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1. RESUMO 

Os Euglossíneos são abelhas neotropicais pertencentes a tribo Euglossini (Apinae), 

também conhecidas como “abelhas-das-orquídeas” devido a sua relação íntima com 

diversas espécies da família Orchidaceae. O trabalho objetivou inventariar a 

comunidade de abelhas Euglossini no remanescente florestal de Amélia Rodrigues, 

BA, além de fornecer dados para estudos acerca da ecologia das abelhas. Foi 

realizado no remanescente de Mata Atlântica em Amélia Rodrigues, Ba, utilizando 

armadilhas odoríferas para coletas mensais de Julho de 2016 e Junho de 2017. A 

comunidade amostrada foi de 371 indivíduos é composta pela Eulaema nigrita (110 

ind.), Eulaema flavescens (26 ind.) e Euglossa sp. (233 ind.), além de dois indivíduos 

ainda não identificados, cada um pertencente a um morfotipo diferente. Houve 

variação temporal e espacial da comunidade de euglossíneos. As espécies 

identificadas são comuns nos estudos já realizados em área de Mata Atlântica na 

Bahia, sendo as espécies de Eulaema típicas de áreas abertas. A predominância do 

gênero Euglossa pode ser indicativo de condições de área conservada.  

2. INTRODUÇÃO 

Os Euglossíneos são abelhas neotropicais pertencentes a tribo Euglossini Latreille, 

1802 (subfamília Apinae), com aprox. 200 espécies distribuídas em cinco gêneros 

(Aglae, Euglossa, Eulaema, Eufriesea; Exaerete), sendo também conhecidas como 

“abelhas-das-orquídeas” devido a sua relação íntima com diversas espécies da 

família Orchidaceae (CAMERON 2004; MOURE et al. 1967 apud SILVEIRA et al. 

2002). São animais neotropicais, de cor brilhante/iridescente, língua longa, tamanho 

médio/grande (MICHENER 2000). Euglossíneos machos coletam substâncias 

aromáticas das flores das orquídeas, e acredita-se que esse comportamento possa 

ter relação com a reprodução desses indivíduos (VOGEL 1993 apud DARRAULT et 

al. 2006).  

Tendo as abelhas um papel polinizador fundamental na manutenção de diversos 

ecossistemas, assim como no bioma Mata Atlântica, torna-se relevante realizar 

estudos acerca da comunidade de abelhas em remanescentes florestais, para que 

planos de manejo e projetos de conservação possam ser subsidiados, levando em 

consideração as especificidades do bioma e a vida nele presente na tomada de 

decisões. 

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do estudo foi conhecer a fauna de euglossíneos em um 

remanescente florestal na região de Amélia Rodrigues, Bahia, e especificamente, 

pretendia-se analisar a variação espacial da comunidade de euglossíneos dentro da 

área estudada e compreender a variação temporal da apifauna de euglossíneos. 

4. METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido em um remanescente de mata atlântica localizado nos 

limites da propriedade particular da Fazenda Guimarães, que tem aprox. 200 ha de 

extensão, à 76 km de distância de Salvador (BA), onde o clima é tropical segundo a 

classificação de Köppen e Geiger, e está em atividade desde 1991 

(www.fazendaguimaraes.com.br). As iscas de cheiro utilizadas foram similares ao 

modelo biológico de Melpan Produtos Agrícolas Ltda.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Realizaram-se coletas mensais de Julho de 2016 e Junho de 2017, com o uso de 

doze iscas de cheiro (contendo essência Eucaliptol) posicionadas em troncos de 

árvores, a aprox. 1,5m do solo, distribuídas em quatro pontos distintos às 6:00h e 

retiradas às 16:00h. Após coleta, as abelhas sacrificadas com acetado de etila e 

encaminhadas para o Laboratório de Invertebrados do Centro Universitário Jorge 

Amado, sendo limpas e alfinetadas, secas estufa à 50ºC por três dias, e então 

guardados nas gavetas entomológicas. As abelhas estão em processo de 

identificação taxonômica com auxílio de especialistas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram amostrados e montados 371 indivíduos durante o ano de coleta. A 

comunidade amostrada é composta pela Eulaema nigrita (110 ind.), Eulaema 

flavescens (26 ind.) e Euglossa sp. (233 ind.), além de dois indivíduos ainda não 

identificados, cada um pertencente a um morfotipo diferente (Figura 01). 

É possível notar que houve variação temporal da comunidade de euglossíneos, 

sendo que nos meses de menor pluviosidade (agosto, outubro, novembro, 

dezembro, janeiro e fevereiro) mais indivíduos foram amostrados, enquanto que nos 

meses mais chuvosos, principalmente julho, setembro, maio e junho, menos abelhas 

foram coletadas (Figura 02).  

O ponto de maior proximidade com a vegetação típica de Mata Atlântica apresentou 

mais indivíduos capturados (Figura 03).  



 
 

Figura 01. Indivíduos euglossíneos 

capturados com isca de cheiro em 

Amélia Rodrigues, BA, de acordo com 

a espécie, 2016-2017. 

 

 

 

Figura 02. Indivíduos capturados 

mensalmente com isca odorífera 

em Amélia Rodrigues, BA. 

 

 

 

 

 

Figura 03. Indivíduos capturados com 

isca odorífera em Amélia Rodrigues, BA, 

de acordo com o ponto. 

 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

DARRAULT, R. O.; MEDEIROS, P. C. R. de.; LOCATELLI, E.; LOPES, A. V.; 

MACHADO, J. C.; SCHLINDWEIN, C. Abelhas Euglossini. In: Kátia Cavalcanti Pôrto; 

Jarcilene Almeida Cortez; Marcelo Tabarelli; (Org.). Diversidade biológica e 

conservação da floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco. Brasília: Ministério 

do Meio Ambiente, v. único, p. 238-253, 2006. 

Fazendaguimaraes.com.br. Disponível em: 

<http://www.fazendaguimaraes.com.br/apresentacao/>. Acesso em: 25/08/2017.  

MICHENER, C. The Bees of the World. Traducao. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 2000. 

SILVEIRA, F.; ALMEIDA, E.; MELO, G. Abelhas brasileiras. Traducao. Belo 

Horizonte: Silveira, 2002. 


