andes (Smith & Velazquez, 

2009). 

Use 'and' when family names are outside parentheses; use '&' when family names are inside 

parentheses. 

In the case of three or more authors, cite first authors’ family name, plus 'et al.' and the year. 

  

Multiple references 

If more than one reference has to be cited, follow the chronological order of publication, 

separated with semicolons (for example: Xia & Liu, 1998; Saravanah, 2003; Balestreri, 2006; 

Ustachenko et al., 2010). Use 'and' when family names are outside parentheses; use '&' when 

family names are inside parentheses. 

  

Secondary source 

Sociobiology strongly recommends to not use secondary source (i.e., citations refering to one 

author (secondary) who cites another (primary)). 

  

Article or chapter in an edited book 

If a chapter or article written by a contributor author to an edited book has to be cited, 

acknowledge the author of the chapter or article. This author is cited in text (that is, in the 

body of the paper) in the same way as for one or more authors. 

  

Group or organisation as author 

Whenever the author is a government agency, association, corporate body or the like, which 

has a familiar or easily understandable acronym, it is cited as follows: 

The reduction of airborn polluting particles in Cleveland resulted in the increase of bee 

species richness in park areas in the 1990’s (Environmental Protection Agency [EPA], 2006). 

Note: The entry in the reference list is under Environmental Protection Agency. 
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Personal communication 

Personal communications are understood as letters, e-mails, personal interviews, telephone 

conversations and the like. They must be in text only and are not included in a reference list. 

J. Ahmed (personal communication, May 11, 2010) indicated … 

… (L. Stainer, Senior Researcher, Social Insects Study Centre, personal communication, June 

4, 2009) 

  

4 - Scientific Notes 

Manuscripts of anecdotal nature, and/or that merely report new geographic occurrences, 

trophic interactions, records of species or host associations to new localities in geographical 

regions that they are already known, will not be accepted.  Short notes must report more 

elaborated work that incorporates the same aspects required for full articles (biology, ecology, 

genetics, behavior, reproductive biology, caste studies, etc.). 

Scientific notes should be prepared as a single text and references. Do not include subtitles 

(Introduction, Material and Methods, and Results and Discussion). The abstract must have up 

to 150 words and the text no longer than 1,000 words. Figures or tables can be included if 

highly necessary, summing up to 3 objects (Figures + Tables) at a maximum. 

  

5- Reviews 

Extensive interpretative or evaluative articles on current topics related to the biology of social 

arthropods, can be published upon invitation by the Associate Editors. The Editorial Board is 

not responsible for the opinions expressed in the articles (Scientific notes, research articles, 

and reviews). 

  

SECTION II - Important reminders on submission process 

  

6 - Fill in Metadata Forms 

It is important to fill in all metadata forms with an asterisc (mandatory fields) during the five 

steps of the submission process. Additionally, please include metadata on all authors that 

appear in the manuscript. The first field that appears can be filled in with submitter metadata, 

and by clicking the button "Add author" new forms will appear for us much authors as 

needed. Author metadata is important for abstracting and indexing purposes. Remember that 

in modern days indexing agencies have online data harvesters. Any omission or lack of 

accuracy in authors, disciplines and keywords metadata can affect the visibility of authors 

work. 
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7 - List of Potential reviewers 

Put together a list of four potential referees that you will inform in the text box "Comments to 

the Editor" during the electronic submission process. In the list you must provide the 

complete name, Institutional Affiliation, Country, e-mail address and three key words that 

best describe the area of expertise of each potential referee. 

At least two referees must be from countries different from the author's country of origin. 

  

8 - Journal Access 

Accepted manuscripts will be published free of charges and fees, reprints will not be 

provided. The authors and the general public will have full online access to PDF files of all 

published articles. Sociobiology publishes under Creative Commons Attribution License. 

  

Further Information: 

Evandro do Nascimento Silva 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Av. Transnordestina s/n Novo Horizonte 

Feira de Santana – BA Brazil 

44036-900 

E-mail: sociobiology.gmms@uefs.br 

  

Submission Preparation Checklist 

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's 

compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that 

do not adhere to these guidelines. 

1. The submission has not been published, nor is it before another journal for 

consideration (or an explanation has been provided on Comments to the Editor). 

2. The file is in Microsoft Word, LibreOffice or RTF document file format. 

3. URLs and/or DOI numbers for the cited references are provided in the "References" 

section whenever possible. THE ABSENCE OF DOIs CAN RESULT IN 

IMMEDIATE REJECTION OF SUBMISSION. 
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4. Tables and pictures are inserted at the end of the Microsoft Word, LibreOffice or RTF 

file. Furthermore, pictures for definitive editing are prepared in separate .jpg or .gif 

files with at least 300 dpi resolution. 

5. All in-tex citations have their corresponding references listed in the reference section. 

References are in accordance with Author's Guidelines. REFERENCES OUT OF 

REQUIRED FORMAT CAN RESULT IN IMMEDIATE REJECTION OF 

SUBMISSIONS. 

6. You have put together a list of four potential referees (with a PhD or Doctor of 

Science degree) that you will inform in the text box "Comments to the Editor". In the 

list you have the complete name, Institutional Afiliation, Country, e-mail address and 

three key words that best decribe the area of expertise of each potential referee. At 

least two referees must be from countries different from the author's country of origin. 

7. IF YOU ARE SUBMITTING A MANUSCRIPT FOR THE SPECIAL 2017 ISSUE 

ON TERMITES (see info here) PLEASE WRITE A NOTICE STATING THIS ON 

THE TEXT BOX "COMMENTS TO THE EDITOR" WHILE FILLING IN THE 

METADATA SECTION ALONG STEP 1 OF THE ELECTRONIC SUBMISSION 

PROCESS. 

 

Copyright Notice 

Sociobiology is an open access journal which means that all content is freely available 

without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, 

distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking 

prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI 

definition of open access. 

Authors who publish with this journal agree to the following terms: 

 

a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the 

work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 

License that allows others to share the work with an acknowledgement of the 

work's authorship and initial publication in this journal. 

 

a. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for 

the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work 

(e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an 

acknowledgement of its initial publication in this journal. 

 

a. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional 

repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can 

http://periodicos.uefs.br/ojs/index.php/sociobiology/about/submissions#authorGuidelines
http://periodicos.uefs.br/index.php/sociobiology/announcement
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work 

(See The Effect of Open Access). 

  

Privacy Statement 

Names and adresses informed in this journal will be used solely for the purpose of managing 

submissions, and will not be available to third parties. 

  

JCR Impact Factor 2015: 0.702 

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html

