
Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.113
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Resumo 25

Efeitos da fragmentação em populações de Euglossa securigera (Euglossini:
Apidae): evidências através da variação morfométrica

Carolina R. de Almeida1, Leandro R. Monteiro1 & Maria Cristina Gaglianone1

1 – Laboratório de Ciências Ambientais, Centro de Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Av. Alberto Lamego, 2000, Campos dos Goytacazes, 28013-602, RJ, Brasil
E-mail para correspondência: carolinarabelo.bio@gmail.com 

A fragmentação é um dos principais fatores que afetam as comunidades bióticas, uma vez
que altera processos e serviços ecológicos.  Devido à baixa  herdabilidade, o tamanho
corporal das abelhas é fortemente influenciado por fatores ambientais, além de ser uma
importante característica ligada ao sucesso reprodutivo. A morfometria tradicional permite
detectar  a  influência  de  alterações  ambientais,  oriundas  da  fragmentação,  sob
características morfológicas em populações de fragmentos florestais.  O objetivo  deste
trabalho foi averiguar a influência de efeitos da fragmentação sobre o tamanho corporal
de populações de Euglossa securigera (Dressler) em fragmentos de Floresta Estacional
Semidecidual sob diferentes condições ambientais, na região Zona da Mata-MG. Em 30
machos de cada fragmento foram realizadas medidas de tamanho corporal utilizando a
distância intertegular (DI) e a largura da cabeça (LC) com microscópio estereoscópico e
ocular  micrométrica.  Para  testar  o  efeito  dos  diferentes  fragmentos  sobre  o  tamanho
corporal  das abelhas foi  realizada análise de variância (ANOVA),  onde os fragmentos
foram as variáveis categóricas com efeito fixo e as medidas de tamanho as variáveis
contínuas dependentes. A regressão linear simples foi utilizada para verificar a associação
entre o tamanho médio das abelhas de cada fragmento  e as variáveis  ambientais.  A
ANOVA não indicou diferenças significativas no tamanho das abelhas entre os fragmentos
(F= 1,638; P= 0,1142). A regressão linear mostrou associação significativa entre LC e as
variáveis cobertura florestal (r2=0,50; p= 0,03) e percentual de ambientes antrópicos (PAA)
(r2=0,53;  p=  0,02)  e  marginalmente  significativa  entre DI  e  cobertura florestal  (r=0,39;
p=0,06) e PAA (r2=0,40;  p=0,06). Em relação à cobertura florestal a relação foi inversa,
quanto maior a cobertura florestal menor o tamanho corporal das abelhas. Em relação ao
PAA a associação foi positiva, quanto maior o percentual de ambientes antrópicos, maior
o tamanho corporal das abelhas. A ausência de diferença no tamanho dos machos pode
sugerir que a área de forrageamento desta espécie seja maior do que o isolamento entre
fragmentos. As abelhas Euglossini são capazes de voar longas distâncias em florestas
contínuas, de modo que indivíduos de fragmentos próximos podem ter sido atraídos pelos
odores das armadilhas com iscas aromáticas. A produção de menor número de indivíduos
de maior tamanho pode ser uma estratégia em resposta a condições ambientais adversas
como sob escassez ou imprevisibilidade de recursos. Estudos mostram que abelhas de
maior porte teriam maior sucesso reprodutivo, o que seria relevante principalmente em
populações menores, uma vez que estas podem estar mais propensas à extinção do que
populações  maiores,  como  é  o  caso  de  E.  securigera nos  pequenos  fragmentos
estudados. Estudos dos ninhos desta espécie incluindo o investimento em células por
ninho e análise da qualidade do alimento larval poderiam elucidar aspectos da bionomia
para entender como as condições ambientais adversas podem influenciar esta espécie,
fornecendo informações mais consistentes acerca do estado de conservação das áreas,
contribuindo assim para políticas de conservação. (CAPES, FAPERJ, CNPq, ICMBio, IEF-
MG) 
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