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A urbanização é uma das causas da perda de biodiversidade e destruição de áreas 
naturais, o que afeta a abundância e diversidade de espécies e, consequentemente, as 
interações ecológicas entre abelhas e plantas. O objetivo deste trabalho foi comparar 
as interações entre abelhas e plantas em dois momentos distintos de urbanização. O 
estudo foi conduzido no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (21º45’42,4”S 41º17’28,5”W, 48ha), em Campos dos Goytacazes. 
Foram realizados dois levantamentos, em dois anos não consecutivos (2008 e 2014), 
que consistiram na coleta das abelhas sobre flores, durante um dia por mês, de 9 às 
17h, ao longo de 12 meses. Para análise das redes de interações foram utilizadas as 
métricas aninhamento (NODF), a robustez, conectância e sobreposição de ninho, 
calculadas no programa R 3.1.2 (pacote Bipartite). Em  2008 foram coletadas 832 
abelhas de 44 espécies  (15 tribos) e 60 espécies de plantas (21 famílias). Em 2014 o 
total de abelhas foi 697 de 12 espécies (9 tribos) e 14 espécies de plantas (9 famílias). 
Tridax procumbens L. (Asteraceae) foi a planta mais visitada nos dois anos. Trigona 
spinipes e Apis mellifera foram as abelhas mais abundantes e representaram 
respectivamente 20 e 22,7% do total de indivíduos em 2007 e 51 e 22,5% em 2014. 
Abelhas das tribos Tetrapediini, Bombini, Anthidiini Megachilini Hylaeini, Halicitini 
e Nomadini só foram coletadas em 2014, contribuindo para a diminuição na riquezade 
espécies. A conectância e o aninhamento aumentaram de 0,067 e 5,28, 
repectivamente, em 2007,  para 0,25 e 11,18 em 2014. Assim como a sobreposição de 
nicho passou de 0,19 para 0,35. Esses resultados estão relacionados ao  
desaparecimento de muitas especies especialistas e/ou raras e ao aumento das 
generalistas. Apesar do aumento de sobreposição, A. mellifera  e T. spinipes 
apresentaram maior número de interações com plantas distintas; a primeira com 
Tridax procumbens (Asteraceae) nos dois anos e a segunda com espécies arbóreas 
como Couroupita guianenses (Lecythidaceae), Mangifera indica (Anacardiaceae) e 
Spathodea campanulata (Bignoniaceae). Houve uma redução na riqueza e abundância 
de polinizadores, o que pode refletir na comunidade vegetal,  já que muitas plantas 
dependem  das abelhas para reprodução. Os resultados demonstram que a diversidade 
de interações de polinização deve ser priorizada no planejamento de áreas urbanas, a 
fim de preservar a vegetação nativa e recursos alimentares para polinizadores. 
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