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A concepção das relações entre o 

meio ambiente e o homem 

1. A natureza por si só

(G. Mace, Intecol, 2013) 



A concepção das relações entre o 

meio ambiente e o homem 

(G. Mace, Intecol, 2013) 

2. A natureza apesar da humanidade



A concepção das relações entre o 

meio ambiente e o homem 

(G. Mace, Intecol, 2013) 

3. Natureza para a humanidade



A concepção das relações entre o 

meio ambiente e o homem 

(G. Mace, Intecol, 2013) 

4. Humanidade e natureza



O uso da Terra pelo homem

Barnosky et al, 2012



O Antropoceno



Os serviços ecossistêmicos: um breve histórico 

Serviços dos 

ecossistemas
Processo natural pelo 

qual os ecossistemas e 

as espécies que os 

compõem sustentam e 

beneficiam as 

populações humanas



- Avaliação científica internacional

- Responder algumas informações
necessárias para:

- Convenção da Diversidade Biológica (CDB)

- Convenção do Combate à Desertificação
(CCD)

- Convenção Ramsar das Áreas Úmidas

- Outros parceiros, incluindo o setor privado e a 
sociedade civil

- Multi-escala (local a global)

- Fornecer informação e para criar a 
capacidade de fornecer a informação

- Esperado: que seja repetida de 5-10 anos www.millenniumassessment.org

A influência do meio ambiente sobre 

o bem estar humano 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA), ONU 2000-2005 



Processo social: encontro entre descobertas científicas 

e as necessidades dos tomadores de decisão

Monitoramento

Pesquisa

Ciência

Tomadores 

de decisão: 
Governos

Setor privado
Sociedade civil 

Indivíduos

Avaliação

Uma avaliação científica aplica o julgamento 

de especialistas ao conhecimento existente 

para fornecer respostas obtidas  
cientificamente a questões políticas relevantes



Serviço Ecossistêmico

Processo natural pelo qual os ecossistemas e as espécies que os compõem 

sustentam e beneficiam as populações humanas

Regulação

Benefícios obtidos da 
regulação dos processos 

de ecossistema

- regulação do clima

- regulação de doenças

- regulação de cheias

- destoxificação

Culturais

Benefícios não materiais 
obtidos dos ecossistemas

- educacional

- espiritual

- recreacional

- estético

- inspiracional

- simbólico

Produção

Bens produzidos ou 
aprovisionados pelos 

ecossistemas

- alimento ; fibra

- recursos genéticos

- lenha

- água doce

- bioquímicos 

Suporte
Serviços necessários para a produção de todos os outros serviços

- formação do solo

- ciclos dos nutrientes

- produtividade primária



Serviço Ecossistêmico: Polinização

Polinização: transferência de grãos de pólen

da antera (parte masculina) para o estigma 

(parte feminina)

grãos de pólen devem chegar ao estigma para que 

haja formação de frutos e sementes

auto-polinização
polinização

cruzada



Regulação

Benefícios obtidos da 
regulação dos processos 

de ecossistema

Culturais

Benefícios não-materiais 
obtidos dos ecossistemas

Produção

Bens produzidos ou 
aprovisionados pelos 

ecossistemas
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Serviço Ecossistêmico



Polinizadores são importantes?

Biesmeijer et al. 2006, Science

Importância da 

ligação entre 

polinizadores e o 

sucesso reprodutivo 

das plantas visitadas 

por eles



Aumento da produção 
de sementes e/ou  da 

qualidade do fruto

Aumento da produção

Sistemas  agrícolas mais 
sustentáveis

Benefícios sociais mais 
amplos

Nível da planta 

Nível da 
cultura 

agrícola

Fazenda

Paisagem
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Wratten et al. 2012, Agric. Ecos. Env.

Outros benefícios

Atração de inimigos naturais

Conservação de plantas e insetos raros

Incremento de renda com culturas  alternativas

Aumento do controle biológico

Árvores e moitas atuam como controladores do 
vento

Fixação de nitrogênio

Supressão de doenças

Redução da erosão do solo

Aumento da qualidade do solo e ciclagem de 
nutrientes

Aumento do valor das terras

Economia

Aumento da qualidade de água

Conservação da vida selvagem

Estética e recreação

Acúmulo de carbono no solo, árvores

Aumento da 

qualidade de habitat

Benefícios potenciais da polinização para 

implementar a qualidade  do hábitat



Polinizadores são importantes?

M. Hrncir



superfícies eletrostaticamente

carregadas

aparelho bucal

especializado

pêlos

especializados para

coleta de pólen

estruturas especializadas

para transporte de pólen

Esquema: E. A. B. Almeida

Abelhas: Polinizadores profissionais



Colletidae

Andrenidae
(Andrena dorsata)

Colletidae Halictidae
(Agapostemon sp.)

Megachilidae
(Megachile sp.)

Há 20.000 spp. no mundo já descritas (em 6 famílias) e >1.600spp. no Brasil

Apidae
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(Silveira et al. 2002. Abelhas brasileiras)

Abelhas: Polinizadores profissionais

Abelhas: Polinizadores profissionais



tomate café melancia

coco

manga pimentão

laranja melão goiaba maçã

Abelhas: Polinizadores profissionais



tomate café melancia

coco

manga pimentão

laranja melão goiaba maçã

Abelhas: Polinizadores profissionais



chuchu

berinjela

canola

urucum jabuticabaabacate

girassol

carambola

pêssego

pepino

Abelhas: Polinizadores profissionais



chuchu

abacate carambola

pêssego girassol

pepino

canola

berinjela

urucum jabuticaba

Abelhas: Polinizadores profissionais



Polinizadores na agricultura

Melhoram a produção de 

> 75% de culturas agrícolas 

importantes mundialmente 

Influenciam 35% do 

suprimento alimentar 

humano 
(Klein et al. 2007, Proc. Roc. Soc.)

Abelhas: Polinizadores profissionais



Polinização na floresta pelas abelhas 

solitárias: a castanha do Brasil

(Freitas & Cavalcante 2008, VIII Encontro sobre Abelhas) 

Bertholletia excelsa: cultura amazônica de importância econômica



(Freitas & Cavalcante 2008, VIII Encontro sobre Abelhas) 

Polinização na floresta pelas abelhas 

solitárias: a castanha do Brasil
Bertholletia excelsa: cultura amazônica de importância econômica



(Freitas & Cavalcante 2008, VIII Encontro sobre Abelhas) 
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Abundância de abelhas visitando B. excelsa

Xylocopa frontalis

Centris denudans

Eulaema meriana

Centris americana

Bombus transversalis

Eufrisea purpurata

Eulaema mocsaryi

Epicharis conica

Epicharis flava

Epicharis zonata

Megachile sp. 1

Eufrisea flaviventris

Centris denudans

Xylocopa frontalis (63%) 

Eulaema meriana (7%)Epicharis conica (4%) Eulaema mocsaryi (12%) 
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Abundância de abelhas visitando B. excelsa

Xylocopa frontalis

Centris denudans

Eulaema meriana

Centris americana

Bombus transversalis

Eufrisea purpurata

Eulaema mocsaryi

Epicharis conica

Epicharis flava

Epicharis zonata

Megachile sp. 1

Eufrisea flaviventris

Centris denudans(n= 541 visitantes)

Polinização na floresta pelas abelhas 

solitárias: a castanha do Brasil
Bertholletia excelsa: cultura amazônica de importância econômica



Abelhas sociais 

principais polinizadores, 

por serem agentes 

eficientes e efetivos 

na reprodução 

sexuada de uma 

ampla variedade de 

espécies de plantas de 

ambientes naturais e 

agrícolas
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Polinização por abelhas sociais nativas 

sem ferrão (Meliponini)



Polinização por abelhas sociais nativas 

sem ferrão (Meliponini)

O açaí, uma das 

riquezas da Amazônia, 

depende das abelhas 

para ser produzido

(Venturieri 2008, VIII Encontro sobre Abelhas) 



Polinização por abelhas

(Venturieri 2008, VIII Encontro sobre Abelhas) 

O açaí, uma das 

riquezas da Amazônia, 

depende das abelhas 

para ser produzido



Melipona fasciculata

Polinização por abelhas sociais nativas 

sem ferrão (Meliponini)
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abelha

vibração

liberação de 

pólen

1. mais eficientes que a 

polinização manual vento

2. mais baratas

3. produzem frutos

pesados e de melhor

qualidade

M. fasciculata

M. quadrifasciata
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Polinização por abelhas sociais nativas 

sem ferrão (Meliponini)
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M. fasciculata polinizando flor de berinjela  
(vídeo: Patrícia Nunes-Silva)



Melipona fasciculata
(uruçu cinzenta ):

alternativa para polinização da 

berinjela

(Nunes-Silva et al. 2013, Apidologie)

% frutificação % aborto

controle 23,3 76,7

abelhas 52,8 47,2

peso médio (mg) mín (mg) máx (mg)

controle 213 188 257

abelhas 418 370 453
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M. fasciculata polinizando flor de berinjela  



A jataí
(Tetragonisca angustula)

Polinização por abelhas sociais nativas 

sem ferrão (Meliponini)

T. W
e

n
se

le
e

rs



Jataí é polinizadora das flores do 

morangueiro

(Malagodi-Braga & Kleinert 2004, Austr. J. Agric. Res.)K
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Polinização por abelhas sociais nativas 

sem ferrão (Meliponini)



uma colônia em estufa com  

1.350 plantas de morango é 

suficiente para polinizar as flores 

primárias de 'Oso Grande’

K
. 
M

a
la

g
o

d
i-
B

ra
g

a

aumento do peso e melhora na 

forma dos ‘frutos’ 

aumento na produção de 

morangos

(Malagodi-Braga & Kleinert 2004, Austr. J. Agric. Res.)

Criação de abelhas nativas para a 

agricultura do Brasil 



Apis mellifera é a abelha mais 

criada no mundo
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©Eric Tourneret

©Eric Tourneret

E. Tourneret

Apis mellifera,  explorada pelo homem 

há mais de 6000 anos 



Apis mellifera,  explorada pelo homem 

há mais de 6000 anos 

E. Tourneret

Ninho de Apis mellifera

na natureza



As abelhas Apis mellifera são criadas

em colmeias padronizadas



A apicultura é desenvolvida com várias

finalidades, inclusive para polinização, 

principalmente no hemisfério Norte

As abelhas Apis mellifera são criadas

em colmeias padronizadas



Cultura de amêndoas e polinização



Cultura de amêndoas e polinização

Maiores rotas migratórias nos Estados Unidos das 

colônias de ablehas melíferas



Cultura de amêndoas e polinização



Estimativas históricas do valor das abelhas melíferas para a agricultura

dos Estados UnidosCultura de amêndoas e polinização

Calderone 2012, PLoS ONE



Novas ferramentas: Genomas



O grande desafio: 

o desaparecimento das abelhas

Varroa, mas 

também outras

doenças, 

pesticidas, 

endocruzamento, 

má alimentação

NAS, 10/2006

1987: 5-10%

2006: 25% 

2007: 31% 

2008: 35%

2009:  29%
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- Degradação de habitats

- Uso de pesticidas

- Doenças

- Etc…

Apis mellifera

O grande desafio: 

o desaparecimento das abelhas



O grande desafio: 

o desaparecimento das abelhas

Vanbergen et al. 2013, Front Ecol Environ



O grande desafio: 

o desaparecimento das abelhas

Vanbergen et al. 2013, Front Ecol Environ



Ameaças: espécies introduzidas, 

doenças, diminuição de polinizadores

Gonzalez-Varo et al. 2013, Trends in Ecology & Evolution



A comparison of the supply 

density of honey bees (a, b), 

density of demand (c,d) and 

the resultant pollination 

service capacity (e,f)

Demanda agrícola é maior do que a oferta 

de polinizadores (A. mellifera) na Europa

Breeze et al. 2014, PLoS ONE

2005 2010



Figure 1. National percentage change in total honeybee stocks (A), the total area of insect 
pollinated crops (B), the total national area of three main biofuel crops (oilseed rape, sunflower 

and soybean) (C) and the total number of honeybee colonies required to provide adequate 
pollination services under average RSR assumptions (D) between 2005 and 2010.

Demanda agrícola é maior do que a oferta 

de polinizadores (A. mellifera) na Europa
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National percentage change in total honeybee stocks (A), the total area of insect pollinated 
crops (B), the total national area of three main biofuel crops (oilseed rape, sunflower and 
soybean) (C) and the total number of honeybee colonies required to provide adequate 

pollination services under average RSR assumptions (D)

2005 2010



O Brasil tem uma agricultura cada vez mais

dependente de polinizadores

Os polinizadores , assim como as plantas que os

mantêm, têm um raio de distribuição

geográfica influenciado pela temperatura e 

pluviosidade

As alterações climáticas previstas

pelo IPCC para o Brasil são

preocupantes

O maior desafio brasileiro: 

as mudanças climáticas



O maior desafio brasileiro: 

as mudanças climáticas

Giannini et al. 2012, Ecological Modelling

Pollination services at risk: bee habitats will 
decrease owing to climate change in Brazil 



O maior desafio brasileiro: 

as mudanças climáticas



O maior desafio brasileiro: 

as mudanças climáticas



Melipona subnitida é a abelhas social mais

comum na caatinga semiárida brasileira
©Betina Blochtein

M. Hrncir

Melipona subnitida é a abelhas social mais 

comum na caatinga semiárida brasileira



C. Maia-Silva

Melipona subnitida é a abelhas social mais 

comum na caatinga semiárida brasileira



T. Wenseleers

Mel e pólen



Permite a identificação das fontes florais visitadas

Com o auxílio do herbário virtual do Brasil, foi feita a 

modelagem de distribuição das espécies de plantas

utilizadas pela jandaíra

O efeito das alterações climáticas

previstas foi analisado tanto para a 

distribuição das abelhas como das 

plantas utilizadas por elas

Estes resultados são importantes

para políticas públicas e mitigação

Análise polínica do alimento coletado

M. Hrncir



Atualmente
(2012)

Cenário futuro
(2050 – Moderado)

AUC = 0.9

Melipona subnitida é a abelhas social mais 

comum na caatinga semiárida brasileira



Todas as plantas + 

M. subnitida

Distribuição futura de jandaíra

e das plantas que utiliza

Análise polínica do alimento coletado

Giannini, Maia-Silva et al. (in prep.)D. Koedam



Futuro

Possíveis estratégias de 

conservação

Estabelecer a conectividade

entre as áreas com alta

probabilidade de ocorrencia

futura

Todas as plantas + 

M. subnitida

Análise polínica do alimento coletado

Giannini, Maia-Silva et al. (in prep.)



Métodos de Ecologia de 

Paisagem 

Corredores e/ ou áreas de 

apoio utilizando as plantas 

visitadas pelas abelhas

Análise polínica do alimento coletado

Giannini, Maia-Silva et al. (in prep.)

Todas as plantas + 

M. subnitida

Futuro
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