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RESUMO 

Dentre as métricas mais utilizadas em estudos sobre nicho ecológico, estão a amplitude 

do nicho e a sobreposição dos nichos de populações que usam um mesmo conjunto de 

recursos. O grupo selecionado neste estudo para investigação do nicho ecológico foi o 

grupo das abelhas, incluindo espécies sociais e solitárias. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar a amplitude e a sobreposição dos nichos trófico e temporal entre espécies de 

abelhas em áreas de Caatinga nas estações seca e chuvosa. Os dados foram previamente 

coletados em duas áreas de Caatinga, Casa Nova, Bahia e Cabaceiras, Paraíba. As coletas 

foram realizadas em intervalos de 15 dias durante um ano. As abelhas foram capturadas 

em flores com rede entomológica. A análise da amplitude do nicho trófico e temporal das 

abelhas foi realizada através do índice de diversidade de Shannon-Wiener. Para calcular 

a sobreposição dos nichos trófico e temporal das abelhas entre cada par de espécies foi 

utilizado o índice de Schoener. A análise da sobreposição de nicho entre todas as espécies 

foi mensurada usando os índices de sobreposição de Pianka e Czechanowski. Em Casa 

Nova foram analisadas 36 espécies de abelhas quanto a amplitude dos nichos trófico e 

temporal e sete espécies foram analisadas quanto a sobreposição dos nichos. A largura do 

nicho trófico (H') variou entre 0,00 e 2,53. As espécies de abelhas que apresentaram 

nichos tróficos e temporais mais amplos foram Apis mellifera Linnaeus (H’= 2,53) e 

Trigona spinipes (Fabricius) (H’=1,68). A. mellifera foi a espécie que apresentou maior 

largura de nicho trófico, tanto na estação seca quanto na estação chuvosa. Apenas um par 

de espécies apresentou alta sobreposição de nicho trófico e a maioria apresentou 

sobreposição baixa. Em Cabaceiras foram analisadas 66 espécies de abelhas quanto a 

amplitude dos nichos e 24 espécies foram analisadas quanto a sobreposição dos nichos. 

A largura do nicho trófico (H') variou entre 0,00 e 2,73. As espécies que apresentaram 

nichos tróficos mais amplos foram T. spinipes e Frieseomelitta varia (Lepeletier) 

(H’=2,73; H’=2,15, respectivamente). T. spinipes foi a espécie que apresentou maior 

largura de nicho trófico em ambas as estações. Em Cabaceiras, Ceratina maculifrons 

Smith apresentou maior largura de nicho temporal. Cinco pares de espécies apresentaram 

alta sobreposição de nicho trófico e a maioria apresentou baixa sobreposição. Nas duas 

áreas estudadas a sobreposição do nicho trófico e temporal para toda a comunidade de 

abelhas foi maior do que a esperada ao acaso. A. mellifera e T. spinipes são conhecidas 

por serem altamente generalistas por usarem muitas espécies de plantas como fontes de 

recursos florais. A maioria dos pares de espécies de abelhas comparados em ambas as 

áreas de caatinga apresentaram sobreposição do nicho trófico baixa, o que deve estar 

relacionado com a seleção de diferentes fontes de recursos florais por diferentes espécies 

de abelhas. A amplitude e sobreposição dos nichos pode ser afetada pela variação na 

disponibilidade de alimentos entre estações, e pelo número de amostragens.  

PALAVRAS-CHAVE: Apoidea, Interações abelha-planta, Partilha de recursos, 

Polinizadores, Vegetação do semiárido. 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT  

Among the metrics most used in ecological niche studies are the niche amplitude and the 

overlap of the niches of populations that use the same set of resources. The group selected 

in this study to investigate the ecological niche was the group of bees, including social 

and solitary species. The objective of the present work was to evaluate the amplitude and 

the overlap of the trophic and temporal niches among species of bees in Caatinga areas 

in the dry and rainy seasons. The data were previously collected in two areas of Caatinga, 

Casa Nova, Bahia and Cabaceiras, Paraíba. The collections were performed at 15-day 

intervals for one year. The bees were captured in flowers with entomological net. The 

analysis of the amplitude of the trophic and temporal niche of the bees was performed 

through the Shannon-Wiener diversity index. To calculate the overlap of the trophic and 

temporal niches of the bees between each pair of species the Schoener index was used. 

The analysis of the niche overlap among all species was measured using the overlap 

indices of Pianka and Czechanowski. In Casa Nova, 36 species of bees were analyzed for 

the amplitude of trophic and temporal niches and seven species were analyzed for niches 

overlapping. The width of the trophic niche (H ') ranged from 0.00 to 2.53. The species 

of bees that presented larger trophic and temporal niches were Apis mellifera Linnaeus 

(H '= 2.53) and Trigona spinipes (Fabricius) (H' = 1.68). A. mellifera was the species with 

the highest trophic niche width, both in the dry season and in the rainy season. Only a 

couple of species presented high trophic niche overlap and most presented low overlap. 

In Cabaceiras, 66 species of bees were analyzed regarding the amplitude of the niches 

and 24 species were analyzed for the overlap of niches. The width of the trophic niche (H 

') ranged from 0.00 to 2.73. The species that presented larger trophic niches were T. 

spinipes and Frieseomelitta varia (Lepeletier) (H '= 2.73; H' = 2.15, respectively). T. 

spinipes was the species that presented greater width of trophic niche in both seasons. In 

Cabaceiras, Ceratina maculifrons Smith presented greater temporal niche width. Five 

pairs of species showed high trophic niche overlap and most presented low overlap. In 

the two areas studied, the overlap of the trophic and temporal niche for the entire 

community of bees was higher than expected at random. A. mellifera and T. spinipes are 

known to be highly generalists for using many plant species as sources of floral resources. 

Most pairs of bees compared in both caatinga areas showed overlapping of the low trophic 

niche, which should be related to the selection of different sources of floral resources by 

different species of bees. The amplitude and overlap of the niches can be affected by the 

variation in food availability between stations, and by the number of samples. 

KEYWORDS: Apoidea, Bee-plant interactions, Resource sharing, Pollinators, Semiarid 

vegetation. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Bases conceituais do Nicho Ecológico 

O nicho ecológico foi definido de várias formas por diversos estudiosos ao longo 

do tempo. O conceito de nicho foi proposto inicialmente por Joseph Grinnell (1917), que 

definiu o nicho como o local ocupado por uma espécie em dado ambiente. Esse autor na 

sua definição de nicho ecológico, deu ênfase no que hoje é conhecido como o habitat de 

uma espécie. Porém, o conceito de nicho só começou a ganhar forma quando Joseph 

Grinnell em 1924, o utilizou para caracterizar condições ambientais requeridas por uma 

espécie para sua sobrevivência em determinado local (Grinnell 1924). 

Charles Elton (1927) propôs um conceito diferente de nicho ecológico, definindo-

o como a forma que uma espécie vive em um ambiente, isto é, o modo de vida de 

determinada espécie em um local. Esse autor representou o nicho como o papel funcional 

de uma espécie na “cadeia alimentar” e seus efeitos em um ambiente.  

Posteriormente, Hutchinson (1957) propôs um conceito de que o nicho ecológico 

seria constituído por várias dimensões, conceituando-o como um espaço 

hipervolumétrico, resultante da interação entre características bióticas e abióticas que 

possibilitam a ocorrência de uma espécie em determinado ambiente. Cada dimensão seria 

um fator ecológico que afeta a sobrevivência de cada população em um ambiente, seja 

temperatura, umidade, presença de outras espécies, dentre outros fatores que vão 

possibilitar ou não a ocorrência das populações em determinado local (Laroca 1995). 

Outra contribuição de Hutchinson (1957) foi a formulação dos conceitos de nicho 

fundamental e nicho realizado. O nicho fundamental, foi definido como todos os aspectos 

do espaço hipervolumétrico, sem a presença de outras espécies. E o nicho realizado, é a 
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parte do nicho onde os recursos e condições são limitados, mas que possibilita a 

ocorrência de uma espécie no ambiente mesmo com interferência de outras espécies 

(Begon et al. 2007).1 

Chase & Leibold (2003) propuseram um conceito de nicho que integra o conceito 

clássico com uma abordagem matemática, definindo nicho ecológico como o conjunto de 

condições do ambiente que permitem que uma espécie, ou população, realize suas 

exigências mínimas, de uma maneira que consiga apresentar taxa de natalidade da 

população local igual ou maior que a taxa de mortalidade, somado aos impactos dessas 

populações no ambiente. Este conceito combina as necessidades de uma população para 

ocorrer em determinado local, e os efeitos dela sobre o ambiente.  

A teoria de nicho está relacionada com a maioria das questões ecológicas, como 

por exemplo, distribuição, abundância e diversidade das espécies. O nicho de uma espécie 

ou população é determinado por processos evolutivos que moldam as características de 

uma espécie conforme sua interação com fatores bióticos e abióticos e influencia a 

distribuição das espécies, determinam quais espécies podem viver em um mesmo 

ambiente (coexistir), suas interações interespecíficas, e o papel funcional desempenhado 

por essas espécies no ecossistema (Chase & Leibold 2003, Chase 2011). Segundo a teoria 

de nicho, para que as espécies possam coexistir em um ambiente, elas devem diferir em 

alguma parte de seu nicho, seja no eixo trófico, temporal ou espacial (Schoener 1974), 

deste modo, evitariam a sobreposição no uso dos recursos.  

A coexistência entre espécies ou populações é mediada pela diferenciação do seu 

nicho, seja nicho trófico, que está relacionado a dieta de determinada espécie animal, 

espacial (habitat) ou temporal (tempo de atividade de forrageamento, disponibilidade do 

 
1 Os critérios de formatação (citações e referências bibliográficas) desta fundamentação teórica estão 

seguindo as normas do periódico Annual Reviews of Ecology, Evolution, and Systematics. 
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recurso em diferentes horas do dia ou estações do ano). Essa diferença de nicho pode ser 

mediada pela partição ou diferenciação no uso de recursos alimentares, espaciais ou 

temporais. Sendo que cada espécie possui sua própria amplitude de nicho, que se refere a 

diversidade ou variedade de condições e recursos que definem o nicho de uma 

determinada espécie (Begon et al. 2007). As condições se relacionam com fatores 

abióticos, como faixa de temperatura por exemplo, e os recursos com a diversidade de 

alimento que uma espécie utiliza ou de habitats ocupados por uma espécie. O conceito de 

amplitude é importante para entender a adaptação biológica. Assim como o nicho pode 

ser descrito para dimensões como habitat, dieta e condições, a amplitude de nicho é 

definida em relação ao modo como as espécies ocupam habitats, utilizam recursos e 

toleram condições do ambiente (Sexton et al. 2017).  

A maioria dos estudos de nicho ecológico avaliam como as espécies compartilham 

os eixos da dieta e como dividem habitats para coexistirem em determinado local 

(Schoener 1986). Mas a investigação do eixo do nicho temporal também é de grande 

importância para a compreensão da coexistência entre espécies ou populações, podendo 

diminuir a competição, reduzindo a frequência de encontros entre diferentes espécies que 

utilizam recursos em comum (Kronfeld-Schor & Dayan 2003). Espécies que ocupam o 

mesmo habitat e se alimentam dos mesmos recursos podem reduzir a competição sendo 

ativas em diferentes períodos, levando a uma menor sobreposição temporal (Pianka 

1973).  A sobreposição de nicho se refere ao uso de recursos em comum por diferentes 

espécies (Chase & Leibold 2003), se esses recursos forem limitados no ambiente, essa 

sobreposição pode levar a competição por recursos, e a longo prazo uma população pode 

excluir a outra.  

Recurso é tudo aquilo que é utilizado pelo organismo, todos os requerimentos que 

uma espécie necessita para sua sobrevivência e reprodução (Begon et al. 2007). No caso 
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das abelhas, são exemplos de recursos tróficos o grão de pólen, o néctar e óleos florais, 

que são suas fontes alimentares. As abelhas também utilizam outros recursos que são 

utilizados para construção de ninhos, resina, e reprodução, perfumes florais (Roubik 

1989, Michener 2007).  

Existem métricas de nicho que permitem analisar como os recursos são 

compartilhados entre as espécies, e muitos estudos tem se baseado nesses parâmetros para 

investigar eixos do nicho de algumas espécies de animais, como por exemplo, as abelhas 

(Camillo & Garófalo 1989, Aguiar 2003, Goulson & Darvill 2004, Aguiar & Santos 2007, 

Santos et al. 2013, Carvalho et al. 2014, Aguiar et al. 2017). 

As medidas quantificáveis do nicho são importantes para estudos de comunidades, 

pois, a análise da dinâmica da comunidade depende de certo modo, da maneira como os 

organismos usam o ambiente. Uma das formas de analisar essa dinâmica é medir os 

parâmetros do nicho das populações e fazer comparações entre populações distintas 

(Krebs 1989). 

Dentre as métricas mais utilizadas em estudos sobre nicho ecológico, estão a 

amplitude do nicho e a sobreposição dos nichos de populações que usam uma mesma 

base de recursos (Krebs 1989). Amplitude do nicho é a diversidade de recursos usados 

por uma determinada população (Begon et al. 2007). 

1.2 Amplitude de Nicho 

Existem diferentes maneiras de medir a amplitude do nicho de uma população, e 

alguns autores sugeriram diferentes índices. Por exemplo, Shannon- Wiener (1948), 

propôs um índice de diversidade amplamente usado para mensurar a amplitude do nicho, 

usando a fórmula: 

H’= -Σ pk x ln pk 
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Onde H’ significa medida de largura de nicho de Shannon-Wiener, pk é a proporção de 

indivíduos coletados usando o recurso k e ln é o logaritmo neperiano do valor pk. Esse 

índice é usado com uma menor frequência, quando comparado ao índice de Levins para 

a largura do nicho (Krebs 1989). Mas em estudos com abelhas tem sido o mais utilizado 

(Martins 1995, Camillo & Garófalo 1989, Aguiar 2003, Andena et al. 2005, Biesmeijer 

& Slaa 2006, Aguiar & Santos 2007, Nogueira- Ferreira & Augusto 2007, Aguiar et al. 

2013, Carvalho et al. 2014, Rabelo et al. 2014, Aguiar et al. 2017, Lima et al. 2018, 

Campos et al. 2018), o que facilita comparações entre estudos. Uma das razões do índice 

de Shannon-Wiener ser bastante utilizado nos estudos sobre amplitude de nicho das 

abelhas é que ele apresenta a vantagem de ser aplicado independente do tamanho da 

amostra, permitindo a comparação entre populações mesmo com amostras de tamanhos 

diferentes (Odum 1988). 

No índice proposto por Shannon- Wiener, o enfoque maior é sobre os recursos 

raros utilizados por uma espécie, inversamente, a medida de Levins dar maior peso aos 

recursos utilizados com maior abundância (Krebs 1989). O índice de diversidade de 

Shannon-Wiener é útil para mensurar a amplitude do nicho das abelhas, já que muitas 

espécies usam várias fontes de recursos florais de modo esporádico, mas que sua inclusão 

é importante na caracterização e análise do nicho.  

Simpson (1949), sugeriu um índice de diversidade que pode ser utilizado para 

comparar a amplitude da dieta através da diversidade de recursos alimentares utilizados 

por determinada espécie animal, isso é dado por: 

 Ds= Σsi=1 (ni(ni-1)) / (N(N-1)) 

Onde D = índice de Simpson, ni é o número de flores da espécie i visitadas, N é número 

total de flores visitadas, e s é o número total de espécies de plantas visitadas. Nesse índice, 

quanto maior o valor, maior a diversidade. O índice de Simpson é insensível ao tamanho 
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da amostra (Magurran 2013). Esse índice foi utilizado para o estudo da dieta de abelhas 

(Goulson & Darvill 2004) e anuros (Freitas et al. 2008). 

Levins (1968) propôs que a amplitude do nicho poderia ser estimada medindo a 

uniformidade de distribuição de organismos entre os estados de recursos (Krebs 1989). A 

maneira que ele utilizou para mensurar o nicho pode ser entendida através da fórmula:  

B = 1 / Σ pj² 

Onde B, significa medida de largura de nicho de Levins; Pj é a proporção de indivíduos 

encontrados utilizando o recurso j. Esse índice varia de 0 a 1. Sendo que B tem valor 

máximo quando ocorre um número igual de indivíduos em cada tipo (estado) de recursos 

(por ex. uma mesma espécie de planta) de modo que a espécie é mais generalista no uso 

dos recursos e possui o nicho mais amplo possível. B tem valor mínimo quando todos os 

indivíduos ocorrem em apenas um estado de recurso, apresentando uma grande 

especialização, e por consequência, uma largura mínima de nicho.  O intervalo de B é de 

1 a n, onde n é o número total de estados de recursos (Krebs 1989). Este índice foi 

utilizado para analisar o nicho trófico de espécies de Apis (Liu et al. 2013) e outros estudos 

utilizaram esse índice para medir a amplitude do nicho trófico em diferentes espécies de 

animais, como Portunídeos (Crustacea) (Pinheiro et al. 1997), peixes (Guedes et al. 2004, 

Tófoli et al. 2010) e membracídeos (Creão-Duarte et al. 2012), por exemplo. 

Smith (1982) propôs outra medida de largura de nicho, que permite considerar a 

disponibilidade de recursos, por meio do algoritmo: 

FT=Σ(√pjaj) 

Onde FT é a medida de Smith de largura de nicho, pj a proporção de indivíduos 

encontrados usando o recurso j, e aj é igual a proporção de recursos j em um total de 
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recursos. A medida de Smith é muito menos sensível à seletividade de recursos raros, 

porque leva em consideração a disponibilidade de recursos (Krebs 1989).  

1.3 Sobreposição de nicho 

Uma das formas de compreender a organização de uma comunidade é medindo a 

sobreposição no uso de recursos por espécies distintas nessa comunidade. Sobreposição 

dos nichos é definida como a quantificação da “parcela” de recursos usados em comum 

por espécies distintas, podendo ser alimento, hábitat ou tempo de atividade (Chase & 

Leibold 2003). Várias maneiras de medir a sobreposição do nicho têm sido propostas. 

Uma das primeiras medidas foi a de Morisita (1959), que sugeriu um índice de 

similaridade para medir a sobreposição de nicho utilizando a fórmula abaixo para 

caucular o índice: 

 

Onde C é o  índice de Morisita de sobreposição de nicho entre as espécies j e k, Pij é a 

proporção do  recurso i em um total dos recursos utilizados pela espécie j, Pik é igual a 

proporção do recurso i em um total de recursos utilizados pela espécie k, Nij é o número 

de indivíduos da espécie j que usam a categoria de recurso i, Nik é o número de indivíduos 

da espécie k que usam a categoria de recurso i e Nj, Nk é o número total de indivíduos de 

cada espécie na amostra. Este índice foi utilizado para o estudo da sobreposição na dieta 

de espécies de peixes (Guedes et al. 2004, Souza et al. 2007). 

MacArthur & Levins (1967) propuseram um índice que também pode ser utilizado 

para mensurar a sobreposição de nicho, usando a fórmula: 

 MJK=Σni pij pik/Σp2
ij 
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Onde Mjk significa a medida de MacArthur e Levins para sobreposição do nicho da 

espécie k sobre a espécie j; Pij é igual a proporção que o recurso i é utilizado em relação 

aos recursos totais utilizados pela espécie j, Pik é a proporção do recurso i em um total 

dos recursos utilizados pela espécie k, e n significa o número total de estados de recursos. 

A medida de MacArthur & Levins calcula em que o nicho de uma espécie se sobrepõe ao 

nicho de outra espécie, porém, a medida da sobreposição não é simétrica entre as espécies 

comparadas (Krebs 1989).  

Schoener (1968), propôs o índice de sobreposição para calcular a sobreposição 

dos nichos entre um par de espécies, com a fórmula: 

 

Onde “i” e “h” representam os pares das espécies comparadas, pik e phk são as proporções 

de indivíduos das espécies “i” e “h” coletados na análise do nicho trófico, ou em cada 

mês de amostragem na análise do nicho temporal. Pik é obtida dividindo o número de 

indivíduos da espécie “i” coletado usando o recurso k pelo número total de indivíduos de 

“i” obtidos em todos os recursos (Nicho trófico) ou durante todo o período de 

amostragem, representando o nicho temporal. Este índice permite analisar a sobreposição 

entre cada par de espécies. O índice varia de 0 (ausência de sobreposição entre as duas 

espécies analisadas) a 1 (sobreposição total entre os nichos das duas espécies). Essa é 

uma medida simétrica que considera que o valor de sobreposição é o mesmo para ambas 

as espécies do par analisado. Alguns autores (Santos et al. 2013, Carvalho et al. 2014) 

consideram o nível de sobreposição baixo quando o valor encontrado for inferior a 0,3, 

moderado quando o valor for superior a 0,3 e menor que 0,7 e alto quando o valor for ≥ 

a 0,7. 

NOih = 1 – ½ Σk | pik – phk|  
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Este índice foi proposto inicialmente para analisar a sobreposição na dieta de 

lagartos (Schoener 1968), e tem sido largamente utilizado em estudos de sobreposição 

dos nichos de abelhas (Aguiar 2003, Aguiar et al. 2013, Santos et al. 2013, Carvalho et 

al. 2014, Aguiar et al. 2017, Lima et al. 2018). 

O índice de Percentual de Similaridade (PS), proposto por Hanski & Koskela 

(1977), pode ser utilizado para calcular a sobreposição de nicho entre pares de espécies, 

utilizando a fórmula: 

 PSij=hΣ min (pih, pjh) 

Onde pih e pjh, se referem as proporções de visita a cada planta pelas espécies i e j. Este 

índice foi utilizado para analisar a dieta do nicho de espécies de abelhas do gênero 

Bombus (Camilo & Garófalo 1989). Em outros estudos, este índice foi utilizado para 

analisar a sobreposição de nicho entre espécies de abelhas eussociais, para análise da dieta 

larval e para observação da similaridade no uso de fontes de pólen (Nogueira-Ferreira & 

Augusto 2007, Rabelo et al. 2012, Campos et al. 2018). 

Além dos índices que são utilizados para calcular a sobreposição entre cada par 

de espécies, existem ainda os índices que analisam a sobreposição a nível de 

comunidades, como por exemplo, o índice de sobreposição de Pianka (1973), o qual seria 

uma medida que considera simétrica a sobreposição entre as espécies envolvidas: 

 αjk = Σni = pij pik / √ Σni = 1p2ij p² ik 

Onde αjk significa medida de Pianka da sobreposição de nicho entre espécies j e espécies 

k, Pij é a proporção do recurso i em um total dos recursos utilizados pela espécie j, Pik é 

igual a proporção do recurso i em um total dos recursos utilizados pela espécie k, e n é o 

número total de estados de recursos. Esta é uma medida simétrica de sobreposição que 

assume que a sobreposição entre as espécies comparadas seria idêntica. Essa medida de 
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sobreposição varia de 0 (sem recursos usados em comum) a 1 (sobreposição completa).  

Pianka (1986) utilizou essa medida em seu estudo de comunidades com lagartos do 

deserto. Existe ainda outros índices que são utilizados para medir a sobreposição geral, 

como por exemplo, o índice de Czekanowski, que é calculado através da fórmula 

Ajk=1.0-0.5 (Σn i=1|pij-pik|) (Feinsinger et al. 1981). Esses dois índices supracitados 

foram utilizados em estudos com abelhas (Aguiar et al. 2013, Carvalho et al. 2014, Lima 

et al. 2018) e outros insetos, como formigas (Brito et al. 2012) e vespas (Santos & Presley 

2010).  

O índice de Petraits (1979), é outra medida que pode ser utilizada para mensurar 

a sobreposição geral. Neste índice o valor da sobreposição geral é ajustado (GOadj) para 

diminuir o efeito das diferenças no tamanho das amostras, este índice foi utilizado por 

Aguiar & Santos (2007) para calcular a sobreposição em um estudo sobre o 

compartilhamento de recursos florais por abelhas e vespas em uma comunidade na 

caatinga.  

Através de métricas usadas em análises de redes de interações animal – planta 

também é possível analisar a amplitude e sobreposição dos nichos (Santos et al. 2010, 

Pigozzo & Viana 2010, Santos et al. 2012, Carvalho et al. 2014, Santos et al. 2013, 

Chacoff et al. 2017, Lima et al. 2018). 

1.4 Estudos sobre os nichos de abelhas tropicais 

Estudos sobre os recursos tróficos usados por abelhas tem sido realizados em 

muitos ambientes na região tropical, como na Caatinga (Aguiar 2003, Martins et al. 2003, 

Aguiar & Santos 2007, Dórea et al. 2009, 2010, 2013, Aguiar et al. 2013, Santos et al. 

2013), Floresta Tropical (Wilms et al. 1996, Wilms & Wiechers 1997, Lima et al. 2018, 

Marques et al. 2018, Vossler 2018), Restingas e Dunas (Viana & Alves- dos -Santos 
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2002), Campos Rupestres (Almeida & Gimenes 2002, Silva-Pereira & Santos 2006, 

Araújo et al. 2006), Cerrado (Pedro & Camargo 1991, Martins 1995, Carvalho & Bego 

1997, Gaglianone 2003, Andena et al. 2005, 2012, Nogueira-Ferreira & Augusto 2007, 

Rabelo et al. 2014, 2016, Aguiar et al. 2017, Campos et al. 2018, Lima et al. 2018), assim 

como em áreas urbanas (Camillo & Garófalo 1989, Aleixo et al. 2013, Dórea et al. 2017, 

Lima et al. 2017) e agrícolas (Vilhena et al. 2012, Santos et al. 2013, Carvalho et al. 2014, 

Lucas et al. 2017). A maioria desses estudos supracitados tem se baseado em coleta das 

abelhas durante o forrageamento nas flores, mas muitos têm usado métodos de análise 

das provisões ou dos resíduos polínicos deixados nas células de cria (por ex.  Camillo & 

Garófalo 1989, Wilms et al. 1996, Wilms & Wiechers 1997, Dórea et al. 2009, 2010, 

Vilhena et al. 2012, Rabelo et al. 2014, Lucas et al. 2017, Campos et al. 2018, Vossler 

2018). 

Mais recentemente, estudos que abordam nichos temporais de abelhas têm 

recebido atenção. Por exemplo, a distribuição das atividades nos meses do ano e a 

sobreposição do nicho temporal das abelhas foi investigada em uma área de caatinga 

(Santos et al. 2013). Nesse estudo, a sobreposição entre os pares de espécies variou de 

muito baixa (próxima a 0) até alta (> 0,7), sendo que a maioria dos pares de espécies de 

abelhas comparados exibiram sobreposição moderada.  

Aguiar et al. (2017), por exemplo, investigaram em uma área de cerrado, como 

espécies pertencentes a uma guilda de abelhas coletoras de óleo floral distribuíam seus 

esforços de forrageamento nas fontes de recursos florais e como os níveis de sobreposição 

de nichos tróficos e temporais variavam. Esses autores encontraram que os níveis de 

concentração de forrageamento em algumas plantas-chave foram diferentes para espécies 

de abelhas distintas e contribuíram para a baixa sobreposição de nichos entre muitos pares 

de espécies, sendo que a baixa sobreposição de nicho foi mais comum. Os autores 
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concluíram que as diferenças interespecíficas no número de gerações por ano podem ter 

influenciado a diminuição da sobreposição de nicho temporal e trófico entre cada par de 

espécie de abelha, já que indivíduos de gerações distintas podem forragear em plantas 

distintas que florescem em épocas diferentes ao longo do período de atividade de cada 

espécie de abelha. Os autores concluíram ainda, que houve uma tendência de separação 

de nicho, tanto no eixo trófico quanto no eixo temporal. 

No Cerrado, Barônio & Silingard (2016) estudaram a distribuição das atividades 

de forrageio de abelhas coletoras de óleos florais (Centridini) no decorrer do dia e 

avaliaram os níveis de sobreposição do nicho temporal. Os autores concluíram que houve 

sobreposição moderada (≥50%) do nicho temporal destas abelhas, o que pode ser 

explicado pelas grandes semelhanças em suas necessidades de recursos florais e pela 

limitação temporal na disponibilidade desses recursos.  

Chacoff et al. (2017), realizaram um estudo em uma região de deserto na 

Argentina, onde foi investigado o papel da frequência de interação e persistência temporal 

de interações em uma rede de interações entre plantas e polinizadores. Nesse estudo os 

autores ressaltaram a natureza dinâmica das redes de interação e enfatizaram a 

importância da frequência de interação como determinantes significativos da persistência 

espaço-temporal das interações planta-polinizador. 

Esses estudos mostram a importância do conceito e das métricas de nicho para o 

estudo das interações e distribuição das espécies em comunidades biológicas, que é um 

tema central em estudos ecológicos. O conceito de nicho é muito importante em quase 

todos os aspectos ecológicos, desde o estudo de organismos individuais, com relação a 

seu comportamento e morfologia, até abordagens que discutem a participação das 

espécies no funcionamento do ecossistema (Chase & Leibold 2003, Begon et al. 2007, 

Chase 2011). 
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ABSTRACT- The present study evaluated the amplitude and the overlap of the trophic 38 
and temporal niches among bee species in two Caatinga areas in the dry and rainy seasons. 39 
The collections were performed at 15-day intervals for one year. The bees were captured 40 

in flowers with entomological net. The analysis of the amplitude of the trophic and 41 
temporal niche of the bees was carried out by the diversity index of Shannon-Wiener. The 42 
calculation of the overlap of the trophic and temporal niches between pairs of species was 43 
done by the Schoener index. The analysis of the niche overlap between all species was 44 
performed through the Pianka and Czechanowski overlap indices. In Casa Nova-Bahia, 45 

the width of the trophic niche (H ') ranged from 0.00 to 2.53. The bees with broader 46 
temporal and trophic niches were Apis mellifera Linnaeus (H '= 2.53) and Trigona 47 
spinipes (Fabricius) (H' = 1.68). A. mellifera showed greater trophic niche width, both in 48 
the dry season and in the rainy season. Only a couple of species presented high trophic 49 

niche overlap and most presented low overlap. In Cabaceiras Paraíba, the width of the 50 
trophic niche (H ') ranged from 0.00 to 2.73. The species that presented larger trophic 51 
niches were T. spinipes and Frieseomelitta varia (Lepeletier) (H '= 2.73; H' = 2.15, 52 

respectively). T. spinipes presented greater trophic niche width, both in the dry season 53 
and in the rainy season. Five pairs of species showed high trophic niche overlap and most 54 
presented low overlap. A. mellifera and T. spinipes are highly generalist bees because 55 
they use many species of plants as sources of floral resources. Most pairs of bee species 56 

analyzed in both areas of the caatinga presented low overlap of the trophic niche. This 57 
fact must be related to the selection of different sources of floral resources by different 58 

species of bees. The amplitude and overlap of the niches can be affected by the variation 59 
in food availability between stations, and by the number of samples. 60 

KEYWORDS: Apoidea, Bee-plant interactions, Resource sharing, Pollinators, Semiarid 61 

vegetation. 62 

 63 
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RESUMO- O presente estudo avaliou a amplitude e a sobreposição dos nichos trófico e 65 
temporal entre espécies de abelhas em duas áreas de Caatinga nas estações seca e chuvosa. 66 
As coletas foram realizadas em intervalos de 15 dias durante um ano. As abelhas foram 67 

capturadas em flores com rede entomológica. A análise da amplitude do nicho trófico e 68 
temporal das abelhas foi realizada pelo índice de diversidade de Shannon –Wiener. O 69 
cálculo da sobreposição dos nichos trófico e temporal entre pares de espécies foi feito 70 
pelo índice de Schoener. A análise da sobreposição do nicho entre todas as espécies foi 71 
realizada através dos índices de sobreposição de Pianka e de Czechanowski. Em Casa 72 

Nova- Bahia, a largura do nicho trófico (H') variou entre 0,00 e 2,53. As abelhas com 73 
nichos tróficos e temporais mais amplos foram Apis mellifera Linnaeus (H’= 2,53) e 74 
Trigona spinipes (Fabricius) (H’=1,68). A. mellifera apresentou maior largura de nicho 75 
trófico, tanto na estação seca quanto na chuvosa. Apenas um par de espécies apresentou 76 

alta sobreposição de nicho trófico e a maioria apresentou sobreposição baixa. Em 77 
Cabaceiras-Paraíba, a largura do nicho trófico (H') variou entre 0,00 e 2,73. As espécies 78 
que apresentaram nichos tróficos mais amplos foram T. spinipes e Frieseomelitta varia 79 

(Lepeletier) (H’=2,73; H’=2,15, respectivamente). T. spinipes apresentou maior largura 80 
de nicho trófico, tanto na estação seca quanto na chuvosa. Cinco pares de espécies 81 
apresentaram alta sobreposição de nicho trófico e a maioria apresentou baixa 82 
sobreposição. A. mellifera e T. spinipes são abelhas altamente generalistas por usarem 83 

muitas espécies de plantas como fontes de recursos florais. A maioria dos pares de 84 
espécies de abelhas analisados em ambas as áreas de caatinga apresentaram baixa 85 

sobreposição do nicho trófico. Este fato deve estar relacionado com a seleção de 86 
diferentes fontes de recursos florais por diferentes espécies de abelhas. A amplitude e 87 

sobreposição dos nichos pode ser afetada pela variação na disponibilidade de alimentos 88 
entre estações, e pelo número de amostragens.  89 

PALAVRAS-CHAVE: Apoidea, Interações abelha-planta, Partilha de recursos, 90 

Polinizadores, Vegetação do semiárido. 91 

 92 

 93 

 94 
95 



36 
 

  
 

  96 
 INTRODUÇÃO 97 

Compreender como as comunidades se estruturam e se organizam é uma das 98 

principais questões em ecologia (Simberloff & Dayan 1991). Uma das maneiras de 99 

entender a estrutura de comunidades é através da investigação de sua estrutura trófica, 100 

que envolve o nicho ecológico das espécies que as constituem (Elton 1927). Nicho 101 

ecológico pode ser definido como um conjunto de condições do ambiente que permitem 102 

que uma espécie realize suas exigências mínimas, de maneira que consiga apresentar taxa 103 

de natalidade da população local igual ou maior que a taxa de mortalidade (Chase & 104 

Leibold 2003). Este conceito combina as necessidades de uma espécie e os efeitos dela 105 

sobre o ambiente. Para Chase & Leibold (2003), o estudo do nicho ecológico é de grande 106 

importância para a avaliação das interações entre espécies nas comunidades, para a 107 

determinação das distribuições das espécies, diversidade biológica e papel funcional 108 

dessas espécies nos ambientes. 109 

A complexidade dos requerimentos de uma dada população torna inviável o 110 

estudo de todos os fatores ecológicos que delimitam o seu nicho. Por conta disso, os 111 

estudos investigam apenas uma ou duas dimensões do nicho multidimensional proposto 112 

por Hutchinson (1957). As dimensões mais compartilhadas por diferentes espécies que 113 

formam uma comunidade, são nicho trófico (alimentar), temporal (tempo de atividade) e 114 

espacial (habitat). Os eixos tróficos e o eixo temporal, por serem mais facilmente 115 

mensuráveis, estão entre os mais investigados (Schoener 1989). A amplitude e 116 

sobreposição de nichos são métricas importantes para quantificar como duas espécies se 117 

sobrepõem quanto à utilização dos recursos alimentares, temporais e espaciais, e podem 118 

ser usadas como uma medida para descrever a organização das comunidades (Abrams 119 

1980, Albertoni et al 2003). 120 
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O grupo selecionado neste estudo para investigação do nicho ecológico foi abelhas 121 

(Insecta, Hymenoptera, Apoidea). O táxon Apoidea é bastante diversificado, incluindo 122 

espécies sociais e solitárias, com estimativa de mais de 20 mil espécies descritas (Roubik 123 

1989, Michener 2007). Destas, estima-se que 3 mil espécies ocorrem no Brasil (Silveira 124 

et al 2002). A investigação sobre o uso de recursos alimentares (nicho trófico) é 125 

importante para subsidiar a conservação das espécies em ambientes naturais e semi-126 

naturais. Devido ao avanço da degradação desses ambientes e ao seu relevante papel 127 

ecológico, tem sido crescente o interesse em estudos que possam gerar dados relevantes 128 

para a manutenção da fauna de abelhas nativas (Aguiar 2003). 129 

As espécies de abelhas interagem entre si e com as populações de plantas 130 

floríferas, nas quais coletam recursos florais para nutrir suas larvas com pólen, fonte de 131 

proteína vegetal, e néctar, que contém carboidratos para alimentação de adultos e larvas. 132 

Existem ainda espécies de abelhas que coletam óleos florais para alimentar suas larvas. 133 

Desta forma, plantas fontes de pólen, néctar e óleo compõem os recursos incluídos na 134 

dimensão trófica do nicho das abelhas (Roubik 1989).  135 

No estudo da dimensão temporal do nicho, avalia-se o uso do tempo para o 136 

forrageamento, podendo enfocar tanto a distribuição das atividades de forrageamento ao 137 

longo do dia, quanto ao longo dos meses e estações. O uso diferenciado do tempo de 138 

atividade pode possibilitar redução no nível de compartilhamento dos recursos entre 139 

espécies ou populações que ocorrem numa mesma área, podendo minimizar a competição 140 

entre elas (Kronfeld-Schor & Dayan 2003). 141 

 Investigar os efeitos da variação dos fatores ambientais sobre a amplitude e 142 

sobreposição do nicho das espécies é importante para compreensão dos mecanismos que 143 

influenciam a coexistência entre espécies de uma comunidade que utilizam recursos 144 

alimentares em comum. Além disso, investigações analíticas sobre as flutuações na 145 
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amplitude e sobreposição dos nichos das abelhas ainda constituem lacunas no 146 

conhecimento científico sobre ecologia de populações de abelhas neotropicais. Nosso 147 

estudo traz uma relevante contribuição ao ampliar a base de conhecimentos sobre as 148 

plantas importantes para a manutenção das populações de abelhas na Caatinga e 149 

investigar o efeito das estações seca/chuvosa sobre a amplitude e sobre os níveis de 150 

sobreposição dos nichos dessas populações de abelhas. Como a caatinga apresenta 151 

estações seca e chuvosa muito definidas e com regimes pluviométricos contrastantes, este 152 

parece o cenário ideal para investigar se ocorre variação na amplitude e sobreposição dos 153 

nichos tróficos de populações de abelhas na caatinga entre estações. 154 

No presente trabalho foram investigadas as seguintes questões:  155 

1)  Qual a amplitude dos nichos tróficos e temporais, e quais os níveis de sobreposição 156 

entre as espécies de abelhas nas áreas de Caatinga selecionadas para estudo? 157 

2) A amplitude e os níveis de sobreposição do nicho trófico das espécies de abelhas são 158 

afetados por diferenças entre os habitats? 159 

3) Como as variações na disponibilidade de recursos entre estações (seca/chuvosa) afetam 160 

a estrutura trófica das comunidades de abelhas em áreas de Caatinga? 161 

  As hipóteses do trabalho foram: 1) A amplitude da dieta de abelhas é dirigida pela 162 

disponibilidade de recursos. É esperada maior amplitude na dieta das abelhas na estação 163 

chuvosa, em função da maior disponibilidade de recursos florais nesta estação, inferida 164 

pela riqueza local de espécies de plantas visitadas pelas populações de abelhas desta 165 

assembleia. 2) A sobreposição na utilização de recursos por populações de abelhas 166 

responde às flutuações estacionais na disponibilidade desses recursos. Sendo assim, 167 

esperamos que a sobreposição na utilização de recursos alimentares seja maior na estação 168 

seca do que na chuvosa, visto que a escassez de recursos na estação seca diminuiria as 169 
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possibilidades de escolha das fontes dos recursos florais pelas espécies de abelhas, 170 

justificando assim possíveis gastos energéticos com potenciais competidores. 171 

O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a amplitude e a sobreposição dos 172 

nichos trófico e temporal entre espécies de abelhas em áreas de caatinga. E os objetivos 173 

específicos foram :1) Quantificar a intensidade de uso de diferentes fontes de alimento 174 

pelas espécies de abelhas em duas áreas no bioma Caatinga; 2) Quantificar os níveis de 175 

sobreposição dos nichos tróficos e temporais entre as populações de abelhas em cada área; 176 

3) Analisar como as estações seca e chuvosa influenciam na amplitude e nos níveis de 177 

sobreposição do nicho trófico das espécies localmente mais abundantes. 178 

  179 
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MATERIAIS E MÉTODOS 180 

 181 

Áreas de Estudo 182 

Os dados para realização do estudo foram previamente coletados em duas áreas 183 

de Caatinga, uma em Casa Nova (Bahia) e a outra em Cabaceiras (Paraíba). Em Casa 184 

Nova, as coletas foram realizadas na localidade de Caraíba dos Braga (9º 26’ S, 41º 50’W) 185 

e em Cabaceiras, no Sítio Bravo (7º 22' S, 36º 15'W) (Fig 1). Casa Nova encontra-se a 186 

aproximadamente 450 m de altitude em relação ao nível do mar, inserida no domínio 187 

morfoclimático das Caatingas. O município de Cabaceiras no estado da Paraíba, está 188 

localizado na microrregião do Cariri Oriental a cerca de 300 metros acima do nível do 189 

mar, na área mais baixa do Planalto da Borborema, na região dos "Cariris Velhos" (Fig.1).  190 

 191 

Fig 1- Mapa do Brasil com destaque para os locais do estudo, Cabaceiras (Paraíba) e Casa 192 

Nova (Bahia). 193 

A Caatinga é um ecossistema exclusivamente brasileiro, ocupando a maior parte 194 

da região Nordeste do Brasil, possuindo uma área de aproximadamente 800.000 km² (Ab’ 195 

Sáber 1974). O domínio morfoclimático das caatingas encontra-se em áreas de depressões 196 

BA 

PB 
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interplanálticas semiáridas, apresentando relevo plano, estando presente algumas áreas de 197 

chapadas e vales (Ab’ Sáber 1977). O clima predominante desse bioma é tropical 198 

semiárido (As) segundo a classificação de Koppen, caracterizado por duas estações 199 

marcantes (seca e chuvosa) com precipitação média anual menor que 500 mm e 200 

temperaturas de aproximadamente 27ºC. É caracterizado por apresentar uma longa 201 

estação seca e chuvas irregulares (Ab’ Sáber 1977, Peel et al 2007). A vegetação é 202 

bastante diversificada e composta por um mosaico de florestas sazonalmente secas, com 203 

inúmeras adaptações às condições extremas do clima típico desse bioma (Andrade-Lima 204 

1981).  205 

Em Casa Nova a área de estudo apresentava vegetação do tipo caatinga arbórea 206 

aberta e era uma propriedade particular. As árvores mais altas apresentavam alturas entre 207 

6 a 7 metros e o estrato herbáceo era denso em determinadas áreas e espaçado em outras. 208 

O clima da área de estudo é tropical semiárido, com seis meses bem secos (maio a 209 

outubro). A temperatura média anual é de 27,1º C e a precipitação média anual de 496,7 210 

mm. Os dados pluviométricos e de temperatura de Casa Nova durante o ano de 211 

amostragem foram obtidos junto ao INMET. Em Cabaceiras as chuvas ocorreram de 212 

janeiro a abril de 1992. Apesar de não ter havido chuvas no mês de maio e junho, nós 213 

incluímos estas amostras no periodo mais úmido, porque nas regiões semiáridas, o 214 

florescimento de muitas plantas é influenciado pela umidade retida no solo inclusive 215 

aquela proveniente de chuvas de meses anteriores (Martins 1995). 216 

A área de estudo em Cabaceiras também era uma propriedade particular (Sítio 217 

Bravo) relativamente conservada, mas com influência antrópica devido ao pastoreio de 218 

caprinos. O clima é subdesértico tropical quente, com precipitação média anual de 300 219 

mm (Lima & Heckendorff 1985). Dados pluviométricos foram coletados na Agência 220 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA. A precipitação 221 
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pluviométrica no ano do estudo foi maior nos meses de fevereiro, março e abril. A estação 222 

seca ocorreu de maio a janeiro, com chuvas ocasionais em junho e julho. Setembro foi 223 

um mês chuvoso dentro da estação seca. O ano de estudo foi hiperseco quando comparado 224 

a série histórica dos dez anos anteriores, em Cabaceiras, sendo os meses de maio, junho 225 

e julho muito chuvosos nos últimos dez anos e muito secos no ano de estudo (Apêndice 226 

4). 227 

A vegetação é do tipo caatinga arbustiva-arbórea aberta. Apresenta afloramentos 228 

graníticos denominados "lajedos" ou "lajeiros" onde existem fendas profundas e 229 

depressões que acumulam água, formando poças temporárias (Martins et al 2003).  230 

 231 

 Amostragem 232 

 As coletas em Casa Nova foram realizadas em intervalos de 15 dias durante um 233 

ano (outubro de 1987 a setembro de 1988). Em Cabaceiras as amostras também foram 234 

quinzenais, durante um ano, de fevereiro de 1992 a janeiro de 1993. Em cada área 235 

estudada foi estabelecido um transecto de 3 km de extensão, que era percorrido 236 

simultaneamente por dois coletores duas vezes ao dia, explorando as plantas floridas 237 

observadas na área estudada. As abelhas foram coletadas durante as visitas às flores, com 238 

rede entomológica duas vezes por dia, pela manhã e pela tarde (das 08:00 às 12:00 e das 239 

14:00 às 18:00 horas), seguindo o método de Sakagami et al (1967). Esses autores 240 

sugerem a coleta individual, seguida por uma “varredura” em cada planta em floração. 241 

As abelhas coletadas foram colocadas em recipientes individuais com informações de 242 

cada planta amostrada. De cada espécie de planta florida foram coletadas seis amostras 243 

(exsicatas) (Mori et al 1989).  244 

As espécies de abelhas foram identificadas pelo Pe. J. M. Moure e pela Dra. 245 

Danúncia Urban da Universidade Federal do Paraná. Os espécimes de abelhas coletadas 246 

em Casa Nova estão depositados na Universidade Federal da Bahia (UFBA), na coleção 247 
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de referência do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos 248 

(BIOSIS), unidade associada ao Museu de História Natural do IBUFBA. Os espécimes 249 

coletados em Cabaceiras estão depositados na Coleção Entomológica da Universidade 250 

Federal da Paraíba. 251 

As espécies de plantas coletadas em Casa Nova foram identificadas pelo 252 

engenheiro agrônomo Geraldo C. P. Pinto, engenheiras florestais Joana D’Arc A. Ferreira 253 

e Maria Clara Ferreira do Herbário RADAMBRASIL do Instituto Brasileiro de Geografia 254 

e Estatística (IBGE). As exsicatas estão depositadas no Herbário RADAMBRASIL, em 255 

Salvador, BA, com duplicatas no Herbário ALCB da Universidade Federal da Bahia 256 

(UFBA), em Salvador- BA. As plantas coletadas em Cabaceiras estão depositadas no 257 

Herbário Lauro Pires Xavier (JPB) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João 258 

Pessoa.  259 

 Análise dos dados 260 

Para calcular a amplitude do nicho trófico e temporal das espécies de abelhas, foi 261 

utilizado o índice de diversidade de Shannon -Wiener (1948) usando a fórmula H’ = - Σ 262 

pk x ln pk, onde pk é a proporção de indivíduos coletados na planta K (ou no mês K, para 263 

o nicho temporal) e ln é o logarítmo neperiano do valor pk. Este cálculo foi realizado no 264 

programa Excel. O índice de Pielou (J' = H '/ log2S) foi utilizado para avaliar a 265 

uniformidade da distribuição das abundâncias da abelha nas plantas visitadas (Magurran 266 

2013). A amplitude do nicho trófico e temporal foi calculada para todas as espécies de 267 

abelhas com dois ou mais indivíduos. 268 

Para comparar se existia diferença significativa na amplitude do nicho trófico das 269 

abelhas nas diferentes áreas de estudo e nas diferentes estações, foram utilizados os 270 

valores de amplitude em cada área e em cada estação do ano e estes valores foram 271 

analisados no Test T de Hutcheson no programa PAST (versão 3.23). 272 
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Para calcular a sobreposição dos nichos trófico e temporal entre cada par de  273 

espécie foi utilizado o índice de Schoener (1968), usando a fórmula NOih = 1 – 1/2 Σk | 274 

pik - phk|, onde “i” e “h” representam as espécies de abelhas comparadas, pik e phk são 275 

as proporções de indivíduos das espécies de abelha “i” e “h” coletados na espécie de 276 

planta k ou no mês k. pik é obtida dividindo-se o número de indivíduos da espécie “i” 277 

coletado na planta k ou no mês k pelo número total de indivíduos de “i” obtidos em todas 278 

as plantas ou meses. O índice de Schoener varia de 0 (sem sobreposição) a 1 279 

(sobreposição total). Esses índices foram utilizados neste trabalho devido a facilidade de 280 

comparação com outros estudos, pelo fato destes índices serem amplamente utilizados 281 

em investigações sobre nicho de abelhas. O nicho temporal foi calculado a partir das 282 

amostras mensais, ou seja, com base no registro de cada espécie em cada mês de 283 

amostragem. A variação do nicho trófico em função das estações seca e chuvosa foi 284 

avaliada por meio dos índices de amplitude e de sobreposição no período seco versus 285 

período chuvoso. Essa análise de sobreposição foi feita no programa Excel. 286 

Apenas as espécies com pelo menos 10 indivíduos no total foram incluídas na 287 

análise de sobreposição (Aguiar et al 2013, Santos et al 2013). Assim, das 36 espécies de 288 

abelhas coletadas em flores na localidade de Casa Nova, apenas sete foram incluídas na 289 

análise de sobreposição. Com relação ao cálculo de sobreposição entre pares de espécies 290 

de abelhas nas diferentes estações (seca/chuvosa), apenas as espécies de abelhas que 291 

tinham sete ou mais indivíduos foram calculadas em cada estação. Em Cabaceiras, das 66 292 

espécies coletadas em flores, apenas 24 foram analisadas para o cálculo de sobreposição. 293 

Neste estudo, foi considerado como alta sobreposição pares de espécies comparados que 294 

apresentaram valores de sobreposição ≥ 70%, sobreposição moderada, para pares que 295 

apresentaram valores 30>NO<70%, e baixa aqueles com 0 ou ≤ 30%, segundo Santos et 296 

al (2013), Aguiar et al (2013) e Aguiar et al (2017). 297 
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A análise da sobreposição de nicho global entre as populações foi mensurada 298 

usando o índice de sobreposição de Pianka (1973) e de Czechanowski (Feinsinger et al 299 

1981). Esses índices variam de 0 (sem sobreposição) a 1 (sobreposição total). Para 300 

determinar se a sobreposição de nicho na comunidade foi diferente da esperada por acaso, 301 

utilizamos uma análise de modelo nulo, que comparou a sobreposição de nicho observada 302 

com uma distribuição nula de valores de sobreposição calculados a partir de distribuições 303 

de nicho geradas aleatoriamente. O modelo nulo utilizado foi o algoritmo Rosário e a 304 

análise foi realizada no software TimeOverlap (Castro-Arellano et al 2010). Este 305 

algoritmo cria versões aleatorizadas da matriz original, deslocando a distribuição de cada 306 

espécie para um número aleatório de lugares (ou seja, intervalos de tempo para a atividade 307 

temporal e tipos de recursos para análise da dieta) entre 1 e n (número total de intervalos 308 

de tempo ou tipos de recursos) e calcula a sobreposição de nicho para cada matriz gerada 309 

aleatoriamente. Em cada iteração, à randomização foi repetida 10.000 vezes para criar 310 

uma distribuição nula de valores de sobreposição para cada índice (Pianka e 311 

Czechanowski). Essa análise poderá detectar coincidência de ocorrências (visitas) de 312 

abelhas em plantas (ou seja, se a sobreposição do nicho trófico observada será maior do 313 

que o esperado pelo acaso) ou segregação em ocorrências de espécies de abelhas em 314 

plantas (a sobreposição observada será inferior à esperada pelo acaso) (Presley et al 315 

2009).  316 

  317 
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 RESULTADOS  318 

 Amplitude dos nichos tróficos 319 

 320 

Na caatinga de Casa Nova foram coletadas 36 espécies de abelhas (953 321 

indivíduos) (Tabela 1), visitando flores de 39 espécies de plantas (Apêndice 2). A maioria 322 

das espécies de abelhas foi representada por poucos indivíduos. O número de plantas 323 

visitadas por espécie de abelha variou de 1 a 29, a largura do nicho trófico (H') variou 324 

entre 0,00 e 2,53 e a equitabilidade das visitas das abelhas às plantas variou de 0,00 a 325 

1,00. As espécies de abelhas que apresentaram nichos tróficos mais amplos foram Apis 326 

mellifera Linnaeus (H’= 2,53) e Trigona spinipes (Fabricius) (H’=1,68) e apresentaram 327 

alta equitabilidade nas visitas às plantas. Dentre as espécies mais abundantes, 328 

Scaptotrigona tubiba (Smith) e Perditomorpha leaena (Vachal) apresentaram nichos 329 

tróficos mais estreitos (H’=0,29; H’=0,47, respectivamente) e baixa equitabilidade nas 330 

visitas às plantas (Tabela 1). 331 

Na caatinga de Cabaceiras foram coletadas 66 espécies de abelhas (1773 332 

indivíduos) (Tabela 1), visitando flores de 50 espécies de plantas (Apêndice 5). O número 333 

de plantas visitadas por espécie de abelha variou de 1 a 41, a largura do nicho trófico (H') 334 

variou entre 0,00 e 2,73 e a equitabilidade das visitas das abelhas às plantas variou de 335 

0,00 a 1,00. As espécies que apresentaram nichos tróficos mais amplos foram T. spinipes 336 

e Frieseomelitta varia (Lepeletier) (H’=2,73; H’=2,15, respectivamente) e apresentaram 337 

alta equitabilidade nas visitas às plantas. Dentre as espécies de abelhas mais abundantes 338 

em Cabaceiras, Protodiscelis sp. 1 (H’=0,13) e Protodiscelis palpalis (Ducke) (H’=0,19) 339 

foram as que apresentaram nichos tróficos mais estreitos e baixa equitabilidade nas visitas 340 

às plantas (Tabela 1). 341 
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O número de plantas visitadas por cada espécie de abelhas em Casa Nova variou 342 

de 1 a 15 na estação seca, e de 1 a 21 na estação chuvosa. A largura do nicho trófico das 343 

espécies de abelhas variou de 0,00 a 1,95 na estação seca e de 0,00 a 2,43 na estação 344 

chuvosa e a equitabilidade das visitas das abelhas às plantas variou de 0,00 a 1,00 na 345 

estação seca e de 0,00 a 1,00 na estação chuvosa (Tabela 2). A. mellifera apresentou 346 

interações com o maior número de espécies de plantas tanto na estação chuvosa quanto 347 

na estação seca (Tabela 2). Esta foi a espécie que apresentou maior largura de nicho 348 

trófico, tanto na estação seca quanto na estação chuvosa, quando comparada às outras 349 

espécies de abelhas, com os valores de H’ diferindo significativamente entre as estações 350 

(t = 5,14; p < 0,05) e apresentou alta equitabilidade. Na estação chuvosa os nichos tróficos 351 

das espécies de abelhas mais abundantes foram geralmente mais amplos do que na estação 352 

seca, com exceção de T. spinipes, que apresentou uma amplitude de nicho trófico 353 

significativamente maior na estação seca (H’= 1,43) do que na estação chuvosa (H’=0,97) 354 

(t = 2,42; p < 0,05) e apresentou maiores valores de equitabilidade nas visitas às plantas 355 

na estação seca e menor na estação chuvosa.  356 

  357 
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Tabela 1. Amplitude do nicho trófico de espécies de abelhas na Caatinga em Casa Nova, Bahia, Brasil, e 358 
em Cabaceiras, Paraíba, Brasil. NCN =Abundância de espécies de abelhas em Casa Nova; SCN= Riqueza de 359 
plantas visitadas por cada espécie de abelhas em Casa Nova; H’CN= Amplitude do nicho trófico de espécies 360 
de abelhas em Casa Nova; J’CN = Equitabilidade das visitas de espécies de abelhas às plantas em Casa 361 
Nova; NCB= Abundância de espécies de abelhas em Cabaceiras; SCB= Riqueza de plantas visitadas por cada 362 
espécie de abelhas em Cabaceiras; H’CB= Amplitude do nicho trófico de espécies de abelhas em Cabaceiras; 363 
J’CB = Equitabilidade das visitas de espécies de abelhas às plantas em Cabaceiras; - = Espécie de abelha 364 
não registrada na área de estudo; *=Valores de H’ que não foram significativamente diferentes entre as 365 
duas áreas de estudo (p>0,05); **=. Valores de H’ que foram significativamente diferentes entre as duas 366 
áreas de estudo (p<0,05). 367 

Espécies de Abelhas NCN SCN H’CN J’CN NCB SCB H’CB J’CB 

Apis mellifera Linnaeus, 1758 435 29 2,53** 0,75 99 14 1,98** 0,75 

Augochlora semiramis (Schrottky, 1910) - - - - 106 6 1,32 0,74 

Augochlora thalia Smith, 1879 3 3 1,09* 1,00 28 6 1,55* 0,86 

Augochlora (A.) sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Augochlora (A.) sp. 2 - - - - 3 2 0,63 0,91 

Augochlora (A.) sp. 3 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Augochlora (A.) sp. 4 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Bombus brevivillus Franklin, 1913 - - - - 4 1 0,00 0,00 

Caenonomada unicalcarata (Ducke, 1908) 3 2 0,63 0,91 - - - - 

Centris aenea Lepeletier, 1841 4 2 0,56 0,81 - - - - 

Centris bicolor Lepeletier, 1841 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Centris hyptidis Ducke, 1908 - - - - 6 2 0,45 0,65 

Ceblurgus longipalpis Urban & Moure, 1993 5 2 0,67 0,97 - - - - 

Centris maranhensis Ducke, 1910 - - - - 5 1 0,00 0,00 

Centris obsoleta Lepeletier, 1841 - - - - 4 2 0,69 1,00 

Centris tarsata Smith, 1874 6 4 1,24* 0,89 10 2 0,67* 0,97 

Centris perforator Smith, 1874 4 4 1,38* 1,00 45 4 0,72* 0,52 

Centris caxiensis Ducke, 1907 3 3 1,09 1,00 - - - - 

Centris trigonoides Lepeletier, 1841 - - - - 2 1 0,00 0,00 

Centris sponsa Smith, 1854 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Centris vittata Lepeletier, 1841 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Ceratina maculifrons Smith, 1854 - - - - 16 4 1,16 0,83 

Ceratinula sp. 1 - - - - 163 5 1,12 0,69 

Coelioxys praetextata Haliday, 1836 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Coelioxys sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Coelioxys sp. 2 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Colletes sp. 1 - - - - 3 1 0,00 0,00 

Diadasia riparia  - - - - 1 1 0,00 0,00 

Dialictus opacus (Moure, 1940) 1 1 0,00** 0,00 19 9 1,94** 0,88 

Dialictus (C.) sp. 1 2 2 0,69* 1,00 1 1 0,00* 0,00 

Dichranthidium arenarium (Ducke, 1907) 1 1 0,00* 0,00 7 2 0,41* 0,59 

Euglossa aff. melanotricha Moure, 1967 - - - - 9 2 0,68 0,99 

Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Eulonchopria sp. 1 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Exomalopsis auropilosa Spinola, 1853 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Florilegus festivus (Smith, 1854) - - - - 4 1 0,00 0,00 

Continua... 
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 368 

Espécies de Abelhas NCN SCN H’CN J’CN NCB SCB H’CB J’CB 

Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) 84 10 1,28** 0,55 32 12 2,09** 0,84 

Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836) - - - - 47 15 2,15 0,79 

Gaesischia labiatarum - - - - 1 1 0,00 0,00 

Heterosarellus sp. 1 6 1 0,00 0,00 - - - - 

Hylaeus sp. 1 - - - - 2 2 0,69 1,00 

Megachile (P.) sp. 1  8 4 1,07* 0,77 14 2 0,25* 0,37 

Megachile (P.) sp. 2 - - - - 3 2 0,63 0,91 

Megachile (Pseudocentron) sp.3 - - - - 2 1 0,00 0,00 

Megachile (cf. Pseudocentron) sp. 4 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Megachile brethesi Schrottky, 1909 1 1 0,00** 0,00 11 3 0,75** 0,69 

Megachile dentipes Vachal, 1909 1 1 0,00** 0,00 5 4 1,33** 0,96 

Megachile (A) sp. 1  - - - - 5 3 0,95 0,86 

Megachile (Austromegachile) sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Megachile (Neomegachile) sp. 1 - - - - 2 1 0,00 0,00 

Megachile lissotate Moure, 1943 - - - - 2 2 0,69 1,00 

Megachile sp. 2 - - - - 2 1 0,00 0,00 

Megachile (indivíduo intersexo) - - - - 1 1 0,00 0,00 

Melitoma grisescens - - - - 1 1 0,00 0,00 

Melitoma matogrossensis - - - - 11 1 0,00 0,00 

Melitoma segmentaria (Fabricius, 1804) - - - - 3 1 0,00 0,00 

Melitoma sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 

Melipona asilvai Moure, 1971 2 2 0,69* 1,00 1 1 0,00* 0,00 

Melissodes nigroaenea (Smith, 1854) 

 
4 1 0,00 0,00 - - - - 

Partamona cupira (Smith, 1863) 6 4 1,33 0,95 - - - - 

Partamona seridoensis Pedro & Camargo, 2003 - - - - 3 3 1,09 1,00 

Pereirapis rhizophila Moure, 1943 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Plebeia flavocincta (Cockerell, 1912) - - - - 29 9 1,84 0,84 

Plebeia sp  - - - - 11 5 1,29 0,80 

Plebeia sp. 1 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Plebeia sp. 2  4 2 0,56 0,81 - - - - 

Perditomorpha leaena (Vachal, 1909) 11 2 0,47 0,68 - - - - 

Protodiscelis palpalis (Ducke, 1908) - - - - 40 2 0,19 0,28 

Protodiscelis sp. 1  - - - - 33 2 0,13 0,19 

Protodiscelis sp. 2  - - - - 6 3 1,01 0,92 

Protodiscelis sp. 3  - - - - 4 1 0,00 0,00 

Protodiscelis sp. 4 - - - - 2 1 0,00 0,00 

Pseudaugochlora sp. 1 - - - - 2 1 0,00 0,00 

Continua... 
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Em Cabaceiras, o número de plantas visitadas por cada espécie de abelhas variou 370 

de 1 a 32 na estação seca e de 1 a 13 na estação chuvosa. A largura do nicho trófico variou 371 

de 0,00 a 2,60 na estação seca e de 0,00 a 2,33 na estação chuvosa e a equitabilidade das 372 

visitas das abelhas às plantas variou de 0,00 a 1,00 na estação seca e na estação chuvosa 373 

(Tabela 3). T. spinipes foi a espécie que apresentou maior largura de nicho trófico, tanto 374 

na estação seca quanto na estação chuvosa, quando comparada às outras espécies de 375 

abelhas, com os valores de H’ diferindo significativamente entre as estações (t = 2, 83; p 376 

< 0,05) e apresentou alta equitabilidade nas duas estações. Na estação seca os nichos 377 

tróficos das espécies de abelhas foram mais amplos do que na estação chuvosa, sendo 378 

significativamente maior para algumas espécies de abelhas (Tabela 3).  379 

A. mellifera apresentou maior amplitude do nicho trófico na caatinga de Casa 380 

Nova e alta equitabilidade nas duas áreas estudadas, já F. doederleini apresentou maior 381 

largura do nicho trófico e maior equitabilidade em Cabaceiras. T. spinipes foi mais 382 

abundante e apresentou maior largura do nicho trófico na caatinga de Cabaceiras do que 383 

na caatinga de Casa Nova, mas apresentou valores similares de equitabilidade nas duas 384 

Espécies de Abelhas NCN SCN H’CN J’CN NCB  SCB H’CB J’CB 

Rhophitulus sp. 1 2 1 0,00 0,00 - - - - 

Sarocolletes sp. 1  107 3 0,52 0,48 - - - - 

Scaptotrigona tubiba (Smith, 1863) 92 2 0,29 0,42 - - - - 

Scaptotrigona sp (depilis group)  - - - - 134 6 1,10 0,61 

Scaptotrigona sp (tubiba group)  - - - - 98 4 0,69 0,49 

Tetrapedia diversipes Klug, 1810 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 131 11 1,68** 0,70 627 41 2,73** 0,73 

Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) 6 2 0,45** 0,65 41 7 1,29** 0,66 

Trigonisca sp. 1  - - - - 17 5 1,46 0,91 

Xylocopa frontalis Olivier, 1789  1 1 0,00* 0,00 11 2 0,30* 0,43 

Xylocopa grisescens Lepeletier, 1841 12 4 1,19** 0,86 23 8 1,86** 0,89 

Xylocopa carbonaria Smith, 1854 1 1 0,00 0,00 - - - - 

Xylocopa cearensis Ducke, 1910 - - - - 1 1 0,00 0,00 
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áreas. As outras espécies de abelhas comuns às duas áreas, apresentaram maior largura de 385 

nicho na caatinga de Cabaceiras do que em Casa Nova. A. mellifera apresentou maior 386 

largura de nicho na estação chuvosa em Casa Nova do que na estação seca, já em 387 

Cabaceiras apresentou maior largura de nicho na estação seca do que na estação chuvosa 388 

e esses valores diferem estatisticamente. No entanto, T. spinipes apresentou maior largura 389 

de nicho na estação seca do que na estação chuvosa tanto em Casa nova quanto em 390 

Cabaceiras. Para algumas espécies de abelhas, das mais abundantes, os valores de 391 

amplitude foram significativamente diferentes entre as áreas de estudo (Tabela 1). 392 

  393 
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Tabela 2. Amplitude do nicho trófico das abelhas nas estações seca e chuvosa em Casa Nova, Bahia, Brasil.  394 
N1= Abundância das espécies de abelhas na estação seca; S1= Riqueza de plantas visitadas por abelhas na 395 
estação seca; H’1=Amplitude do nicho trófico de abelhas na estação seca; N2= Abundância das espécies de 396 
abelhas na estação chuvosa; S2= Riqueza de plantas visitadas por abelhas na estação chuvosa; 397 
H’2=Amplitude do nicho trófico de abelhas na estação chuvosa; J’1= Equitabilidade das visitas por espécies 398 
de abelhas às plantas na estação seca; J’2 = Equitabilidade das visitas por espécies de abelhas às plantas na 399 
estação chuvosa; - = Espécie de abelha não registrada na estação; St =Riqueza total de plantas visitadas por 400 
abelhas; H’t=Amplitude total do nicho trófico das abelhas; J’t= Equitabilidade total das visitas por espécies 401 
de abelhas às plantas; *=Valores de H’ que não foram significativamente diferentes entre as estações 402 
(p>0,05); **=. Valores de H’ que foram significativamente diferentes entre as estações (p<0,05). 403 

 404 

 

Espécies de Abelhas 
Estação Seca  St H’t J’t 

N1 S
1
 H’

1
 J’1 N2 S

2
 H’

2
 J’2    

Apis mellifera 208 15 1,95** 0,72 227 21 2,43** 0,79 29 2,53 0,75 

Augochlora thalia 1 1 0,00 0,00 2 2 0,69 1,00 3 1,09 1,00 

Caenonomada unicalcarata - - - - 3 2 0,63 0,91 2 0,63 0,91 

Ceblurgus longipalpis 1 1 0,00 0,00 5 2 0,67 0,97 2 0,67 0,97 

Centris aenea - - - - 4 2 0,56 0,81 2 0,56 0,81 

Centris bicolor - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Centris caxiensis 1 1 0,00 0,00 2 2 0,69 1,00 3 1,09 1,00 

Centris perforator 3 3 1,09 1,00 1 1 0,00 0,00 4 1,38 1,00 

Centris tarsata 4 2 0,56 0,81 2 2 0,69 1,00 4 1,24 0,89 

Centris vittata 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Dialictus opacus - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Dialictus (C.) sp. 1 1 1 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 2 0,69 1,00 

Dichranthidium arenarium - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Eulonchopria sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Exomalopsis auropilosa - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Frieseomelitta doederleini 62 7 0,65* 0,33 22 3 0,84* 0,76 10 1,28 0,55 

Heterosarellus sp. 1 - - - - 6 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Megachile brethesi - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Megachile dentipes - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Megachile (P.) sp. 1 - - - - 8 4 1,07 0,77 4 1,07 0,77 

Melipona asilvai 2 2 0,69 1,00 - - - - 2 0,69 1,00 

Melissodes nigroaenea - - - - 4 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Partamona cupira  3 2 0,63 0,91 3 2 0,63 0,91 4 1,33 0,95 

  405 
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Estação Chuvosa 
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Espécies de Abelhas 

Estação Seca  St H’t J’t 

N1 S
1
 H’

1
 J’1 N2 S

2
 H’

2
 J’2    

Perditomorpha leaena 1 1 0,00** 0,00 10 2 0,50** 0,72 2 0,47 0,68 

Pereirapis rhizophila - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Plebeia sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Plebeia sp. 2 4 2 0,56 0,81 - - - - 2 0,56 0,81 

Rhophitulus sp. 1 - - - - 2 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Sarocolletes sp. 1 21 2 0,19** 0,27 86 3 0,58** 0,53 3 0,52 0,48 

Scaptotrigona tubiba 8 1 0,00 0,00 84 1 0,00 0,00 2 0,29 0,42 

Tetrapedia diversipes  - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Trigona spinipes 43 6 1,43** 0,80 88 7 0,97** 0,50 11 1,68 0,70 

Trigonisca pediculana - - - - 6 2 0,45 0,65 2 0,45 0,65 

Xylocopa frontalis 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Xylocopa grisescens  - - - - 12 4 1,19 0,86 4 1,19 0,86 

Xylocopa carbonaria  - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

 406 

407 

Estação Chuvosa 
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Tabela 3. Amplitude do nicho trófico de espécies de abelhas nas diferentes estações (seca/chuvosa) em 408 
uma comunidade de Caatinga em Cabaceiras, Paraíba, Brasil. N1= Abundância das espécies de abelhas na 409 
estação seca; S1= Riqueza de plantas visitadas por abelhas na estação seca; H’1=Amplitude do nicho trófico 410 
de abelhas na estação seca; N2= Abundância das espécies de abelhas na estação chuvosa; S2= Riqueza de 411 
plantas visitadas por abelhas na estação chuvosa; H’2=Amplitude do nicho trófico de abelhas na estação 412 
chuvosa; J’1= Equitabilidade das visitas por espécie de abelhas às plantas na estação seca; J’2 = 413 
Equitabilidade das visitas por espécie de abelhas às plantas na estação chuvosa; - = Espécie de abelha não 414 
registrada na estação; ; St =Riqueza total de plantas visitadas por abelhas; H’t=Amplitude total do nicho 415 
trófico das abelhas; J’t= Equitabilidade total das visitas por espécies de abelhas às plantas; *=Valores de 416 
H’ que não foram significativamente diferentes entre as estações (p>0,05); **=. Valores de H’ que foram 417 
significativamente diferentes entre as estações (p<0,05). 418 

Espécies de Abelhas 

Estação Seca  Estação Chuvosa  St H’t J’t 

N1 S
1
 H’

1
 J’1 N2 S

2
 H’

2
 J’2    

Apis mellifera  75 11 1,76** 0,73 24 4 0,62** 0,45 14 1,98 0,75 

Augochlora (A.) sp. 1 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Augochlora (A.) sp. 2 3 2 0,63 0,91 - - - - 2 0,63 0,91 

Augochlora (A.) sp. 3 - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Augochlora (A.) sp. 4 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Augochlora semiramis  88 6 1,39** 0,77 18 2 0,45** 0,65 6 1,32 0,74 

Augochlora thalia  27 5 1,45** 0,90 1 1 0,00** 0,00 6 1,55 0,86 

Bombus brevivillus - - - - 4 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Centris perforator  45 4 0,72 0,52 - - - - 4 0,72 0,52 

Centris tarsata  10 2 0,67 0,97 - - - - 2 0,67 0,97 

Centris trigonoides 2 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Centris obsoleta 2 1 0,00 0,00 2 1 0,00 0,00 2 0,69 1,00 

Centris hyptidis 6 2 0,45 0,65 - - - - 2 0,45 0,65 

Centris maranhensis - - - - 5 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Centris sponsa - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Ceratina maculifrons  12 4 1,14* 0,82 4 3 1,04* 0,94 4 1,16 0,86 

Ceratinula sp. 1  155 5 1,08** 0,67 8 2 0,37** 0,54 5 1,12 0,69 

Coelioxys praetextata 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Coelioxys sp. 1 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Coelioxys sp. 2 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Colletes sp. 1 3 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Diadasia riparia 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Dialictus opacus  12 6 1,63* 0,91 5 7 1,55* 0,96 9 1,94 0,88 

Dialictus (Chloralictus) 

sp. 1 
1 1 0,00 0,00 - - - - 

1 0,00 0,00 

Dichranthidium arenarium 1 1 0,00 0,00 6 1 0,00 0,00 2 0,41 0,59 

Euglossa aff. melanotricha 9 2 0,68 0,99 - - - - 2 0,68 0,99 

Eulaema nigrita - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Florilegus festivus - - - - 4 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Frieseomelitta doederleini  31 11 2,01** 0,84 1 1 0,00** 0,00 12 2,09 0,84 

Frieseomelitta varia  45 13 2,03** 0,79 2 2 0,69** 1,00 15 2,15 0,79 

Gaesischia labiatarum 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Hylaeus sp. 1 2 2 0,69 1,00 - - - - 2 0,69 1,00 

                      Continua... 
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Espécies de Abelhas 

 Estação Chuvosa St H’t J’t 

N1 S
1
 H’

1
 J’1 N2 S

2
 H’

2
 J’2    

Megachile (cf. Pseudocentron) sp. 4 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Megachile (Acentron) sp. 1 5 3 0,95 0,86 - - - - 3 0,95 0,86 

Megachile (Austromegachile) sp. 1 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Megachile (indivíduo intersexo) 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Megachile (Neomegachile) sp. 1 2 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Megachile lissotate 2 2 0,69 1,00 - - - - 2 0,69 1,00 

Megachile (Pseudocentron) sp. 1 14 2 0,25 0,37 - - - - 2 0,25 0,37 

Megachile (Pseudocentron) sp. 2 3 2 0,63 0,91 - - - - 2 0,63 0,91 

Megachile (Pseudocentron) sp. 3 2 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Megachile brethesi  11 3 0,75 0,69 - - - - 3 0,75 0,69 

Megachile dentipes  5 4 1,33 0,96 - - - - 4 1,33 0,96 

Megachile sp. 2 2 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Melipona asilvai 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Melitoma grisescens - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Melitoma matogrossensis 9 1 0,00 0,00 2 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Melitoma segmentaria 3 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Melitoma sp. 1 - - - - 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Partamona seridoensis 2 2 0,69 1,00 1 1 0,00 0,00 3 1,09 1,00 

Plebeia flavocincta  28 9 1,81** 0,82 1 1 0,00** 0,00 9 1,84 0,84 

Plebeia sp 10 5 1,35** 0,84 1 1 0,00** 0,00 5 1,29 0,80 

Protodiscelis palpalis  8 2 0,56** 0,81 32 1 0,00** 0,00 2 0,19 0,28 

Protodiscelis sp. 1 12 2 0,28* 0,41 21 1 0,00* 0,00 2 0,13 0,19 

Protodiscelis sp. 2 - - - - 6 3 1,01 0,92 3 1,01 0,92 

Protodiscelis sp. 3 4 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Protodiscelis sp. 4 2 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Pseudaugochlora sp. 1 1 1 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 

Scaptotrigona sp (depilis group)  134 6 1,10 0,61 - - - - 6 1,10 0,61 

Scaptotrigona sp (tubiba group)  98 4 0,69 0,49 - - - - 4 0,69 0,49 

Trigona spinipes  599 32 2,60** 0,75 28 13 2,33** 0,91 41 2,73 0,73 

Trigonisca pediculana  41 7 1,29 0,66 - - - - 7 1,29 0,66 

Trigonisca sp. 1 17 5 1,46 0,91 - - - - 5 1,46 0,91 

Xylocopa cearensis 1 1 0,00 0,00 - - - - 1 0,00 0,00 

Xylocopa frontalis  1 1 0,00 0,00 10 1 0,00 0,00 2 0,30 0,43 

Xylocopa grisescens  16 7 1,80** 0,92 7 2 0,59** 0,86 8 1,86 0,89 

Estação Seca 
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Sobreposição dos nichos tróficos 422 

 423 

Em Casa Nova foram comparados 21 pares possíveis de combinações formadas 424 

pelas sete espécies de abelhas representadas por dez ou mais indivíduos. A sobreposição 425 

de nicho trófico variou de 0,00 a 0,97. Dos 21 pares de abelhas comparados em Casa 426 

Nova, 19 pares apresentaram sobreposição do nicho trófico baixa (≤30%) e destes seis 427 

pares não apresentaram sobreposição. Um par apresentou sobreposição de nicho 428 

moderada ((30>NO<70%), e um par apresentou alta sobreposição do nicho trófico 429 

(≥70%) (Tabela 4).  A análise de sobreposição de nicho para toda a comunidade de 430 

abelhas baseada em modelos nulos, em Casa Nova, foi significativamente diferente da 431 

esperada ao acaso (Índice de Pianka =0,31, p<0,05; Czechanowski=0,97, p<0,05).  432 

Em Cabaceiras, foram comparados 276 pares possíveis de combinações formados 433 

pelas 24 espécies de abelhas representadas por dez ou mais indivíduos. A sobreposição 434 

de nicho trófico entre estas espécies variou de 0,00 a 0,79. A maioria apresentou 435 

sobreposição do nicho trófico baixa (215 pares) dos quais 72 pares não apresentaram 436 

sobreposição. 58 pares apresentaram sobreposição de nicho trófico moderada e três pares 437 

apresentaram alto grau de sobreposição (Tabela 5). Em Cabaceiras, a sobreposição de 438 

nicho trófico para toda a comunidade estimada com os índices de Pianka e Czechanowski 439 

foram significativamente diferentes do esperado ao acaso (Pianka=0,34, p<0,05; 440 

Czechanowski= 0,96, p<0,05). 441 

 442 

 443 
  444 
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Tabela 4. Sobreposição dos nichos tróficos entre espécies de abelhas na Caatinga em Casa Nova, Bahia, 446 
Brasil. Am= Apis mellifera; Fd= Frieseomelitta doederleini; Pel = Perditomorpha leaena; Sasp1= 447 
Sarocolletes sp. 1; St= Scaptotrigona tubiba; Ts= Trigona spinipes; Xg=Xylocopa grisescens. 448 

  449 

Espécies de Abelhas Am Fd Pel Sasp1 St Ts 

  

Fd 

 

0,27 

  -         

 Pel 0,18 0,02   -       

Sasp1 0,18 0,02 0,97    -     

St 0,14 0,21 0,00 0,00    -   

Ts 0,18 0,12 0,00 0,00 0,04    - 

Xg 0,31 0,15 0,00 0,00 0,16 0,27 
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Espécies de 

Abelhas 

Am Aus Aut Ct Cp Cma Cesp1 Do Fd Fv Msp1 Mb Mem Pf Psp Prp Prsp1 Sspd Sspt Ts Trp Trsp1 Xf 

Aus 0,50 -                      

Aut 0,41 0,65 -                     

Ct 0,07 0,00 0,00 -                    

Cp 0,06 0,09 0,00 0,66 -                   

Cma 0,07 0,00 0,00 0,40 0,08 -                  

Cesp1 0,29 0,39 0,39 0,00 0,00 0,06 -                 

Do 0,64 0,52 0,49 0,10 0,10 0,05 0,31 -                

Fd 0,19 0,22 0,25 0,09 0,12 0,03 0,16 0,27 -               

Fv 0,20 0,23 0,17 0,21 0,23 0,02 0,16 0,22 0,41 -              

Msp1 0,41 0,52 0,25 0,07 0,06 0,07 0,13 0,36 0,18 0,12 -             

Mb 0,08 0,11 0,18 0,79 0,79 0,09 0,06 0,10 0,12 0,23 0,07 -            

Mem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -           

Pf 0,25 0,43 0,49 0,03 0,03 0,06 0,50 0,34 0,13 0,26 0,10 0,03 0,00 -          

Psp 0,15 0,29 0,41 0,09 0,09 0,00 0,19 0,26 0,21 0,23 0,00 0,09 0,00 0,48 -         

Prp 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -        

Prsp1 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,06 0,63 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 -       

Sspd 0,41 0,65 0,47 0,07 0,08 0,00 0,20 0,37 0,30 0,22 0,59 0,25 0,00 0,14 0,08 0,00 0,03 -      

Sspt 0,41 0,52 0,25 0,03 0,03 0,02 0,13 0,34 0,19 0,13 0,75 0,03 0,00 0,11 0,01 0,00 0,03 0,65 -     

Ts 0,09 0,18 0,18 0,09 0,11 0,01 0,11 0,13 0,38 0,58 0,04 0,19 0,07 0,14 0,22 0,04 0,03 0,23 0,05 -    

Trp 0,27 0,36 0,34 0,56 0,56 0,00 0,20 0,32 0,38 0,43 0,24 0,60 0,00 0,21 0,11 0,02 0,03 0,37 0,25 0,28 -   

Trsp1 0,35 0,46 0,46 0,23 0,23 0,00 0,20 0,36 0,37 0,43 0,35 0,41 0,00 0,13 0,09 0,00 0,03 0,66 0,36 0,37 0,57 -  

Xf 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 - 

Xg 0,10 0,08 0,08 0,04 0,04 0,00 0,08 0,17 0,13 0,15 0,08 0,04 0,00 0,12 0,04 0,00 0,03 0,13 0,09 0,20 0,13 0,13 0,30 

Tabela 5. Sobreposição dos nichos tróficos entre espécies de abelhas na Caatinga, em Cabaceiras, Paraíba, Brasil.  Am= Apis mellifera; Aus= Augochlora semiramis; Aut= Augochlora 

thalia; Ct=Centris tarsata; Cp= Centris perforator; Cma= Ceratina maculifrons; Cesp1= Ceratinula sp. 1; Do= Dialictus opacus; Fd= Frieseomelitta doederleini; Fv= Frieseomelitta 

varia; Msp1= Megachile sp. 1; Mb= Megachile brethesi; Mem= Melitoma matogrossensis; Pf= Plebeia flavocincta; Psp= Plebeia sp; Prp=Protodiscelis palpalis; Prsp1= Protodiscelis 

sp. 1; Sspd=  Scaptotrigona sp (depilis group); Sspt=Scaptotrigona sp (tubiba group);Ts= Trigona spinipes; Trp=Trigonisca pediculana; Trsp1=Trigonisca sp. 1; Xf=Xylocopa frontalis; 

Xg=Xylocopa grisescens. 
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Quando analisamos a sobreposição do nicho trófico nas diferentes estações, em 440 

Casa Nova a sobreposição variou de 0,00 a 0,97 na estação chuvosa, para os 21 pares de 441 

espécies de abelhas comparados (Tabela 6) e de 0,00 a 0,85 na estação seca, para os 10 442 

pares de espécies de abelhas comparados (Tabela 6). Na estação chuvosa, dos 21 pares 443 

de abelhas comparados 18 pares apresentaram sobreposição de nicho baixa e destes seis 444 

pares não apresentaram sobreposição. Dois pares apresentaram sobreposição de nicho 445 

moderada e apenas um par apresentou alto nível de sobreposição do nicho trófico (Tabela 446 

6). Na estação seca dos 10 pares de abelhas comparados, nove pares apresentaram 447 

sobreposição do nicho trófico baixa, e destes dois pares não apresentaram sobreposição, 448 

nenhum par apresentou sobreposição do nicho trófico moderada e um par apresentou alto 449 

grau de sobreposição do nicho trófico (Tabela 6). 450 

Em Casa Nova o par de espécies P. leaena (n=11) x Sarocolletes sp. 1 (n=107) 451 

apresentou um alto nível de sobreposição de nicho trófico na estação chuvosa 452 

(Noih=0,97). As espécies de plantas visitadas que contribuíram para esse valor alto de 453 

sobreposição foram Sida galheirensis Ulbr. e Herissantia crispa (L.) Briz. (Malvaceae). 454 

Na estação seca Frieseomelitta doederleini (Friese) x Scaptotrigona tubiba (Smith) 455 

(Noih=0,85) foi o par que apresentou o maior grau de sobreposição de nicho, causada 456 

pelo compartilhamento da espécie de planta Astronium aff. urundeuva (Fr. All.) Engl. 457 

(Anacardiaceae). 458 

  459 
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Tabela 6. Sobreposição de nicho trófico entre espécies de abelhas representadas por sete ou mais indivíduos 460 
na estação chuvosa e na estação seca em Casa Nova, Bahia, Brasil. Am= Apis mellifera; Fd= Frieseomelitta 461 
doederleini; Sasp1= Sarocolletes sp. 1; St= Scaptotrigona tubiba; Ts= Trigona spinipes; Pel= 462 
Perditomorpha leaena; Xg=Xylocopa grisescens. 463 

 464 

 465 

Quando analisadas por estações, em Cabaceiras, a sobreposição variou de 0,00 a 466 

0,83 na estação chuvosa, para os 28 pares de espécies de abelhas comparados (Tabela 7) 467 

e de 0,00 a 0,79 na estação seca, para os 253 pares de espécies de abelhas comparados 468 

(Tabela 8). Na estação chuvosa dois pares de espécies de abelhas apresentaram alta 469 

sobreposição do nicho trófico, nenhum par apresentou sobreposição moderada e 26 pares 470 

apresentaram sobreposição baixa, destes 22 pares não apresentaram sobreposição do 471 

nicho trófico (Tabela 7). Na estação seca, quatro pares apresentaram alta sobreposição do 472 

nicho trófico, 58 pares apresentaram sobreposição de nicho moderada, a maioria (191 473 

pares) apresentou sobreposição baixa, e destes, 55 pares não apresentaram sobreposição 474 

(Tabela 8).  475 

O par de espécies Augochlora semiramis (Schrottky) x Ceratinula sp. 1 476 

(Noih=0,83) apresentou um alto nível de sobreposição do nicho trófico na estação 477 

chuvosa, devido ao uso em comum da mesma espécie de planta (Jacquemontia densiflora 478 

(Meissn.) Halleir). (Convolvulaceae). Na estação seca, os pares de espécies Centris 479 

perforator Smith x Megachile brethesi Schrottky (Noih=0,79) e Megachile sp. 1 x 480 

Scaptotrigona sp (tubiba group) apresentaram alto grau de sobreposição de nicho trófico, 481 

Espécies de Abelhas Sobreposição na estação chuvosa  
Am Fd St Ts Sasp1 Pel 

Fd 0,27 - 
  

 
 

St 0,10 0,50 - 
 

 
 

Ts 0,18 0,10 0,03 -  
 

Sasp1 0,18 0,04 0,00 0,00 - 
 

Pel 0,18 0,04 0,00 0,00 0,97 - 

Xg 0,32 0,16 0,16 0,19 0,00 0,00 

 Sobreposição na estação seca 

Fd 0,30 -    - 

St 0,25 0,85 -   - 

Ts 0,18 0,11 0,06 -  - 

Sasp1 0,16 0,01 0,00 0,00 - - 
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devido ao uso em comum das espécies de plantas Caesalpinia pyramidalis Tul. 482 

(Leguminosae) para o primeiro par e Jacquemontia densiflora (Meissn.) Halleir 483 

(Convolvulaceae) para o segundo par. 484 

 485 

Tabela 7. Sobreposição dos nichos tróficos entre espécies de abelhas representadas por sete ou mais 486 
indivíduos na estação chuvosa na caatinga, em Cabaceiras, Paraíba, Brasil. Am= Apis mellifera; Aus= 487 
Augochlora semiramis; Cesp1= Ceratinula sp. 1; Prp=Protodiscelis palpalis; Prsp1= Protodiscelis sp. 1; 488 
Ts= Trigona spinipes; Xf=Xylocopa frontalis; Xg=Xylocopa grisescens. 489 
 490 

 491 

Espécies de Abelhas Am Aus Cesp1 Prp Prsp1 Ts Xf 

Aus 0,00 - 
     

Cesp1 0,00 0,83 - 
    

Prp 0,00 0,00 0,00 - 
   

Prsp1 0,00 0,00 0,12 0,00 - 
  

Ts 0,18 0,00 0,00 0,03 0,00 - 
 

Xf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Xg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,71 
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Espécies de 

Abelhas 
Am Aus Aut Cp Ct Cma Cesp1 Do Fd Fv Msp1 Mb Mem Pf Psp Prp Prsp1 Sspd Sspt Ts Trp Trsp1 

Aus 0,64 -                     

Aut 0,44 0,71 -                    

Cp 0,06 0,01 0,00 -                   

Ct 0,09 0,00 0,00 0,66 -                  

Cma 0,09 0,00 0,00 0,08 0,40 -                 

Cesp1 0,28 0,37 0,37 0,00 0,00 0,08 -                

Do 0,49 0,58 0,54 0,08 0,08 0,00 0,29 -               

Fd 0,20 0,22 0,22 0,09 0,09 0,03 0,12 0,31 -              

Fv 0,19 0,25 0,17 0,24 0,22 0,02 0,15 0,21 0,40 -             

Msp1 0,52 0,46 0,25 0,06 0,07 0,07 0,09 0,33 0,19 0,13 -            

Mb 0,10 0,13 0,18 0,79 0,69 0,09 0,07 0,08 0,12 0,24 0,07 -           

Mem 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -          

Pf 0,28 0,46 0,47 0,03 0,03 0,08 0,51 0,39 0,14 0,27 0,10 0,03 0,00 -         

Psp 0,17 0,31 0,43 0,10 0,10 0,00 0,20 0,33 0,22 0,25 0,00 0,10 0,00 0,46 -        

Prp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -       

Prsp1 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,08 0,71 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 -      

Sspd 0,52 0,62 0,48 0,08 0,07 0,00 0,17 0,41 0,30 0,23 0,59 0,25 0,00 0,15 0,08 0,00 0,08 -     

Sspt 0,54 0,46 0,25 0,03 0,03 0,02 0,09 0,34 0,20 0,14 0,75 0,03 0,00 0,11 0,01 0,00 0,08 0,66 -    

Ts 0,09 0,19 0,15 0,11 0,10 0,01 0,11 0,16 0,37 0,59 0,04 0,21 0,03 0,15 0,23 0,04 0,04 0,24 0,05 -   

Trp 0,28 0,36 0,31 0,56 0,56 0,00 0,17 0,35 0,39 0,45 0,24 0,61 0,00 0,21 0,12 0,02 0,08 0,37 0,25 0,29 -  

Trsp1 0,36 0,48 0,48 0,23 0,23 0,00 0,16 0,41 0,38 0,45 0,35 0,41 0,00 0,14 0,10 0,00 0,08 0,66 0,36 0,38 0,57 - 

Xg 0,13 0,12 0,12 0,06 0,06 0,00 0,09 0,25 0,18 0,19 0,12 0,06 0,00 0,14 0,06 0,00 0,08 0,18 0,13 0,15 0,18 0,18 

Tabela 8. Sobreposição dos nichos tróficos entre espécies de abelhas representadas por sete ou mais indivíduos na estação seca na caatinga, em Cabaceiras, Paraíba, Brasil. 

Am= Apis mellifera; Aus= Augochlora semiramis; Aut= Augochlora thalia; Ct=Centris tarsata; Cp= Centris perforator; Cma= Ceratina maculifrons; Cesp1= Ceratinula sp. 

1; Do= Dialictus opacus; Fd= Frieseomelitta doederleini; Fv= Frieseomelitta varia; Msp1= Megachile sp. 1; Mb= Megachile brethesi; Mem= Melitoma matogrossensis; Pf= 

Plebeia flavocincta; Psp= Plebeia sp; Prp=Protodiscelis palpalis; Prsp1= Protodiscelis sp. 1; Sspd=  Scaptotrigona sp (depilis group); Sspt=Scaptotrigona sp (tubiba group);Ts= 

Trigona spinipes; Trp=Trigonisca pediculana; Trsp1=Trigonisca sp. 1; Xg=Xylocopa grisescens. 
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Amplitude do nicho temporal 

 

Em Casa Nova a largura do nicho temporal das abelhas variou de 0,00 a 1,66 e a 

equitabilidade variou de 0,00 a 1,00. A. mellifera apresentou maior largura do nicho 

temporal (H’=1,66) e maior constância nas amostras, estando presente em nove dos 12 

meses amostrados. A espécie nativa que apresentou maior constância nas amostras 

mensais foi T. spinipes (9 meses) cuja largura do nicho temporal também foi ampla (H’= 

1,42) (Tabela 9). Dentre as espécies mais abundantes em Casa Nova, P. leaena foi a 

espécie que apresentou menor período de atividade ao longo do ano (3 meses) e menor 

largura do nicho temporal (H’= 0,60). As espécies de abelhas com maior amplitude de 

nicho temporal, concentrou as atividades de forrageamento no período chuvoso, com 

exceção de F. doederleini, que concentrou sua atividade de forrageamento na estação 

seca, com um pico no mês de junho, sendo que, destas espécies, duas ocorreram apenas 

na estação chuvosa.  

Em Cabaceiras a largura do nicho temporal das abelhas variou de 0,00 a 2,22, e a 

equitabilidade variou de 0,00 a 1,00, sendo Ceratina maculifrons Smith (H’=2,22) a 

espécie que apresentou maior largura de nicho temporal, apesar de não ser a espécie mais 

constante presente em dez dos 12 meses amostrados. Dentre as espécies mais abundantes 

em Cabaceiras, Xylocopa frontalis Olivier foi a espécie de abelha que apresentou menor 

período de atividade (2 meses) e menor largura do nicho temporal (H’=0,30). As espécies 

de abelhas com maior amplitude de nicho temporal em Cabaceiras concentraram sua 

atividade de forrageamento na estação seca, com exceção de P. palpalis e Protodiscelis 

sp. 1, sendo que oito destas espécies ocorreram apenas na estação seca (Tabela 10).  
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Tabela 9. Amplitude do nicho temporal de espécies de abelhas em uma comunidade de abelhas na Caatinga 

em Casa Nova, Bahia, Brasil. N= Número de indivíduos (abelhas); M= Número de meses em que a espécie 

ocorreu em Casa Nova; H’=Amplitude do nicho temporal; J= Equitabilidade das visitas por abelhas às 

plantas; #= Meses secos; *=Meses chuvosos. 

 

 

  

Espécies de Abelhas N M 
     Meses       H’ J’ 

            

 
   #Out *Nov *Dez *Jan *Fev *Mar *Abr #Mai #Jun #Jul #Ago #Set 

Apis mellifera 435 9 5 1 18 21 114 168 19 37 52 - - - 1,66 0,75 

Augochlora thalia 3 2 - - - - 2 - - 1 - - - - 0,63 0,91 

Caenonomada 

unicalcarata 
3 2 - - - - 2 - 1 - - - - - 0,63 0,91 

Ceblurgus longipalpis 5 3 - - - - 1 3 1 - - - - - 0,95 0,86 

Centris aenea 4 2 - - - - 3 1 - - - - - - 0,56 0,81 

Centris bicolor 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 0,00 0,00 

Centris caxiensis 3 3 1 - - 1 1 - - - - - - - 1,09 1,00 

Centris perforator 4 4 1 - - - - 1 - - 1 1 - - 1,38 1,00 

Centris tarsata 6 3 - - - 1 - - 1 - 4 - - - 0,86 0,78 

Centris vittata 1 1 1 - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Dialictus opacus 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 0,00 0,00 

Dialictus (C.) sp. 1 2 2 - - - - 1 - - 1 - - - - 0,69 1,00 

Dichranthidium arenarium 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 0,00 0,00 

Eulonchopria sp. 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 0,00 0,00 

Exomalopsis aureopilosa 1 1 - - - - - - 1 - - - - - 0,00 0,00 

Frieseomelitta doederleini 84 6 7 - 12 6 - 4 - 1 54 - - - 1,15 0,64 

Heterosarellus sp. 1 6 2 - - - - 2 4 - - - - - - 0,63 0,91 

Megachile brethesi 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 0,00 0,00 

Megachile dentipes 1 1 - - - - - - 1 - - - - - 0,00 0,00 

Megachile sp. 1 8 2 - 1 - - 7 - - - - - - - 0,37 0,54 

Melissodes nigroaenea 4 1 - - - - 4 - - - - - - - 0,00 0,00 

Melipona asilvai 2 1 - - - - - - - 2 - - - - 0,00 0,00 

Partamona cupira 6 2 - - - - - 3 - - 3 - - - 0,69 1,00 

Perditomorpha leaena 11 3 - - - 9 1 1 - - - - - - 0,60 0,54 

Pereirapis rhizophila 1 1 - - - - - 1 - - - - - - 0,00 0,00 

Plebeia sp. 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 0,00 0,00 

Plebeia sp. 2 4 1 - - - - - - - 4 - - - - 0,00 0,00 

Rhophitulus sp. 1 2 1 - - - 2 - - - - - - - - 0,00 0,00 

Sarocolletes sp. 1 107 5 - - - 23 10 26 37 11 - - - - 1,49 0,93 

Scaptotrigona tubiba 92 3 - - 38 46 - - - - 8 - - - 0,92 0,84 

Tetrapedia diversipes 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 0,00 0,00 

Trigona spinipes 131 9 11 2 12 2 7 72 - - 23 - 1 1 1,42 0,64 

Trigonisca pediculana 6 2 - 1 5 - - - - - - - - - 0,45 0,65 

Xylocopa carbonaria 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 0,00 0,00 

Xylocopa frontalis 1 1 1 - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Xylocopa grisescens 12 3 - - - 5 5 2 - - - - - - 1,02 0,93 
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Espécies de Abelhas N M Meses H’ J’ 

*Fev *Mar *Abr *Mai *Jun #Jul #Ago *Set #Out #Nov #Dez #Jan 

Apis mellifera 99 11 1 22 1 5 10 25 5 7 10 2 11 - 2,05 0,85 

Augochlora (A.) sp. 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 0,00 0,00 

Augochlora (A.) sp. 2 3 2 - - - - - - 2 - - - 1 - 0,63 0,91 

Augochlora (A.) sp. 3 1 1 1 - - - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Augochlora (A.) sp. 4 1 1 - - - - - - - - - - 1 - 0,00 0,00 

Augochlora semiramis 106 11 3 - 15 15 8 1 4 2 5 31 14 8 2,05 0,85 

Augochlora thalia 28 6 - - 1 4 - - 1 - - 13 7 2 1,40 0,78 

Bombus brevivillus 4 1 - - 4 - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Centris tarsata 10 2 - - - - - - - - - 4 6 - 0,67 0,97 

Centris obsoleta 4 2 - - 2 2 - - - - - - - - 0,69 1,00 

Centris hiptidis 6 2 - - - 5 1 - - - - - - - 0,45 0,65 

Centris perforator 45 5 - - - - - - 1 - 2 13 28 1 0,96 0,59 

Centris sponsa 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Centris trigonoides 2 1 - - - - - - 2 - - - - - 0,00 0,00 

Centris maranhensis 5 1 - - 5 - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Ceratina maculifrons 16 10 2 1 1 2 1 1 2 - - 2 3 1 2,22 0,96 

Ceratinula sp. 1 163 8 1 - 7 7 3 - - - 4 43 62 36 1,51 0,73 

Coelioxys praetextata 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 0,00 0,00 

Coelioxys sp. 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 0,00 0,00 

Coelioxys sp. 2 1 1 - - - - - - - - - 1 - - 0,00 0,00 

Colletes sp. 1 3 1 - - - - - - - - - 3 - - 0,00 0,00 

Dialictus opacus 19 8 1 2 4 5 - - 2 1 - 2 2 - 1,93 0,93 

Dialictus (C.) sp. 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - - 0,00 0,00 

Diadasia riparia 1 1 - - - - - - 1 - - - - - 0,00 0,00 

Dichranthidium arenarium 7 3 1 5 - - - - - - - - - 1 0,79 0,72 

Euglossa aff. melanotricha 9 3 - - - 2 - 4 - - - - - 3 1,06 0,96 

Eulaema nigrita 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Florilegus festivus 4 2 - 1 3 - - - - - - - - - 0,56 0,81 

Frieseomelitta doederleini 32 10 1 - - 12 1 5 2 2 1 3 3 2 1,94 0,84 

Frieseomelitta varia 47 9 - 2 - - 1 4 1 1 1 6 13 18 1,65 0,75 

Gaesischia labiatarum 1 1 - - - - - - - - 1 - - - 0,00 0,00 

Hylaeus sp. 1 2 1 - - - - - - - - - 2 - - 0,00 0,00 

Megachile (A.) sp. 1 5 3 - - - 1 - - 3 - - 1 - - 0,95 0,86 

Megachile (Au.) sp. 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - - 0,00 0,00 

Megachile (P.) sp. 1 14 2 - - - 9 - - 5 - - - - - 0,65 0,94 

Megachile (P.) sp. 2 3 2 - - - - - 1 - - 2 - - - 0,63 0,91 

Megachile (P.) sp. 3 2 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 0,69 1,00 

Megachile (cf. P.) sp. 4 1 1 - - - - - - - - 1 - - - 0,00 0,00 

Megachile dentipes 5 3 - - - 1 - - - - 2 2 - - 1,05 0,96 

Megachile brethesi 11 3 - - - - - - - 1 - 8 2 - 0,75 0,69 

Megachile lissotate 2 2 - - - 1 - - - - - 1 - - 0,69 1,00 

Megachile (N.) sp. 1 2 1 - - - - - - - - - 2 - - 0,00 0,00 

Megachile sp. 2 3 2 - - - - - 1 - - 2 - - - 0,63 0,91 

Megachile (indivíduo 

intersexo) 
1 1 - - - - - - - - - - 1 - 0,00 0,00 

Melipona asilvai 1 1 - - - - - 1 - - - - - - 0,00 0,00 

Melitoma grisescens 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Melitoma matogrossensis 11 6 - 1 1 2 4 2 1 - - - - - 1,64 0,91 

Melitoma segmentaria 3 3 - - - 1 - 1 1 - - - - - 1,09 1,00 

                                   Continua... 

Tabela 10. Amplitude do nicho temporal de espécies de abelhas em uma comunidade abelhas na Caatinga em Cabaceiras, Paraíba, Brasil. 

N= Número de indivíduos (abelhas); M= Número de meses em que a espécie ocorreu; H’=Amplitude do nicho temporal; J= Equitabilidade 

das visitas por abelhas às espécies de plantas; #= Meses secos; *=Meses chuvosos. 

 . 
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Espécies de Abelhas N M                                               Meses  H’ J’ 

   *Fev *Mar *Abr *Mai *Jun #Jul #Ago *Set #Out #Nov #Dez #Jan   

Melitoma sp. 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 0,00 0,00 

Partamona seridoenses 3 3 - 1 - - 1 - - - - - 1 - 1,09 1,00 

Plebeia flavocincta 29 8 1 - - - 3 1 - 1 1 2 12 8 1,60 0,77 

Plebeia sp 11 5 - 1 - - - 1 - - 1 1 7 - 1,16 0,72 

Protodiscelis palpalis 40 5 - 22 10 5 2 - 1 - - - - - 1,17 0,73 

Protodiscelis sp. 1 33 8 - 3 18 6 - 2 1 1 - 1 1 - 1,45 0,69 

Protodiscelis sp. 2 6 2 - 1 5 - - - - - - - - - 0,45 0,65 

Protodiscelis sp. 3 4 3 - - - - 1 1 - 2 - - - - 1,04 0,94 

Protodiscelis sp. 4 2 1 - - - - 2 - - - - - - - 0,00 0,00 

Pseudaugochlora sp. 1 2 2 1 - - - - - - - - - 1 - 0,69 1,00 

Scaptotrigona sp 

(depilis group) 
134 6 - - - 36 25 19 - 7 - 18 29 - 1,69 0,94 

Scaptotrigona sp 

(tubiba group) 
98 5 - - - 51 18 3 - 23 - - 3 - 1,20 0,74 

Trigona spinipes 627 12 14 12 2 9 85 37 108 91 41 68 119 41 2,17 0,87 

Trigonisca pediculana 41 6 - - - 7 1 - - 3 - 10 17 3 1,48 0,82 

Trigonisca sp. 1 17 7 - - - 3 - 2 - 1 1 3 6 1 1,73 0,88 

Xylocopa cearensis 1 1 - - - - 1 - - - - - - - 0,00 0,00 

Xylocopa frontalis 11 2 - - 10 - - - - 1 - - - - 0,30 0,43 

Xylocopa grisescens 23 8 2 - 5 3 2 3 1 6 1 - - - 1,91 0,91 
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Sobreposição do nicho temporal 515 

 516 

Em Casa Nova, 21 pares de espécies de abelhas foram comparados.  Destes 517 

nenhum par apresentou alta sobreposição do nicho temporal, 10 pares apresentaram 518 

sobreposição moderada (30>NO<70%) e 11 pares apresentaram sobreposição de nicho 519 

temporal baixa (≤30%). O par de espécies que apresentou maior grau de sobreposição 520 

temporal foi A. mellifera e T. spinipes (Noih=0,62) (Tabela 11). A análise de sobreposição 521 

de nicho temporal para toda a comunidade de abelhas baseada em modelos nulos, em 522 

Casa Nova, foi significativamente maior do que a esperada ao acaso (Pianka=0,27, 523 

p<0,05; Czechanowski=0,98, p<0,05). 524 

Em Cabaceiras dos 276 pares de espécies de abelhas comparados, nove pares 525 

apresentaram alta sobreposição no nicho temporal, 147 pares apresentaram sobreposição 526 

moderada, 120 pares apresentaram sobreposição baixa e destes 14 pares não apresentaram 527 

sobreposição. Os pares de espécies que apresentaram maior sobreposição foram Centris 528 

tarsata Smith x C. perforator (Noih=0,88) e Trigonisca pediculana (Fabricius) x 529 

Trigonisca sp. 1 (Noih=0,81) (Tabela 12). Em Cabaceiras, a sobreposição de nicho 530 

temporal também foi maior do que a esperada ao acaso para a comunidade de abelhas 531 

(Pianka= 0,48, p<0,05; Czechanowski=0,90, p<0,05). 532 

  533 
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Tabela 11. Sobreposição do nicho temporal entre espécies de abelhas em uma comunidade de Caatinga em 534 
Casa Nova, Bahia, Brasil. Am= Apis mellifera; Fd= Frieseomelitta doederleini; Sasp1= Sarocolletes sp. 1; 535 
St= Scaptotrigona tubiba; Ts= Trigona spinipes; Pel= Perditomorpha leaena; Xg=Xylocopa grisescens. 536 

  537 

 538 

 539 

 540 

 541 

 542 

 543 

 544 

 545 

 546 

 547 

 548 

Espécies de Abelhas Am Fd Pel Sasp1 St Ts 

Fd  0,28    -     

Pel 0,23 0,11    -    

Sasp1 0,51 0,13 0,39    -   

St 0,17 0,30 0,50 0,21    -  

Ts 0,62 0,41 0,15 0,31 0,19    - 

Xg 0,47 0,11 0,59 0,47 0,41 0,23 
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Espécies de 

Abelhas 

Am Aus Aut Ct Cp Cma Cesp1 Do Fd Fv Msp1 Mb Mem Pf Psp Prp Prsp1 Sspd Sspt Ts Trp Trsp1 Xf 

Am -                       

Aus 0,39 -                      

Aut 0,22 0,70 -                     

Ct 0,13 0,42 0,65 -                    

Cp 0,19 0,50 0,58 0,88 -                    

Cma 0,44 0,64 0,57 0,31 0,35 -                  

Cesp1 0,23 0,60 0,66 0,64 0,69 0,48 -                 

Do 0,40 0,57 0,42 0,21 0,23 0,61 0,30 -                

Fd 0,50 0,54 0,42 0,18 0,26 0,56 0,34 0,59 -               

Fv 0,34 0,42 0,47 0,40 0,46 0,52 0,66 0,29 0,42 -              

Msp1 0,10 0,17 0,17 0,00 0,02 0,25 0,04 0,36 0,43 0,02 -             

Mb 0,20 0,44 0,64 0,58 0,47 0,30 0,44 0,26 0,25 0,33 0,00 -            

Mem 0,48 0,35 0,21 0,00 0,02 0,46 0,10 0,45 0,43 0,17 0,27 0,00 -           

Pf 0,34 0,44 0,39 0,48 0,53 0,45 0,71 0,24 0,38 0,71 0,00 0,28 0,13 -          

Psp 0,40 0,27 0,34 0,69 0,75 0,40 0,49 0,28 0,30 0,51 0,00 0,27 0,18 0,55 -         

Prp 0,35 0,34 0,18 0,00 0,02 0,32 0,10 0,46 0,18 0,08 0,15 0,00 0,38 0,05 0,09 -        

Prsp1 0,32 0,40 0,26 0,06 0,08 0,40 0,14 0,60 0,36 0,20 0,21 0,09 0,45 0,12 0,21 0,49 -       

Sspd 0,47 0,51 0,49 0,35 0,35 0,56 0,41 0,52 0,68 0,47 0,26 0,36 0,51 0,45 0,39 0,17 0,33 -      

Sspt 0,28 0,27 0,17 0,03 0,03 0,24 0,09 0,34 0,52 0,10 0,52 0,12 0,39 0,19 0,06 0,17 0,27 0,56 -     

Ts 0,52 0,53 0,41 0,29 0,38 0,66 0,43 0,42 0,53 0,52 0,18 0,38 0,32 0,55 0,42 0,11 0,21 0,55 0,35 -    

Trp 0,27 0,63 0,70 0,66 0,68 0,52 0,75 0,43 0,50 0,51 0,17 0,49 0,19 0,61 0,50 0,14 0,26 0,59 0,29 0,47 -   

Trsp1 0,41 0,58 0,62 0,52 0,59 0,55 0,65 0,43 0,63 0,59 0,17 0,41 0,29 0,58 0,59 0,12 0,32 0,70 0,29 0,54 0,81 -  

Xf 0,08 0,16 0,03 0,00 0,00 0,06 0,04 0,26 0,06 0,02 0,00 0,09 0,09 0,03 0,00 0,25 0,57 0,05 0,09 0,09 0,07 0,05 - 

Xg 0,44 0,48 0,20 0,00 0,06 0,44 0,13 0,48 0,46 0,17 0,00 0,09 0,48 0,22 0,13 0,41 0,46 0,40 0,48 0,41 0,22 0,35 0,30 

69 

Tabela 12. Sobreposição do nicho temporal entre espécies de abelhas em uma comunidade de Caatinga, Cabaceiras, Paraíba, Brasil.  Am= Apis mellifera; Aus= Augochlora 

semiramis; Aut= Augochlora thalia; Ct=Centris tarsata; Cp= Centris perforator; Cma= Ceratina maculifrons; Cesp1= Ceratinula sp. 1; Do= Dialictus opacus; Fd= Frieseomelitta 

doederleini; Fv= Frieseomelitta varia; Msp1= Megachile sp. 1; Mb= Megachile brethesi; Mem= Melitoma matogrossensis; Pf= Plebeia flavocincta; Psp= Plebeia sp; 

Prp=Protodiscelis palpalis; Prsp1= Protodiscelis sp. 1; Sspd=  Scaptotrigona sp (depilis group); Sspt=Scaptotrigona sp (tubiba group);Ts= Trigona spinipes; Trp=Trigonisca 

pediculana; Trsp1=Trigonisca sp. 1; Xf=Xylocopa frontalis; Xg=Xylocopa grisescens. 
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DISCUSSÃO 549 

Apis mellifera, Trigona spinipes e Frieseomelitta varia foram as espécies que 550 

apresentaram nichos tróficos mais amplos, semelhante ao encontrado por Aguiar et al 551 

(2013) em outra área de caatinga (Itatim, Bahia), e por Biesmeijer & Slaa (2006) em uma 552 

meta-análise sobre o uso de recursos florais por abelhas eussociais no Brasil. A.  mellifera 553 

e T. spinipes são conhecidas por serem altamente generalistas por usarem muitas espécies 554 

de plantas como fontes de recursos florais (Cortopassi-Laurino & Ramalho 1988, Roubik 555 

1989,  Wilms et al 1996, Aguiar 2003, Biesmeijer & Slaa, 2006, Nogueira-Ferreira & 556 

Augusto 2007, Ramalho et al 2007, Kleinert & Giannini 2012, Pacheco- Filho et al 2015). 557 

A. mellifera, além de ser generalista no uso de recursos, apresenta comportamento 558 

oportunista, concentrando as visitas nas fontes florais mais produtivas (Seeley 1995, 559 

Ramalho et al 2007). 560 

Dentre as espécies de abelhas que apresentaram os nichos tróficos mais estreitos 561 

em Casa Nova está Scaptotrigona tubiba. Apesar de ser eussocial, S. tubiba apresentou 562 

nicho trófico estreito, resultante da concentração do forrageamento em apenas duas 563 

espécies de plantas. Adicionalmente, sua ocorrência foi registrada em poucos meses, o 564 

que deve ter contribuído para a baixa largura do nicho, devido a não coincidência de 565 

registro de ocorrência entre esta espécie de abelha e o período de florescimento de várias 566 

espécies de plantas. Baixa amplitude do nicho trófico de Scaptotrigona também foi 567 

encontrada em uma meta-análise incluindo 13 habitats no Brasil, realizada por Biesmeijer 568 

& Slaa (2006). Esses autores não encontraram evidências de que a baixa amplitude do 569 

nicho desta espécie seja resultante de especialização alimentar, pois registraram que estas 570 

abelhas visitam mais de cem gêneros de plantas diferentes. Eles não puderam determinar 571 

se o nicho estreito de Scaptotrigona seria resultante da estratégia de forrageamento da 572 

espécie, das interações com Apis ou seria influenciada por ambos os fatores. Forrageiras 573 
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de espécies eussociais, incluindo Scaptotrigona, concentram a coleta de recursos em 574 

plantas que apresentam floração em massa, permitindo que essas espécies dominem 575 

fontes proveitosas (Wilms et al 1996, Ramalho 2004).  Espécies de Scaptotrigona 576 

parecem apresentar alguma seletividade de fontes florais, as abelhas forrageiam em 577 

muitas espécies de plantas, porém, selecionam algumas poucas espécies que apresentam 578 

recursos florais de fácil acesso ao pólen e ao néctar e são mais proveitosas (Ramalho 579 

1990, Marques-Souza 2007). A concentração do forrageamento por abelhas generalistas 580 

em poucas fontes alimentares pode ser consequência do acaso na localização das fontes 581 

florais disponíveis próximo aos ninhos (Ramalho 1990, Eltz et al 2001), o que também 582 

pode ajudar a explicar a concentração do forrageamento de Scaptotrigona em poucas 583 

espécies de plantas. 584 

Perditomorpha leaena e Sarocolletes sp. 1(Colletidae), espécies solitárias com 585 

nichos estreitos, em Casa Nova, concentraram o forrageamento nas flores de duas 586 

espécies de Malvaceae. A preferência de espécies de Colletidae, principalmente dos 587 

gêneros Perditomorpha e Sarocolletes por recursos florais providos por espécies de 588 

Malvaceae tem sido sugerida em estudos, tanto na caatinga (Aguiar 2003, Zanella & 589 

Martins 2003, Aguiar & Santos 2007, Aguiar et al 2013) quanto em outros biomas 590 

(Schlindwein 1998, Gaglianone 2000, Schlindwein 2004, Pacheco- Filho et al  2015). Em 591 

Cabaceiras, as espécies que apresentaram os nichos tróficos mais estreitos foram duas 592 

espécies solitárias do gênero Protodiscelis. A baixa riqueza de espécies de plantas 593 

visitadas e a distribuição não uniforme das visitas destas espécies de abelhas às flores 594 

determinaram a baixa amplitude dos seus nichos tróficos. Adicionalmente, a concentração 595 

do forrageamento de abelhas solitárias em determinadas espécies de plantas pode 596 

representar especialização alimentar (Wcislo & Cane 1996, Williams 2003), o que sugere 597 
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a importância dessas plantas para a manutenção de populações de abelhas (Pacheco- Filho 598 

et al 2015).  599 

Apis mellifera, Trigona spinipes, Frieseomelitta doederleini e outras espécies que 600 

ocorreram nas duas áreas de caatinga, apresentaram diferença significativa entre áreas 601 

com relação a largura do nicho trófico. A. mellifera visitou o dobro do número de espécies 602 

de plantas em Casa Nova do que em Cabaceiras, e esta alta riqueza de plantas visitadas 603 

influenciou na diferença da largura do nicho trófico desta abelha entre as duas áreas 604 

estudadas. Por outro lado, T. spinipes visitou um número de espécies de plantas muito 605 

maior em Cabaceiras do que em Casa Nova resultando em maior largura do nicho desta 606 

espécie em Cabaceiras. Estes resultados indicam que a disponibilidade de recursos, aqui 607 

inferida pela riqueza de plantas visitadas, influenciaram a largura dos nichos destas 608 

espécies eussociais. F. doederleini, apesar de explorar recursos de um número similar de 609 

espécies de plantas nas duas áreas, apresentou alta equitabilidade na distribuição das 610 

visitas às plantas apenas em Cabaceiras, elevando a largura do seu nicho trófico nesta 611 

caatinga. Logo, para A. mellifera e T. spinipes o que influenciou a diferença entre a largura 612 

do nicho trófico destas abelhas entre as duas áreas estudadas foi a riqueza de plantas 613 

visitadas, mas para F. doederleini a diferença é explicada pela equitatividade das visitas, 614 

que foi distinta nas duas áreas.  615 

A nossa hipótese a respeito da amplitude do nicho trófico das abelhas ser maior 616 

na estação chuvosa do que na estação seca foi confirmada para a maioria das abelhas 617 

analisadas, tanto eussociais quanto não-eussociais na caatinga em Casa Nova. Porém, em 618 

Cabaceiras a amplitude do nicho trófico das espécies de abelhas analisadas foi maior na 619 

estação seca do que na estação chuvosa, tanto para as abelhas eussociais quanto para as 620 

não-eussociais, não corroborando a hipótese. Esse resultado pode ter sido influenciado 621 

pelas diferenças na distribuição das chuvas nas duas áreas estudadas, sendo que em 622 
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Cabaceiras a estação chuvosa foi bem mais curta (três meses) do que em Casa Nova (seis 623 

meses), e a estação seca foi muito mais representada (nove amostragens) aumentando a 624 

possibilidade de registro de interações entre as abelhas e as plantas,  que por sua vez pode 625 

ter influenciado a maior largura do nicho trófico das abelhas na estação seca em 626 

Cabaceiras.  627 

Em Casa Nova, a maioria das espécies de abelhas analisadas apresentaram nichos 628 

tróficos mais amplos na estação chuvosa do que na estação seca. A estação chuvosa 629 

apresenta maior disponibilidade de recursos florais na caatinga, ocorrendo maior número 630 

de espécies de plantas em florescimento na estação chuvosa e menor na estação seca 631 

(Machado & Barros 1997, Quirino & Machado 2014), o que deve contribuir para a maior 632 

amplitude dos nichos tróficos das abelhas na estação chuvosa. Diferentemente, em 633 

Cabaceiras, os nichos tróficos da maioria das espécies de abelhas foram mais amplos na 634 

estação seca, que se estendeu por nove meses, do que na curta estação chuvosa (três 635 

meses). A maioria dos registros de visitas das espécies de abelhas às plantas (~90% dos 636 

indivíduos) aconteceu na longa estação seca. A grande assimetria na duração das estações 637 

seca e chuvosa no ano de amostragem provavelmente influenciou na amplitude dos nichos 638 

calculadas para cada estação nesta área. A variação na disponibilidade de recursos entre 639 

estações seca e chuvosa afetou a largura do nicho trófico das abelhas contribuindo para o 640 

aumento da amplitude do nicho trófico na estação chuvosa em Casa Nova. Em 641 

Cabaceiras, não foi possível avaliar o efeito da variação na disponibilidade de recursos 642 

sobre a largura de nicho destas abelhas nas diferentes estações, pela assimetria na 643 

amostragem dos meses chuvosos e secos. 644 

Diferentemente das outras espécies de abelhas, T. spinipes apresentou maior 645 

amplitude de nicho trófico na estação seca do que na estação chuvosa nas duas áreas neste 646 

estudo. A riqueza de plantas visitadas por esta espécie de abelha em Casa Nova foi similar 647 
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na estação seca e na estação chuvosa, porém houve distribuição pouco uniforme das 648 

visitas de T. spinipes às plantas na estação chuvosa, com 75% dos indivíduos capturados 649 

em flores de uma única espécie de planta, enquanto na estação seca, a distribuição das 650 

visitas de T. spinipes às plantas foi mais uniforme. Esta diferença na equitatividade das 651 

visitas pode explicar a maior amplitude de nicho trófico desta espécie de abelha na estação 652 

seca, já que o índice H' de Shannon é influenciado pela equitatividade (Krebs 1998, 653 

Magurran 2013). Em Cabaceiras, T. spinipes visitou mais do que o dobro de espécies de 654 

plantas na estação seca do que na estação chuvosa. Além disso, a sua abundância foi mais 655 

de 20 vezes maior na estação seca do que na estação chuvosa, resultando em maior 656 

probabilidade de registrar interações com plantas, já que o registro das interações abelha-657 

planta aumenta com o aumento da amostragem para as abelhas eussociais. 658 

Com relação a sobreposição dos nichos tróficos, em Cabaceiras, os níveis de 659 

sobreposição foram mais altos na estação seca do que na estação chuvosa, corroborando 660 

a nossa hipótese. Os dados amostrados em Casa Nova não revelaram muitos pares de 661 

espécies de abelhas com alto grau de sobreposição do nicho trófico, tanto na estação seca 662 

quanto na estação chuvosa, portanto não sendo possível confirmar a hipótese de maior 663 

sobreposição na estação seca do que na estação chuvosa. Algumas espécies em ambas as 664 

áreas foram representadas por poucos indivíduos quando a amostra foi separada por 665 

estação, o que também pode ter influenciado os resultados de baixa sobreposição. 666 

Poucos pares de espécies de abelhas nas duas áreas apresentaram alta 667 

sobreposição de nicho trófico. Essa parece ser uma tendência observada na maioria dos 668 

estudos de nicho de abelhas, tanto em áreas de caatinga (Aguiar 2003, Aguiar & Santos 669 

2007, Santos et al 2013, Aguiar et al 2013) quanto em outros ecossistemas (Wilms et al 670 

1996, Nogueira-Ferreira  & Augusto 2007, Andena et al 2012, Aguiar et al 2017), onde 671 

níveis de sobreposição do nicho trófico baixa e moderada são mais comuns do que 672 



75 
 

  
 

sobreposição alta. A maioria dos pares de espécies de abelhas comparados em ambas as 673 

áreas de caatinga apresentou sobreposição do nicho trófico baixa, o que deve estar 674 

relacionado com a seleção de diferentes fontes de recursos florais por diferentes espécies 675 

de abelhas (Wilms et al 1996). Por exemplo, Ramalho et al (2007), estudando a dinâmica 676 

do uso de fontes de pólen por Melipona scutellaris Latreille e Apis mellifera, observaram 677 

uma tendência à seletividade na coleta de recursos florais tanto por M. scutellaris quanto 678 

por A. mellifera, com concentração da coleta de recursos em fontes florais diferentes. 679 

Adicionalmente, Aguiar (2003) sugeriu que outros fatores, como diferenças entre o 680 

período de florescimento das plantas e da atividade das diferentes espécies de abelhas, 681 

principalmente as solitárias, e diferenças morfológicas entre as espécies de abelhas como 682 

tamanho corporal e de glossa, podem influenciar a diferenciação no uso de recursos 683 

alimentares, contribuindo para a segregação de nichos entre as espécies de abelhas na 684 

caatinga.  685 

Quando analisadas por estações, nas duas áreas de estudo, a maioria dos pares de 686 

espécies de abelhas apresentaram sobreposição do nicho trófico baixa, tanto na estação 687 

seca quanto na estação chuvosa. Mas, na estação seca nas duas áreas, os níveis de 688 

sobreposição tenderam a ser maiores do que na estação chuvosa para alguns pares de 689 

espécies de abelhas, principalmente na caatinga em Cabaceiras, onde muitos pares de 690 

espécies apresentaram sobreposição moderada, o que pode estar relacionado a quantidade 691 

de meses (nove) amostrados nesta estação, ocorrendo desta forma, maior probabilidade 692 

de observar interações entre espécies de abelhas visitando as mesmas fontes florais. Em 693 

Casa Nova, o par de espécies de abelhas que apresentou alta sobreposição do nicho trófico 694 

(F. doederleini e S. tubiba) ocorreu nas duas estações, porém, na estação chuvosa, estas 695 

espécies visitaram diferentes espécies de plantas, enquanto na estação seca concentraram 696 

as visitas em uma espécie de planta que floresce nesta estação. 697 
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Apis mellifera e Trigona spinipes foram as espécies de abelhas que apresentaram 698 

maior período de atividade ao longo do ano e maior amplitude do nicho temporal nas duas 699 

áreas estudadas.  Esse padrão de atividade anual deve-se ao multivoltinismo destas 700 

abelhas, que produzem muitas gerações ao longo de todo o ano e necessitam coletar 701 

recursos florais para alimentar suas colônias perenes (Pedro & Camargo 1991, Seeley 702 

1995, Wilms et al 1996, Michener 2007).  703 

Dentre as espécies de abelhas solitárias mais abundantes, Xylocopa grisescens 704 

Lepeletier apresentou um período de atividade amplo na caatinga em Cabaceiras. Camillo 705 

& Garófalo (1982) apontaram que esta espécie pode construir ninhos durante um longo 706 

período, produzindo mais de uma geração por ano, portanto, necessitando de um período 707 

extenso de forrageamento para aprovisionamento dos ninhos. Aguiar e Zanella (2005) 708 

também relatarm um extenso período de atividade de X. grisescens em outra área de 709 

caatinga, onde esta espécie forrageou em nove meses diferentes, incluindo os meses do 710 

final da estação seca. Deste modo, o multivoltinismo, registrado também para outras 711 

espécies do subgênero Neoxylocopa no Brasil, como X. frontalis (Aguiar et al 2005, 712 

Marchi & Melo 2010), poderia explicar o nicho temporal amplo desta espécie no presente 713 

estudo.  714 

Considerando as assembleias de abelhas amostradas, a maioria das espécies foi 715 

registrada em um período curto. Isto pode estar relacionado com o pequeno tamanho 716 

populacional de algumas espécies, já que espécies raras tem menor probabilidade de 717 

serem coletadas (Williams et al 2001). Outro aspecto que pode contribuir para um nicho 718 

temporal estreito seria a duração do ciclo biológico destas abelhas, que pode incluir 719 

períodos de diapausa, onde ocorre uma interrupção do desenvolvimento (Deprá & 720 

Gaglianone 2018) e resulta em um desenvolvimento mais longo. De acordo com 721 

Martins et al ( 2001) a  ocorrência de diapausa pode ser uma estratégia de sobrevivência 722 
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para suportar períodos ambientais desfavoráveis e falta de recursos alimentares em alguns 723 

ambientes e pode reduzir o risco de extinção local de populações, até essas populações 724 

encontrarem condições favoráveis para atividade, sendo que a diapausa pode ser 725 

controlada por estações seca e chuvosa. Por exemplo, a sugestão de diapausa em C. 726 

tarsata foi proposta por Aguiar & Garófalo (2004), após detectarem que uma geração 727 

dessas abelhas apresentaram um período mais curto de desenvolvimento e outra um 728 

período mais longo. Esses autores sugeriram que a diapausa em C. tarsata ocorreu como 729 

um mecanismo de evitar condições adversas na caatinga. 730 

Em Casa Nova a maioria dos pares de espécies de abelhas comparados apresentou 731 

baixo grau de sobreposição de nicho temporal (≤30%), semelhante ao encontrado em 732 

outros estudos na caatinga (Carvalho et al 2014, Santos et al 2013) e no cerrado (Aguiar 733 

et al 2017). Por outro lado, em Cabaceiras, a maioria dos pares de abelhas comparados 734 

apresentou sobreposição do nicho temporal moderada (30>NO<70%), e nove pares 735 

apresentaram alta sobreposição (≥70%). Em Casa Nova o número de meses secos e 736 

chuvosos foi mais similar em comparação com a caatinga em Cabaceiras, onde a estação 737 

chuvosa durou apenas três meses, o que deve ter contribuído para a maior sobreposição 738 

do nicho temporal das abelhas, sendo um período favorável para o forrageamento das 739 

abelhas devido ao aumento na disponibilidade de recursos florais em pouco tempo 740 

(Machado & Barros 1997). 741 

O par que apresentou maior grau de sobreposição do nicho temporal em Cabaceiras 742 

foi formado por duas espécies de Centris, que apresentaram maior abundância nos 743 

mesmos dois meses. A sobreposição entre os nichos temporais dos visitantes florais 744 

ocorre devido às semelhanças em seus requerimentos ecológicos relacionados aos 745 

recursos florais e à limitação temporal na disponibilidade desses recursos, tanto ao longo 746 

do dia quanto ao longo do ano, resultando em sobreposição temporal quando os 747 
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requerimentos destes visitantes florais são muito semelhantes (Polatto et al 2014, Barônio 748 

& Silingard 2016). Neste estudo, tanto Centris tarsata quanto Centris perforator 749 

concentraram sua atividade de forrageamento em novembro e dezembro. Aguiar e Zanella 750 

(2005), relataram que o período de atividade de C. tarsata e C. perforator, em uma área 751 

de caatinga, iniciou-se no mês de setembro (final da estação seca) estendendo-se até abril 752 

(final da estação chuvosa), com maior abundância de agosto a dezembro. Outro estudo 753 

no cerrado, relatou que o período de atividade de muitas espécies de Centris, incluindo 754 

C. tarsata e C. perforator, nas flores é provavelmente de agosto a dezembro (Gaglianone 755 

2003).  756 

A sobreposição dos nichos temporais foi maior do que a dos nichos tróficos, 757 

semelhante ao encontrado em um sistema agrícola na caatinga (Carvalho et al 2014). 758 

Esses autores sugeriram que é mais provável que as abelhas diferenciem o nicho no eixo 759 

da dieta para permitir a coexistência, do que diferenciarem o nicho no eixo temporal, 760 

porque existem mais espaços de nicho no eixo da dieta, devido a maior diversidade de 761 

recursos florais existentes no ambiente, do que no eixo temporal. Esta estratégia poderia 762 

diminuir a competição interespecífica em pelo menos uma parte do nicho das abelhas.  763 

A sobreposição em nível de comunidade foi alta nas duas áreas neste estudo, tanto 764 

para o nicho trófico quanto para o nicho temporal, diferentemente do encontrado por 765 

Carvalho et al (2014), em um sistema agrícola, em um ambiente de caatinga, onde a 766 

sobreposição dos nichos tróficos foi baixa, e a sobreposição do nicho temporal foi 767 

considerada moderada para a comunidade. Os índices de sobreposição do nicho propostos 768 

por Pianka e Czechanowski são baseados em algoritmos distintos e princípios biológicos 769 

distintos que dão importância diferenciada ao número de itens/ou condições de uso 770 

exclusivo ou ao número de itens compartilhados. Essa diferença nos levou a encontrar 771 

valores diferentes de sobreposição para o índice de Czechanowski (peso alto para itens 772 
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exclusivos e condições de uso exclusivos) e Pianka (peso alto para número de itens 773 

compartilhados) (Castro-Arellano et al 2010). Entretanto, a análise com modelos nulos 774 

mostra que os níveis de sobreposição para ambos os eixos não podem ser explicados pela 775 

teoria da neutralidade (abundância), visto que em ambos os casos, dieta e tempo, e por 776 

ambos os algoritmos, Pianka e Czechanowski, a sobreposição é muito maior do que a 777 

esperada em função do acaso. Essa alta sobreposição indica coincidência no uso de 778 

recursos florais e nos períodos de atividade de forrageamento pelas abelhas.  779 

  780 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 781 

Apis mellifera e Trigona spinipes foram as espécies de abelhas que apresentaram 782 

maior largura de nicho trófico e temporal nas duas áreas estudadas, porém, nenhuma das 783 

duas espécies apresentaram altos níveis de sobreposição no uso de recursos florais com 784 

outras espécies de abelhas eussociais ou solitárias nestas áreas de caatinga, indicando que 785 

elas selecionam recursos alimentares diferentes.  786 

Houve diferença na amplitude dos nichos das abelhas entre as duas áreas 787 

estudadas. Em Cabaceiras, a estação chuvosa foi muito curta, o que provavelmente 788 

influenciou os resultados de largura de nicho, sendo que a maioria das espécies nesta área 789 

apresentou maior largura de nicho na longa estação seca, na qual o número de 790 

amostragens foi maior. Em Casa Nova, como esperado, a amplitude do nicho trófico foi 791 

maior na estação chuvosa, a partir de um número de amostragens similar na seca e na 792 

chuva. 793 

As variações na disponibilidade de recursos entre estações exercem influência 794 

sobre o nicho trófico das abelhas, contribuindo para o aumento ou diminuição da 795 

amplitude do nicho trófico. Em Cabaceiras, os meses chuvosos foram poucos, o que 796 

diminuiu a probabilidade de registro das interações abelha-planta, contribuindo para 797 

menor amplitude do nicho trófico nesta estação, enquanto na estação seca, a amostragem 798 

mais longa pode ter elevado o valor de amplitude do nicho. Essa variação na 799 

disponibilidade de recursos afetou os níveis de sobreposição gerando maiores graus de 800 

sobreposição na estação seca em Cabaceiras com uma tendência maior das abelhas 801 

utilizarem os mesmos recursos florais nesta estação, e desta forma, apresentarem maiores 802 

valores de sobreposição. Em Casa Nova, como foram formados poucos pares com altos 803 

graus de sobreposição do nicho trófico nas duas estações, não podemos afirmar se a 804 

variação na disponibilidade de recursos afetou ou não os graus de sobreposição do nicho 805 
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destas abelhas. Mas, foi possível observar que alguns pares de espécies de abelhas 806 

tenderam a apresentar maiores valores de sobreposição na estação seca. Então, a 807 

amplitude e sobreposição pode ser afetada pela variação na disponibilidade de alimentos 808 

entre estações, mas também pelo número de amostragens. Como a sobreposição não é 809 

constante ao longo do ano, pode ocorrer aumento da utilização dos mesmos recursos por 810 

essas abelhas na caatinga em diferentes períodos que podem estar relacionados com 811 

disponibilidade desses recursos, o que pode levar a um maior compartilhamento de itens 812 

alimentares.  813 

As análises de amplitude e sobreposição do nicho trófico podem apresentar 814 

limitações e desvios devido ao pequeno número de indivíduos amostrados, resultante de 815 

coleta de abelhas diretamente nas flores. Estudos sobre a dieta a partir de análises 816 

palinológicas são importantes para preencher algumas lacunas nas investigações sobre os 817 

nichos realizados pelas abelhas. 818 
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Apêndice 1. Lista das espécies de abelhas coletadas na caatinga em Casa Nova, Bahia, Brasil (Após Martins 

1990).  

  

Espécies de Abelhas Código  

Andrenidae  

Heterosarellus sp.1 Hesp1 

Rhophitulus sp.1 Rhsp1 

Apidae  

Apis mellifera Linnaeus, 1758 Am 

Caenonomada unicalcarata Ducke, 1908 Caeu 

Centris aenea (Lepeletier, 1841) Ce 

Centris bicolor (Lepeletier, 1841) Cb 

Centris caxiensis Ducke, 1907 Cc 

Centris perforator Smith (1874). Cp 

Centris tarsata (Smith, 1874) Ct 

Centris vittata (Lepeletier, 1841) Cv 

Exomalopsis auropilosa (Spinola, 1849) Exau 

Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) Fd 

Melipona asilvai Moure, 1971 Mea 

Melissodes nigroaenea (Smith, 1854) Melni 

Partamona cupira (Smith, 1863) Parc 

Plebeia sp. 1 Plsp1 

Plebeia sp. 2 Plsp2 

Scaptotrigona tubiba (Smith, 1863) St 

Tetrapedia diversipes Klug, 1810 Ted 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) Ts 

Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) Trp 

Xylocopa carbonaria (Smith, 1854) Xc 

Xylocopa frontalis (Olivier, 1789) Xf 

Xylocopa grisescens Lepeletier, 1841 Xg 

Colletidae  

Eulonchopria sp. 1 Eusp1 

Perditomorpha leaena Vachal, 1904 Pel 

Sarocolletes sp. 1 Sasp1 

Halictidae  

Augochlora thalia Smith, 1879 Aut 

Ceblurgus longipalpis Urban & Moure, 1993 Cebl 

Dialictus opacus (Moure, 1940) Do 

                                            Continua... 
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Espécies de Abelhas Código  

Dialictus (C.) sp. 1 Dsp1 

Pereirapis rhizophila Moure, 1944 Perh 

Megachilidae  

Dichranthidium arenarium (Ducke, 1907) Diar 

Megachile brethesi Schrottky, 1909 Mb 

Megachile dentipes Vachal, 1909 Md 

Megachile sp. 1 Msp1 
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Apêndice 2. Tabela das espécies de plantas visitadas por abelhas na caatinga em Casa Nova, Bahia, 

Brasil (Após Martins 1990). Meses= meses em que a planta foi visitada.  

  

Espécies de Plantas  Código   Meses (1987/1988) 

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

Anacardiaceae              

Astronium aff. urundeuva (All.) Engl. P5         x    

Apocynaceae              

Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.    P4 x            

Asteraceae              

Centratherum punctatum Cass. P8       x x     

Bignoniaceae              

Arrabidaea sp P2 x            

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. P39         x x   

Bombacaceae              

Indeterminada 2 P26         x    

Boraginaceae              

Cordia leucocephala Moric. P13    x x x x      

Heliotropium sp P20    x x        

Cactaceae              

Arrojadoa rodantha (Guerke) Br. et R. P3     x        

Combretaceae              

Combretum pisonioides Taub. P12    x x        

Convolvulaceae              

Evolvulus barbatus Meissner P19     x        

Jacquemontia bahiense O'Donnel P27      x  x     

Indeterminada 1 P25      x       

Euphorbiaceae              

Cnidoscolus phyllacanthus (Muell.Arg.) Pax et Hoffm. P11  x x          

Croton aff. mucronifolius Mull. Arg. P14    x         

Croton mucronifolius Mull. Arg. P15   x x         

Jatropha pohliana Mull. Arg. P28  x           

Manihot epruinosa Pax & K. Hoffm. P31   x          

Fabaceae              

Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul.  P1   x   x       

Bauhinia sp P6    x x x       

Caesalpinia microphylla Mart. ex G. Don.   P7 x x x x x x       

Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P. Lewis P9 x            

Luetzelburgia auriculata (All.) Ducke P30 x            

Piptadenia moniliformis Benth. P33     x x       

Senna aff. macranthera (DC. ex Collad.) H.S. Irw. & Barn. P35      x       

Lamiaceae              

Hyptis sp P24        x     

Lythraceae              

Cuphea punctulata Koehne P16     x x       

Malpighiaceae              

Heteropterys sp P22       x      

Malvaceae              

Herissantia crispa (L.) Briz. P21    x x x x x     

Sida galheirensis Ulbr. P37    x x x x x     

Polygalaceae              

Monnina insignis Benn. P32        x     

Rubiaceae              

Diodia aff. teres Walt. P17       x      

Diodia radula (Willd.) Cham. & Schltdl.   P18      x x      

Richardia aff. grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. P34       x      

Continua..

. 
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Espécies de Plantas  Código  

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

Sapindaceae              

Serjania paludosa Cambess. P36     x x       

Solanaceae              

Solanum chaetacanthum Dunal. P38    x         

Verbenaceae              

Lippia aff. elliptica Schauer P29     x        

Violaceae              

Hybanthus arenarius Ule P23      x       

Vitaceae              

Cissus coccinea (Baker)Mart. ex Planch. P10           x x 

  

Meses (1987/1988) 
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Apêndice 3. Plantas visitadas por abelhas na caatinga em Casa Nova, Bahia, Brasil. N= Número de 

indivíduos (abelhas); () = Número de indivíduos das espécies de abelhas que visitou cada espécie de planta. 

(Após Martins 1990). 

Espécies de Abelhas N Plantas visitadas 

Andrenidae   

   

Heterosarellus sp.1 6 P21 (6) 

Rhophitulus sp. 1 2 P20 (2) 

 

Apidae 

  

Apis mellifera Linnaeus, 1758 435 

P1 (28); P2 (2); P5 (52); P6 (111); P7 (5); 

P8 (8); P9 (2); P11 (1); P12 (5); P13 (7); 

P15 (24); P16 (4); P17 (1); P18 (13); P20 

(1); P21 (44); P23 (1); P24 (2); P25 (20); 

P27 (5); P28  (1); P29 (1); P31 (2); P32  

(1); P33 (32); P34 (1); P35 (1); P36 (22); 

P37 (38). 

Caenonomada unicalcarata Ducke, 1908 3 P16 (1); P37 (2). 

Centris caxiensis Ducke, 1907 3 P30 (1); P38 (1); P7(1). 

Centris aenea (Lepeletier, 1841) 4 P7(3); P35 (1). 

Centris vittata (Lepeletier, 1841) 1 P30 (1) 

Centris bicolor (Lepeletier, 1841) 1 P7(1) 

Centris perforator Smith, 1874. 4 P30 (1); P7 (1); P26 (1); P39 (1). 

Centris tarsata (Smith, 1874) 6 P21 (1); P22 (1); P26 (3); P39 (1). 

Exomalopsis auropilosa (Spinola, 1849) 1 P37 (1) 

Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) 84 

P1 (10); P2 (3); P4 (1); P5 (52); P7 (2); 

P15 (11); P21 (1); P30 (1); P37 (1); P39 

(1). 

Melipona asilvai Moure, 1971 
 

2 

P8 (1); P37 (1) 

Melissodes nigroaenea (Smith, 1854) 4 P37 (4) 

Partamona cupira (Smith, 1863) 6 P1 (1); P6 (2); P5 (2); P39 (1). 

Plebeia sp. 1 1 P12 (1) 

Plebeia sp. 2 4 P27 (3); P37 (1) 

Scaptotrigona tubiba (Smith, 1863) 92 P5 (8); P15 (84). 

Tetrapedia diversipes Klug, 1810 1 P36 (1) 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 131 

P1 (6); P3 (3); P5 (3); P6 (10); P7 (12); 

P10 (2); P15 (3); P28 (2); P31 (4); P35 

(66); P39 (20). 

Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) 6 P11 (1); P15 (5). 

Xylocopa carbonaria (Smith, 1854) 1 P38 (1) 

Xylocopa frontalis (Olivier, 1789) 1 P7 (1) 

Xylocopa grisescens Lepeletier, 1841 12 P15 (2); P7 (6); P6 (3); P35(1). 

Colletidae   

Eulonchopria sp. 1 1 P33 (1) 

Perditomorpha leaena Vachal, 1904 11 P21 (2); P37 (9) 

Sarocolletes sp. 1,  107 P14 (2); P21 (17); P37 (88) 

Halictidae   

Augochlora thalia Smith, 1879 3 P3 (1); P19 (1); P37 (1). 

Ceblurgus longipalpis Urban & Moure, 

1993 

5 
P13 (3); P37 (2). 

Dialictus (C.) sp. 1 2 P6 (1); P27 (1) 

Dialictus opacus (Moure, 1940) 1 P37 (1) 

Pereirapis rhizophila Moure, 1944 1 P36 (1) 

Megachilidae   

Dichranthidium arenarium (Ducke, 1907) 1 P37 (1) 

Megachile brethesi Schrottky, 1909 1 P33 (1) 

Megachile dentipes Vachal, 1909 1 P17 (1) 

Megachile sp. 1 8 P7 (5); P12 (1); P21 (1); P37 (1). 
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Apêndice 4. Lista das espécies de abelhas coletadas na caatinga em Cabaceiras, Paraíba, Brasil.  

   

Espécies de Abelhas  Código  

Apidae  

Apis mellifera Linnaeus, 1758 Am 

Bombus brevivillus Franklin, 1913 Bb 

Centris hyptidis Ducke, 1908 Ch 

Centris maranhensis Ducke, 1910 Cm 

Centris obsoleta Lepeletier, 1841 Co 

Centris perforator Smith, 1874 Cp 

Centris sponsa Smith, 1854 Cs 

Centris tarsata Smith, 1874 Ct 

Centris trigonoides Lepeletier, 1841 Ctri 

Ceratina maculifrons Smith, 1854 Cma 

Ceratinula sp. 1 Cesp1 

Diadasia riparia Dr 

Euglossa aff. melanotricha Moure, 1967 Em 

Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 Eun 

Florilegus festivus (Smith, 1854) Flf 

Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) Fd 

Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836) Fv 

Gaesischia labiatarum Gl 

Melitoma grisescens Melg 

Melitoma matogrossensis Mma 

Melitoma segmentaria (Fabricius, 1804) Mse 

Melitoma sp. 1 Msp1 

Melipona asilvai Moure, 1971 Mea 

Partamona seridoensis Pedro & Camargo, 2003 Pars 

Plebeia flavocincta (Cockerell, 1912) Plf 

Plebeia sp Plsp 

Scaptotrigona sp (depilis group) Sspd 

Scaptotrigona sp (tubiba group) Sspt 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) Ts 

Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) Trp 

Trigonisca sp. 1 Tsp1 

Xylocopa cearensis Ducke, 1910 Xc 

Xylocopa frontalis Olivier, 1789  Xf 

Xylocopa grisescens Lepeletier, 1841 Xg 

Colletidae  

Colletes sp. 1 Colsp1 

Hylaeus sp. 1 Hsp1 

Protodiscelis palpalis (Ducke, 1908) Prp 

Protodiscelis sp. 1 Prsp1 

Protodiscelis sp. 2 Prsp2 

Protodiscelis sp. 3 Prsp3 

Protodiscelis sp. 4 Prsp4 

Halictidae  

Augochlora (A.) sp. 1 Ausp1 

Augochlora (A.) sp. 2 Ausp2 

Augochlora (A.) sp. 3 Ausp3 

Augochlora (A.) sp. 4 Ausp4 

Augochlora semiramis (Schrottky, 1910) Aus 

Augochlora thalia Smith, 1879 Aut 

Dialictus opacus (Moure, 1940) Do 

Dialictus (C.) sp. 1 Dsp1 

Pseudaugochlora sp. 1 Pssp1 

                    Continua... 
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Espécies de Abelhas  Código  

Megachilidae  

Coelioxys praetextata Haliday, 1836 Cop 

Coelioxys sp. 1 Cosp1 

Coelioxys sp. 2 Cosp2 

Dichranthidium arenarium (Ducke, 1907) Diar 

Megachile (cf. P.) sp. 4 Msp4 

Megachile (A.) sp. 1 Masp1 

Megachile (Aus.) sp. 1 Mauap1 

Megachile (indivíduo intersexo) Mint 

Megachile (N.) sp. 1 Mnsp1 

Megachile (P.) sp. 1 Mpsp1 

Megachile (P.) sp. 2 Mpsp2 

Megachile (P.) sp. 3 Mpsp3 

Megachile brethesi Schrottky, 1909 Mb 

Megachile dentipes Vachal, 1909 Md 

Megachile lissotate Moure, 1943 Ml 

Megachile sp. 2 Msp2 
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 Apêndice 5. Tabela das espécies de plantas visitadas por abelhas na caatinga em Cabaceiras, Paraíba, 

Brasil. Meses= meses em que a planta foi visitada.  

  Espécies de Plantas  Código                     Meses (1992/1993) 

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

Alismataceae              

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Mich. P52   x x x  x x     

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau P58  x x x x x x x     

Anacardiaceae              

Spondias tuberosa Arr. Cam. P84          x   

Apiaceae              

Eryngium sp P54       x      

Asteraceae              

Lagascea mollis Cav. P62    x         

Wedelia villosa Gardner P88  x           

Bignoniaceae              

Arrabidaea sp P2         x    

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. P39 x       x x    

Bixaceae              

Cochlospermun insigne A. St. Hil. P46        x     

Cactaceae              

Opuntia palmadora Br. & Rose P73      x x x     

Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byl. & G.D. Rowl. P74  x x x x        

Celastraceae              

Maytenus rigida Mart. P68      x x      

Cleomaceae              

Cleome spinosa L. P45 x           x 

Commelinaceae              

Commelina sp P47  x           

Convolvulaceae              

Ipomoea martii Meissn. P60  x x x x x x   x  x 

Jacquemontia densiflora (Meissn.) Halleir P61   x x x x x x x x x  

Cucurbitaceae              

Curcubita moscata Duch. P50  x           

Luffa cf. acutangula (L.) Roxb. P66      x x      

Erythroxylaceae              

Erythroxylum pauferrense Plowman P56        x x    

Euphorbiaceae              

Croton moritibensis Baill. P48 x      x  x x x  

Croton sonderianus Mull. Arg.  P49 x x           

Manihot glaziovii Mull. Arg. P67  x           

Fabaceae              

Caesalpinia ferrea var. glabrescens Benth. P41 x        x  x  

Caesalpinia pyramidalis Tul. P42         x x x  

Dioclea grandiflora Mart. ex Benth.   P51   x x         

Erythrina velutina Willd. P55       x x x x x x 

Senna macranthera var. pudibunda (Mart. ex Benth.) H.S. Irwin 

& Barn. 

P79     x x x      

Senna martiniana (Benth.) Irwin & Barneby P80     x        

Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby    P81   x  x x       

Tamarindus indica L. P86            x 

                    Continua... 
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  Espécies de Plantas  Código                     Meses (1992/1993) 

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

Lamiaceae              

Ocimum basilicum L. P72      x x      

Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng. P75 x          x x 

Loasaceae              

Loasa rupestris Gardner P65 x x x x  x x   x x x 

Loranthaceae              

Struthanthus syringifolius (Mart.) Mart. P85        x     

Malpighiaceae              

Galphimia sp P57  x           

Ptilochaeta bahiensis Turcz. P77        x     

Malvaceae              

Ceiba glaziovii (Kunt.) K. Schum. P43       x      

Melochia tomentosa L. P69 x    x x x x x x x x 

Sida galheirensis Ulbr. P37   x      x    

Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell P83      x x      

Menyanthaceae              

Nymphoides humboldtianum O. Ktze P71     x        

Nyctaginaceae              

Boerhavia diffusa L. P40 x            

Polygonaceae              

Polygonum hispidum Kunth. P76    x         

Plumbaginaceae              

Limonnium sp P63     x        

Pontederiaceae              

Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms.    P53  x x   x x      

Sapindaceae              

Serjania glabrata Kunth. P82         x x x  

Solanaceae              

Nicotiana glauca Graham P70        x x x x x 

Turneraceae              

Turnera sp P87 x            

Verbenaceae              

Lippia gracilis Schauer. P64        x x    

Vitaceae              

Cissus quinquefolia Solander ex. Sims. P44  x x       x x x 
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Apêndice 6. Espécies de plantas visitadas por abelhas na caatinga em Cabaceiras, Paraíba, Brasil. N= 

Número de indivíduos (abelhas); () = Número de indivíduos das espécies de abelhas que visitou cada 

espécie de planta. 

 

Espécies de Abelhas 

 

     N 

 

                                 Plantas visitadas 

Apidae   

Apis mellifera Linnaeus, 1758 
 

99 

 

P44 (14); P48 (1); P49 (20); P51(1); P56 (5); P61(34); P64 (1); P67 

(1); P69 (7); P82 (1); P37 (3); P83 (7); P85 (3); P39 (1). 

Bombus brevivillus Franklin, 1913 
 

4 

 

P81 (4) 

Centris hyptidis Ducke, 1908 6 P60 (5); P61 (1). 

Centris maranhensis Ducke, 1910 5 P81 (5) 

Centris obsoleta Lepeletier, 1841 4 P81 (2); P51 (2) 

Centris perforator Smith, 1874 45 P41 (6); P42 (35) P60 (1); P69 (3) 

Centris sponsa Smith, 1854 1 P81 (1) 

Centris tarsata Smith, 1874 10 P42 (6); P69 (4) 

Centris trigonoides Lepeletier, 1841 2 P69 (2) 

Ceratina maculifrons Smith, 1854 16 P53 (2); P60 (6); P65 (1); P69 (7). 

Ceratinula sp. 1 163 P44 (30); P48 (2); P61 (22); P65 (98); P82 (11) 

 

Diadasia riparia 

 

1 

 

P61(1) 

 

Euglossa aff. melanotricha Moure, 1967 

 

9 

 

P60 (5); P72 (4) 

 

Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 

 

1 

 

P81 (1) 

 

Florilegus festivus (Smith, 1854) 

 

4 

 

P53 (4) 

Frieseomelitta doederleini (Friese, 1900) 32 
P41 (1); P42 (3); P52 (1); P53 (1); P54 (1); P55 (2); P58 (10); P61 (6); 

P68 (1); P70 (4); P76 (1); P82 (1). 

Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836) 
 

47 

 

P41 (1); P42 (9); P44 (1); P45 (1); P48 (1); P49 (1); P55 (15); P61 (5); 

P69 (1); P70 (5); P72 (1); P75 (3); P82 (1); P39 (1); P88 (1). 

 

Gaesischia labiatarum 

 

1 

 

P61 (1) 

 

Melipona asilvai Moure, 1971 

 

1 

 

P61(1) 

 

Melitoma grisescens 

 

1 

 

P60 (1) 

 

Melitoma matogrossensis 

 

11 

 

P60 (11) 

 

Melitoma segmentaria (Fabricius, 1804) 

 

3 

 

P60 (3) 

                   Continua... 
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Espécies de Abelhas 

 

N 

 

         Plantas visitadas 

 

Melitoma sp. 1 

 

1 

 

P60 (1) 

 

Partamona seridoensis Pedro & Camargo, 2003 

 

3 

 

P42 (1); P49 (1); P61 (1) 

Plebeia flavocincta (Cockerell, 1912) 
 

29 

 

P42 (1); P44 (10); P45(1); P48(2); P61 (3); P65 (6); P71 (1); P75(4); 

P79 (1) 

 

Plebeia sp 

 

11 

 

P42 (1); P44 (6); P48 (1); P70 (2); P79 (1) 

 

Scaptotrigona sp (depilis group) 

 

134 

 

P41(2); P42 (10); P44(1); P56(7); P61(80); P82(34) 

 

Scaptotrigona sp (tubiba group) 

 

98 

 

P42 (1); P56(23); P61 (72); P69 (2) 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 
 

627 

 

P2(11); P40(1); P41(13); P42(59); P43(9); P45(2); P46 (15); P47(1); 

P48(3); P49(3); P50(1); P51(1); P52(6); P53(6); P54(6); P55(174); 

P56(1); P57(1); P58(20); P60 (2); P61(26); P63(1); P64(5); P66(3); 

P67 (4); P68(4); P69(1); P70(43); P71(1); P73(6); P74(6); P75(17); 

P77(4); P79(38); P81(41); P82(65); P83(6); P84(1); P39(17); P86(2); 

P87(1) 

Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804) 
 

41 

 

P42(23); P44(1); P55(2); P58(1); P61(10); P75(2); P82(2) 

Trigonisca sp. 1 
 

17 

 

P2 (1); P42 (4); P55 (2); P61(6); P82(4) 

Xylocopa cearensis Ducke, 1910 
 

1 

 

P61(1) 

Xylocopa frontalis Olivier, 1789  
 

11 

 

P81 (10); P39(1) 

Xylocopa grisescens Lepeletier, 1841 
 

23 

 

P42(1); P46(1); P51 (2); P61(2); P66 (3); P80(2); P81(5); P39(7) 

Colletidae   

 

Colletes sp. 1 

 

3 

 

P82 (3) 

 

Hylaeus sp. 1 

 

2 

 

P42 (1); P82 (1) 

 

Protodiscelis palpalis (Ducke, 1908) 

 

40 

 

P52 (2); P58 (38).  

 

Protodiscelis sp. 1 

 

33 

 

P61 (1); P68 (32) 

 

Protodiscelis sp. 2 

 

6 

 

P52 (3); P58(2); P61(1) 

 

Protodiscelis sp. 3 

 

4 

 

P61(4) 

 

Protodiscelis sp. 4 

 

2 

 

P61(2) 

Halictidae   

Augochlora (A.) sp. 1 1 P69 (1) 

Augochlora (A.) sp. 2 3 P61 (2); P75 (1). 

                   Continua... 
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Espécies de Abelhas 

 

N 

 

         Plantas visitadas 

Augochlora (A.) sp. 3 1 P48 (1) 

 

Augochlora (A.) sp. 4 
1 P82 (1) 

 

Augochlora semiramis (Schrottky, 1910) 
106 P41 (1); P44 (22); P48 (9); P61 (56); P75 (6); P82 (12). 

 

Augochlora thalia Smith, 1879 
28 P44 (9); P48 (4); P58 (1); P61 (7); P62 (1); P82 (6). 

Dialictus opacus (Moure, 1940) 
 

19 

 

P42 (1); P44 (4); P46 (1); P49 (2); P54 (1); P61 (6); P62 (2); P69 (1); 

P37 (1) 

Dialictus (Chloralictus) sp. 1 
 

1 

 

P82 (1) 

 

Pseudaugochlora sp. 1 

 

2 

 

P75 (2) 

 

Megachilidae 
  

 

Coelioxys praetextata Haliday, 1836 
1 P61(1) 

 

Coelioxys sp. 1 
1 P61(1) 

 

Coelioxys sp. 2 
1 P42 (1) 

 

Dichranthidium arenarium (Ducke, 1907) 

 

7 

 

P65 (6); P75 (1) 

 

Megachile (cf. Pseudocentron) sp. 4 

 

1 

 

P55 (1) 

 

Megachile (Acentron) sp. 1 
5 P42 (1); P61 (3); P69 (1) 

 

Megachile (Austromegachile) sp. 1 

 

1 

 

P42 (1) 

 

Megachile (indivíduo intersexo) 
1 P42 (1) 

 

Megachile (Neomegachile) sp. 1 

 

2 

 

P42 (2) 

 

Megachile (Pseudocentron) sp. 1 

 

14 

 

P61 (13); P69 (1) 

 

Megachile (Pseudocentron) sp. 2 

 

3 

 

P61 (2); P37 (1) 

 

Megachile (Pseudocentron) sp. 3 

 

2 

 

P61 (2) 

 

Megachile brethesi Schrottky, 1909 

 

11 

 

P42 (8); P69 (1); P82 (2) 

 

Megachile dentipes Vachal, 1909 

 

5 

 

P42 (1); P61 (1); P69 (2); P82 (1) 

 

Megachile lissotate Moure, 1943 
2 P42 (1); P61 (1) 

 

Megachile sp. 2 
2 P42 (2) 
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Apêndice 7: Fig 2.  Precipitação pluviométrica de Casa Nova, Bahia, Brasil. 1987-1988= 

precipitação pluviométrica no ano de estudo (outubro de 1987 a setembro de 1988). Série 

histórica= Média histórica da precipitação pluviométrica dos últimos 10 anos (1977 a 1986). 

(Fonte: INMET - Instituto Nacional de Metereologia)  

 

 

Apêndice 8: Fig 3. Precipitação pluviometrica de Cabaceiras, Paraíba, Brasil. 1992-1993= 

precipitação pluviométrica no ano de estudo (fevereiro de 1992 a janeiro de 1993). Série 

histórica (1982-1991) = Média histórica da precipitação pluviométrica dos últimos 10 anos (de 

1982 a 1991). (Fonte: INMET - Instituto Nacional de Metereologia) 
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impressa  

ISSN 1678-8052 versão on-line 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Política editorial 

• Forma e preparação do manuscrito 

• Informações 

  

Política editorial 

 

A Neotropical Entomology publica artigos originais e que representem contribuição 

significativa ao conhecimento da Entomologia, desde que não estejam publicados ou 

submetidos a outra revista. Os artigos devem ter caráter científico. Trabalhos de cunho 

tecnológico como aqueles envolvendo apenas bioensaios de eficácia de métodos de controle 

de insetos e ácaros não são considerados para publicação. Os manuscritos são analisados por 

revisores ad hoc e a decisão de aceite para publicação pauta-se nas recomendações dos 

editores adjuntos e revisores ad hoc. 

Seções 

"Fórum", "Ecologia, Comportamento e Bionomia", "Sistemática, Morfologia e Fisiologia", 

"Controle Biológico", "Manejo de pragas", "Acarologia", "Saúde Pública" e "Notas 

Científicas". 

Idiomas 

Os manuscritos devem ser escritos na língua inglesa. 

Formatos aceitos 
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http://www.scielo.br/revistas/ne/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/ne/pinstruc.htm#003
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São publicados artigos científicos completos, notas científicas e revisões (Fórum). 

Submissão 

Deve ser feita por meio eletrônico através de formulário disponível 

em http://submission.scielo.br/index.php/ne/about. O manual do usuário do sistema está 

disponível em http://seb.org.br/downloads/Guia_submission_20070606.pdf. 

Forma e preparação do manuscrito 

 

O artigo (texto e tabelas) deve ser submetido em formato doc. Configure o papel para tamanho 

A4, com margens de 2,5 cm e linhas e páginas numeradas sequencialmente ao longo de todo o 

documento. Utilize fonte Times New Roman tamanho 12 e espaçamento duplo. 

Página de rosto. No canto superior direito, escreva o nome completo e o endereço (postal e 

eletrônico) do autor correspondente. O título do artigo deve aparecer no centro da página, com 

iniciais maiúsculas (exceto preposições, conjunções e artigos). Nomes científicos no título 

devem ser seguidos pelo nome do classificador (sem o ano) e pela ordem e família entre 

parênteses. Abaixo do título e justificado à esquerda, liste os nomes dos autores usando apenas 

as iniciais dos nomes de cada autor, deixando apenas o último sobrenome por extenso, em 

maiúsculas pequenas (versalete). Separe os nomes por vírgulas; não use '&' ou 'and'. A seguir, 

liste as instituições de cada autor, com chamada numérica se houver mais de um endereço. Pule 

uma linha e escreva um título resumido com, no máximo, 60 letras. 

Página 2. Abstract. Escreva ABSTRACT, seguido de hífen, continuando com o texto em 

parágrafo único e, no máximo, 250 palavras. Pule uma linha e mencione o termo Keywords. 

 

http://submission.scielo.br/index.php/ne/about
http://seb.org.br/downloads/Guia_submission_20070606.pdf
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Use de três a cinco termos separados por vírgulas e diferentes das palavras que aparecem no 

título do trabalho. 

Elementos Textuais 

Introdução. Justifique à esquerda o subtítulo "Introduction", em negrito. Deve contextualizar 

claramente o problema investigado e trazer a hipótese científica que está sendo testada, bem 

como os objetivos do trabalho. 

Material and Methods devem conter informações suficientes para que o trabalho possa ser 

repetido. Inclua o delineamento estatístico e, se aplicável, o nome do programa utilizado para 

as análises. 

Results and Discussion podem aparecer agrupados ou em seções separadas. Em Resultados, 

os valores das médias devem ser acompanhados de erro padrão da média e do número de 

observações, usando para as médias uma casa decimal e, para o erro padrão, duas casas. As 

conclusões devem estar contidas no texto final da discussão. 

Acknowledgments. O texto deve ser breve, iniciando pelos agradecimentos a pessoas e depois 

a instituições apoiadoras e agências de fomento. 

References. Sob esse título, disponha as referências bibliográficas em ordem alfabética, uma 

por parágrafo, sem espaços entre estes. Cite os autores pelo sobrenome (apenas a inicial 

maiúscula) seguido das iniciais do nome e sobrenome sem pontos. Separe os nomes dos autores 

com vírgulas. Em seguida inclua o ano da referência entre parênteses. Abrevie os títulos das 

fontes bibliográficas, sempre iniciando com letras maiúsculas, sem pontos. Utilize as 

abreviaturas de periódicos de acordo com BIOSIS Serial Sources 

(www.library.uiuc.edu/biotech/jabbrev.html#abbrev ou http://www.library.uq.edu.au/faqs/en

dnote/biosciences.txt). Os títulos nacionais deverão ser abreviados conforme indicado no 

respectivo periódico. Evite citar dissertações, teses, revistas de divulgação. Não cite 
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documentos de circulação restrita (boletins internos, relatórios de pesquisa, etc), monografias, 

pesquisa em andamento e resumos de encontros científicos. 
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Tabelas. Devem ser inseridas no texto após as Referências. Coloque uma tabela por página, 

numerada com algarismo arábico seguido de ponto final. As notas de rodapé devem ter 

chamada numérica. Na chamada de texto, use a palavra por extenso (ex.: Tabela 1). Exemplo 

de título: 

Tabela 1 Mean (± SE) duration and survivorship of larvae and pupae of Cirrospilus 

neotropicus reared on Phyllocnistis citrella larvae. Temp.: 25 ± 1ºC, RH: 70% and photophase: 

14h. 

Figuras. Após as tabelas, coloque a lista de legendas das figuras. Use a abreviação "Fig no 

título e na chamada de texto (ex.: Fig 1)". As figuras devem estar no formato jpg, gif ou eps e 

devem ser originais ou com alta resolução e devem ser enviadas em arquivos individuais. 

Gráficos devem estar, preferencialmente, em Excell. Exemplo de título: 
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Fig 1 Populacional distribution of Mahanarva fimbriolata in São Carlos, SP, 2002 to 2005. 

Citações no texto 

Nomes científicos. Escreva os nomes científicos por extenso, seguidos do autor descritor, para 
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grafado por extenso. 
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