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1. RESUMO 

Ambientes de restinga são extremamente frágeis e ameaçados pelos interesses 

imobiliários. Informações sobre a composição da fauna são fundamentais para o 

manejo dos processos ecológicos, sobretudo do grupo das abelhas, importantes 

polinizadoras. Nesse sentido, o presente estudo objetivou inventariar as espécies de 

abelhas de uma área de restinga na divida da Bahia-Sergipe, Mangue Seco, através do 

uso de distintas metodologias. Ao final das quatro campanhas, 810 indivíduos foram 

amostrados e da 1ª campanha foram identificadas 15 espécies de abelhas. 

2. INTRODUÇÃO 

A diversidade biológica pode ser entendida como a variedade de espécies que 

coexistem em uma determinada área (RICKLEFS, 2010), propriedade que vem sendo 

perdida em decorrência das ações antrópicas (PRIMACK, 2001), sendo seu manejo o 

grande desafio atual das ações conservacionistas. Os inventários são fonte de 

informações fundamentais para um manejo adequado da biodiversidade. 

Nas últimas décadas, incipiente foi a preocupação com os ambientes costeiros 

(MMA, 2010), dentre eles, se destacam as restingas, ecossistemas costeiros frágeis, 

por conta do intenso estresse hídrico, influência dos ventos marinhos e elevada 

salinidade, e ameaçados, em virtude dos efeitos da expansão imobiliária e da 

exploração dos recursos (GIMENES et al, 2006). 

Apesar das condições árduas à sobrevivência, as restingas apresentam 

diversidade biológica comparável à das florestas pluviais tropicais (ARAÚJO; 

LACERDA, 1987 apud MADEIRA-DA-SILVA; MARTINS, 2003). Ainda assim, ainda são 

escassos estudos sobre sua composição florística e faunística. Um dos grupos de 

animais fundamentais para a conservação da biodiversidade vegetal, pelo seu papel de 

polinizador é o das abelhas, insetos da Ordem Hymenoptera, superfamília Apoidea, 

organismos dependentes exclusivos dos recursos florais (SILVEIRA et al, 2002). 

A apifauna das restingas é relativamente bem descrita para a Bahia, Rio de 

Janeiro, Maranhão, Espírito Santo e Santa Catarina. Na Bahia, os estudos se 

concentraram nas restingas da capital Salvador e alguns pontos do litoral norte. No 

entanto, nenhum estudo foi realizado na divida Bahia-Sergipe, uma área de grande 

interesse turístico. 



3. OBJETIVO 

Inventariar a comunidade de abelhas (Hymenoptera, Apoidea) com diferentes 

métodos amostrais, em uma área de Restinga, no município de Mangue Seco, Litoral 

Norte da Bahia, divisa com Sergipe, Brasil.  

4. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no município de Jandaíra, vilarejo localizado às margens 

do Rio Real, na Restinga de Mangue Seco, Litoral Norte da Bahia, Nordeste do Brasil 

(11°33'50"S e 37°47'02"O), fronteira com Sergipe. Foram realizadas quatro campanhas, 

cada uma com duração de dois dias de coleta, aplicando as metodologias: amostra de 

abelhas nas flores com auxílio de rede entomológica, amostra de abelhas em 

armadilhas coloridas (azul e amarela), e amostra de abelhas em armadilhas odoríferas 

(essências de eucaliptol e salicilato de metila), descritos em Krug & Alves-dos-Santos 

(2008). Ao total foram 88hs de esforço de coleta. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As coletas foram realizadas nos meses de julho e novembro de 2013, e nos 

meses de fevereiro e julho de 2014. As espécies vegetais e de abelhas encontram-se 

parcialmente identificadas por especialistas. Uma parte do material está em fase de 

montagem e encaminhamento para herbários e museus. Apenas os dados da 1ª 

campanha se encontram analisados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram capturados 810 indivíduos de abelhas, sendo 158 (19%) na 1ª campanha; 

300 (37%) na 2ª, 201 (25%) na 3ª e 151 (19%) na 4ª campanha. Apenas na última 

campanha foram coletados indivíduos nas armadilhas coloridas. Em sua maioria foram 

abelhas de médio e grande porte, provavelmente, pela sua maior habilidade de voar em 

áreas abertas e em condições de ventos intensos. A maior quantidade de indivíduos em 

nov/2013 e fev/2014 pode ter relação com as condições climáticas favoráveis às 

atividades das abelhas (dias ensolarados e pouca chuva). 

De modo geral, a maior abundância de indivíduos foi obtida através do método 

de coleta nas flores: 93% (147 ind.) na 1ª campanha, 57% (170 ind.) na 2ª, 96% (194 

ind.) na 3ª e 81% (123 ind.) na 4ª. 



Na 1ª campanha, os indivíduos coletados nas flores visitaram 21 espécies 

vegetais, e em termos de abundância e riqueza, as famílias Apidae e Anthophoridae 

foram equivalentes, cada uma com seis espécies. Os 2% restantes foram de indivíduos 

da família Andrenidae, com uma única espécie. Dentre as espécies mais 

representativas, destacam-se Centris cf. aenae (54 ind., 34%), Mesoplia sp (33 ind., 

21%), Apis mellifera (29 ind., 18%) e Xylocopa sp3 (18 ind., 12%).  

Nas armadilhas odoríferas, os indivíduos foram de três espécies distintas 

pertencentes à família Apidae, subfamília Euglossinae (Eulaema nigrita, Euglossa sp e 

Eulaema flavescens), sendo que a Eulaema flavescens foi capturada com a essência 

de salicilato de metila e as demais com a essência de eucaliptol.  
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