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Resumo: A relação entre abelhas e plantas garante a manutenção dos ecossistemas 

naturais, uma vez que as plantas necessitam de polinizadores para sua reprodução. As 

abelhas, por sua vez, utilizam o pólen das plantas para sua alimentação. Esta relação é 

importante para garantir a sobrevivência dos ecossistemas. O estado do Maranhão 

possui grande diversidade vegetal e, por isso, contribui para o monitoramento da relação 

entre planta e polinizador, em áreas naturais, e para a compreensão da dinâmica 

temporal deste tipo de interação. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi o de 

levantar a fauna de abelhas visitantes da flora na Reserva Extrativista Ciriaco. Foram 

realizadas coletas mensais, no período de 7 meses, totalizando 77 espécimes de abelhas 

e 6 espécies de plantas observadas e coletadas. As abelhas foram capturadas com rede 

entomológica e as plantas foram coletadas com tesoura de poda. Do total de 77 

espécimes de abelhas coletadas, 76 são pertencentes à família Apidae e apenas 1 

indivíduo pertencente à família Helictidae. As abelhas encontradas em maior quantidade 

foram Trigona spp. (total=38 indivíduos), Scaptotrigona spp. (total=16 indivíduos) e 

Apis mellifera (total=9 indivíduos). Trigona spp. foi observada visitando 4 espécies 

diferentes da flora, Scaptotrigona spp visitando 2 espécies diferentes e Apis mellifera 

foi observada visitando apenas 1 espécie da flora. Os resultados encontrados mostram 

que o gênero Trigona se comporta de forma generalista e que Apis mellifera se 

comporta como específica nesse estudo.  
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OBSERVATION OF THE BEE-PLANT INTERACTION BETWEEN SPECIES 

OF THE CIRIACO RESERVE IN THE CITY OF CIDELÂNDIA – MA. 

 

Abstract: The relationship between bees and plants ensures the maintenance of natural 

ecosystems, since plants need pollinators for their reproduction. Bees, in turn, use 

pollen from plants for their food. This relationship is important to ensure the survival of 

ecosystems. The state of Maranhão has great plant diversity and, therefore, contributes 

to monitoring the relationship between plant and pollinator in natural areas, and to 

understanding the temporal dynamics of this type of interaction. In this sense, the 

objective of this work was to raise the fauna of visiting bees of the flora in the Ciriaco 

Extractive Reserve. Monthly collections were carried out over a period of 7 months, 

totaling 77 bee specimens and 7 plant species observed and collected. The bees were 

captured with entomological net and the plants were collected with pruning shears. Of 

the 77 bee specimens collected, 76 are from the Apidae family and only 1 individual 

from the Helictidae family. The bees found in greater quantity were Trigona spp. (total 

= 38 individuals), Scaptotrigona spp. (total = 16 individuals) and Apis mellifera (total = 

9 individuals). Trigona spp. was observed visiting 4 different species of flora, 

Scaptotrigona spp visiting 2 different species and Apis mellifera was observed visiting 

only 1 species of flora. The results show that the genus Trigona behaves in a general 

manner and that Apis mellifera behaves as specific in this study. 

 

Keywords: relationship, apiculture species, flora. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estado do Maranhão apresenta considerável relevância ecológica por conter 

diferentes ecossistemas (SEMATUR, 1991). Devido à tal importância, estudos relativos 

às síndromes de polinização das espécies nativas colaboram com o entendimento da 

organização temporal dos recursos dentro da comunidade, da relação planta-animal e da 

evolução da história de vida dos animais que dependem de plantas para a alimentação e 

vice-versa (MORELLATO E LEITÃO FILHO, 1996). 

A fauna apícola está entre as principais responsáveis pela polinização das 

plantas, atuando na manutenção dos ciclos reprodutivos sexuados destas, bem como da 

diversidade genética e populacional dessa flora (MACHADO, 2008). Tendo em vista 

que o estudo dessa interação plantas e polinizadores podem auxiliar na compreensão dos 

processos ecológicos e evolutivos que atuam no padrão organizacional dessas interações 

(BASCOMPTE et al., 2016). 
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Dessa forma, o objetivo deste foi registar a ocorrência de abelhas visitantes da 

flora na Reserva Extrativista Ciriaco, que atuam como colaboradoras da manutenção da 

biodiversidade local.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A Reserva Extrativista Ciriaco abrange uma área territorial de aproximadamente 

8.106,79 hectares, a qual se encontra localizada na cidade de Cidelândia, inserida nas 

coordenadas Sul 5° 18’ 53” e Oeste 47° 43’ 35”, região sudoeste do estado. A 

fitogeografia predominante é o bioma Amazônico.  

Para o levantamento dos dados florísticos e apícolas foram realizadas expedições 

mensais a campo na então reserva, compreendidas de novembro a junho dos anos 2017 

e 2018. Em campo, coletava-se todas as espécies vegetais que se apresentavam com 

flores e que encontravam-se sendo polinizadas por espécies apícolas. 

 Para a coleta das plantas utilizava-se de tesoura de poda, onde se realizava o 

corte de galhos dessas espécies vegetais (n=3 indivíduos/ espécie) para a confecção de 

exsicatas e identificação das mesmas. A identificação dos espécimes foi realizada por 

meio de suas características morfológicas baseando-se em chaves dicotômicas em seus 

níveis taxonômicos. Os exemplares foram depositados no herbário da Universidade 

Estadual da Região Tocantina do Maranhão.  

Para a coleta das abelhas em campo, utilizava-se de rede entomológica para 

capturá-las. Após capturadas, colocava-as em câmara mortífera contendo acetato de 

etila e levadas ao laboratório acondicionadas em sacos de papel. Os espécimes foram 

identificados com chaves dicotômicas, etiquetados, armazenados em caixas 

entomológicas e depositadas no laboratório de entomologia da Universidade. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Registrou-se a ocorrência de um total de 77 espécimes de abelhas visitando 6 

espécies de plantas ao longo das coletas. As abelhas com maior número de indivíduos 
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Quantidade de Indivíduos da Fauna Apícola em Interação com a Flora
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observados foi Trigona spp. (total=38 indivíduos) visitando as espécies Hibiscus sp. L. 

(Malvaceae), Manihot sp. Mill. (Euphorbiaceae), Melilotus officinalis (L.) Pall. 

(Fabaceae) e Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze (Lamiaceae); e, Scaptotrigona spp. 

(total=16 indivíduos) visitando as espécies Manihot sp. e M. suaveolens (Figura 1). Apis 

mellifera foi representada por 9 indivíduos polinizando apenas uma espécie vegetal, M. 

suaveolens. Pode-se considerar que as espécies de abelhas do Gênero Trigona spp. são 

generalista, tendo em vista que foram encontradas visitando maioria das espécies 

vegetais na área de estudo. Em estudos realizados sobre a interação de planta-

polinizador em sistemas agrícolas, Carvalho (2013) registrou também que maior 

ocorrência de espécies desse gênero visitaram um grande número de plantas das quais 

observou. Ao contrário de outros estudos, onde Apis mellifera também consta como 

uma espécie generalista, encontradas em associação com grande variedade de espécies 

vegetais, nesse estudo, só foi possível observar indivíduos desta espécie visitando 

apenas uma única espécie da flora.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico constando gêneros de abelhas identificados em interação com as 

espécies vegetais da Reserva Extrativista Ciriaco, Cidelândia – Ma. 

 

Praticamente todas as espécies de abelhas encontradas são da família Apidae (76 

indivíduos), exceto Psedaughloropsis sp., representada por apenas um indivíduo, 

pertencente à família Helictidae. Estudo semelhante foi realizado por Sorreque (2016), 

destacando também uma maior representatividade de abelhas para a família Apidae, 
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seguido da família Helictidae. O que pode relacionar que em ambientes de florestas 

tropicais, a família Apidae venha a se destacar por possuírem hábito eussocial e 

generalizados de forrageio, entre outros aspectos (ROUBIK, 1989).  

Ainda pode-se verificar na Figura 1 que abelhas do Gênero Xylocopa spp. 

visitaram apenas espécies vegetais pertencentes à família Marantaceae, Calathea 

cylindrica (Roscoe) K.Schum. e Monotagma plurispicatum (Körn.) K.Schum; em 

número pequeno, apenas 3 indivíduos observados em flores de C. cylindrica e 1 

indivíduo em M. plurispicatum. Estudos demonstram que espécies de Marantaceae 

possuem abelhas específicas como suas polinizadoras, constando as espécies de 

Xylocopa spp., Euglossa sp. e Eulaema sp. como visitantes florais específicas, tendo em 

vista que tais espécies apícolas possuem uma língua grande que consegue penetrar no 

tudo poliníco dos sistemas especializados de espécies de Marantaceae, tais como C. 

cylindrica (TEIXEIRA, 2005).  

 

3. CONCLUSÕES 

Portanto, verifica-se que estudos como esses podem desvendar padrões 

comportamentais específicos da interação entre espécies apícolas e da flora, 

evidenciando com isso o fornecimento de informações que possibilitem o conhecimento 

de tais padrões. 

Dessa forma, foi possível constatar que o gênero Trigona spp. se comportou de 

forma generalista para as espécies vegetais daquela reserva, tendo em vista serem 

observadas visitando maioria das espécies da flora em questão. Além disso, Apis 

mellifera se comportou como espécie específica, visitando uma única espécie da flora. 
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