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A VISÃO SISTÊMICA – UMA COMPLEXA RELAÇÃO NO CONTEXTO SÓCIO 

AMBIENTAL DO MONTE CARMELO 

THE SYSTEMIC VISION – A COMPLEX RELATIONSHIP IN THE SOCIAL 

ENVIRONMENTAL CONTEXT OF MONTE CARMELO 

 

José de Arimatéia Rodrigues da Silva 

 

SILVA, José de Arimatéia Rodrigues da, A Visão Sistêmica - Uma Complexa Relação no 

Contexto Socioambiental do Monte Carmelo. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 09-28, 

Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo discutir a ocupação da área do Monte Carmelo situado nas 

proximidades do tecido urbano da cidade de Santa Cruz-RN, a partir de uma  perspectiva 

sistêmica. Desenvolve-se a partir da utilização de referencial teórico metodológico que 

contempla as discussões sobre a ocupação do espaço urbano, buscou-se elaborar uma reflexão 

teórico-metodológica sobre o meio ambiente referente às questões de degradação e impacto 

ambiental a partir das interfaces geo históricas, econômicas, sociais e ambientais. Evidenciando 

a realidade sistêmica que se faz presente a este local. A partir desta discussão procurou-se 

construir uma cartografia, identificando os usos e funções existentes na área de modo a 

evidenciar os níveis de comprometimento, interação, depredação e possível preservação. O 

aporte conceitual está alicerçado principalmente em autores como, L. V. Bertalanffy, Manuel 

Folledo, Enrique Leff, Joel de Rosnay e Nana M. Medina. Além da recorrência a fontes 

iconográficas, sistematizadas de forma a apresentar, inicialmente, uma  abordagem sobre a 

teoria da complexidade dos sistemas, perpassando-se por fatos  que marcaram à geografia 

urbana foram identificados processos de depredação e  impactos ambientais que acabam por 

marcar a presença da ocupação humana.  

Palavras-chave: Visão Sistêmica; Teoria da Complexidade; Impacto Ambiental.  

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss the occupation of the Monte Carmelo area located near the urban 

fabric of the city of Santa Cruz-RN, from a systemic perspective. It is developed from the use 

of a theoretical and methodological framework that includes discussions on the occupation of 

urban space. We sought to elaborate a theoretical-methodological reflection on the environment 
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regarding issues of degradation and environmental impact from the geo-historical interfaces, 

economic, social and environmental. Evidencing the systemic reality that is present in this 

place. From this discussion, we sought to build a cartography, identifying the uses and functions 

existing in the area in order to highlight the levels of commitment, interaction, depredation and 

possible preservation. The conceptual contribution is based mainly on authors such as LV 

Bertalanffy, Manuel Folledo, Enrique Leff, Joel de Rosnay and Nana M. Medina. In addition 

to the recurrence of iconographic sources, systematized in order to initially present an approach 

to the theory of the complexity of systems, passing through facts that marked urban geography, 

processes of depredation and environmental impacts were identified that end up marking the 

presence of human occupation. 

Keywords: Systemic View; Complexity Theory; Environmental impact. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A questão ambiental e suas implicações têm sido objeto do interesse de  várias áreas do 

conhecimento humano. O que se sabe é que, a partir da I Revolução Industrial, o homem vem 

poluindo e devastando o planeta Terra. Vários estudos foram  realizados ao longo dessas 

décadas e hoje convive-se com um grande volume de informações a respeito das implicações 

ocorridas pela poluição provocada através das  ações do homem moderno.  

As novas tecnologias que a cada dia são aplicadas sem o mínimo de  controle 

causando um impacto de proporções ainda não tão bem calculadas, o uso da  terra de forma 

inadequada provocando mudanças geo-ambientais estão dia a dia  gerando problemas 

ambientais dos mais variados, complexos e por muitas vezes  desconhecidos do próprio homem.  

Atualmente concorda-se que esses problemas são frutos de uma complexa rede 

sistêmica de interesses econômicos munidos de capital nacional e estrangeiro  capazes de 

modificar as relações vigentes, bem como as relações de interesses  sociais, de ideias e de 

costumes culturais, que são difundidos com o objetivo de se  cooptar mais e mais adeptos à 

causa capitalista, como desculpa para a melhoria da  qualidade de suas vidas. Muito embora, 

na verdade, pouco se tenha haver com melhorias na  qualidade de vida das populações 

envolvidas.  

A relação entre as populações e o meio ambiente tornam-se, no mínimo  

inconstantes, por vezes ignoradas e até mesmo menosprezadas pela população atual.  A 

humanidade, a cada dia que se passa, perde o rumo e o prumo de seu  futuro. Afinal, 

concordamos com Marx (APUD FUNIBER, 2009, p. 42), quando ele  afirma que:  
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A concentração da propriedade dos recursos e do capital nas mãos de uma  pequena 

parcela da sociedade [...] De acordo com a distribuição da propriedade dos recursos, 

a eficiência no uso desses recursos varia.  Segundo sua ideologia, uma distribuição 

igualitária da propriedade dos  recursos entre um grande número de proprietários faz 

com que a atividade  produtiva realizada seja muito parecida em todos os casos, 

consumindo produtos similares e da mesma qualidade, em contrapartida, uma 

distribuição concentrada nas mãos de uns poucos proprietários muito ricos faz com 

que a atividade produtiva seja mais seletiva e variada; ao passo que a grande maioria 

que possui poucos recursos a seu alcance consome produtos bem mais básicos, menos 

seletivos e, frequentemente, de menor qualidade.   

 

O atual modelo capitalista existente entre nós, calcado num  desenvolvimento 

tecnológico e econômico inconsistente e, por não dizer também,  inconsequente que visa 

conquistar a qualquer preço todas as áreas do planeta e que acaba por mostrar-se 

veementemente incompatível com a manutenção e posterior  continuidade dos seres vivos. 

Prova disto,  

É o que ficou constatado a partir das discussões ambientais suscitadas no último 

quartel do século XX, é que as grandes injustiças ambientais entre  países e a ordem 

ecológica internacional limitam as possibilidades de preservação. (FUNIBER, 2009, 

p. 43). 
 

O crescimento desordenado de grande parte das cidades brasileiras vem  marcado pelas 

disparidades ambientais. Em todas as formações urbanas, de alguma  forma, surgem diferentes 

níveis de poluição na paisagem e que acabam por se refletir  nas condições socioeconômicas 

das pessoas.  

Sendo assim, essas necessidades básicas em um ambiente urbano que se  traduzem 

em saneamento básico, tratamento de esgoto doméstico e industrial, coleta  e destinos dos 

resíduos sólidos, áreas verdes são muitas vezes pouco consideradas,  empurrando a qualidade 

de vida destas populações lá para baixo e desconsiderando  a importância que se deve ter com 

a questão ambiental.  

Sabe-se hoje que a vida urbana, como ela vem sendo construída, é uma  

consequência do que ocorreu no passado, onde grandes massas populacionais  migraram da 

zona rural para as cidades, agravando cada vez mais a situação destas  populações. Pequenos 

proprietários de terras se viram obrigados a abandonarem  suas terras e irem para as cidades 

que por sua vez não estavam adequadamente  preparadas para atender com razoáveis condições 

essa população.  

A área objeto de estudo deste trabalho está inserida no espaço urbano da  cidade de 

Santa Cruz que vem ao longo dos anos sofrendo alterações ambientais em  virtude da dinâmica 

de ocupação do solo que se processa em seu entorno através do  uso da terra e dos seus recursos 

naturais.  
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O Monte Carmelo, como assim é conhecido, vem quotidianamente sendo  alterado 

através da ação natural que devasta e desmata sua pouca vegetação natural (caatinga) 

proveniente de secas prolongadas e do próprio desgaste do solo  ocasionadas pelo 

intemperismo. Acrescenta-se a tudo isto, fatores como o impacto da  presença do homem que 

através do uso desordenado da área acaba por pressioná-la ecologicamente cada vez mais. 

Dessa forma, colabora-se para que os já poucos  recursos naturais existentes na área em seu 

entorno sejam devastados rapidamente. Com o crescente número de informações colocados 

principalmente pela  mídia cresce, cada vez mais, a necessidade de se preservar a área, 

recuperando sua  vegetação florestal secundária que deixou de existir. Possibilita-se o 

desenvolvimento  ali, de trabalhos de pesquisa de caráter científico e educacional, na busca da 

melhoria  da qualidade de vida do homem e da própria natureza, através da interação mútua  

homem-natureza.  

Hoje o referido Monte Carmelo se encontra em situação de grande pressão  

ambiental, despertando o grande interesse de empresas ligadas à especulação  imobiliária. 

Afinal, se trata de uma área onde se poderia utilizá-la como área de  preservação ambiental 

permanente. A mesma vem sofrendo com o desgaste da  qualidade ambiental já que esse 

desgaste vem desencadeando alterações em seu  frágil ecossistema que, na pior das hipóteses, 

deveria estar sendo preservado.  

Entende-se ainda, que a realização deste estudo poderá contribuir  

consideravelmente com material de consulta para trabalhos que venham a ser  desenvolvidos 

em áreas similares e espera-se, que este trabalho possa levantar  dados e assim comunicar à 

sociedade de Santa Cruz-RN sobre a estreita relação  existente entre esta área e todas as outras 

naturais em seu entorno.  

Incrustado próximo à área urbana da cidade de Santa Cruz, o Monte Carmelo acaba 

sofrendo duplamente as ações devastadoras provocadas pela  mancha urbana. O Monte Carmelo 

é continuamente devastado pela ação antrópica que ao  se desmatar sua área central para fins 

urbanos como a instalação de sistema de  transmissão de rede de televisão, construção de casas 

sem a fiscalização da  prefeitura propiciaram um desmatamento mais acentuado em seu 

entorno.  

Por outro ponto de vista, o Monte Carmelo também sofre com a ação  natural. 

Sofrendo com secas prolongadas e o desgaste do próprio solo ocasionados pelo intemperismo.  

O solo dessa área fica desgastado e perde a fertilidade com a ação do sol  escaldante 

e do vento seco combinadas ainda com a ação devastadora do homem  que desmata a pouca 
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vegetação existente em seu entorno para em épocas de bom  inverno plantar milho e feijão. Tais 

fatores contribuem enormemente para o desaparecimento total de sua  vegetação natural tão 

abundante em outras épocas em que podíamos nos remeter às lendas e costumes tradicionais da 

nossa terra.  

Além disso, a ocupação desordenada das populações urbanas muito  próximas a essa 

área tem-se constituído um problema real nas cidades brasileiras de  pequeno porte como é o 

caso da cidade de Santa Cruz-RN.  

A completa ausência de uma política habitacional controlada e  regulamentada 

aliada ao desequilíbrio sempre crescente de programas habitacionais  ineficazes, que não 

conseguem mobilizar as populações de baixa renda que vive em  seu entorno, e que acabam 

contribuindo acentuadamente para que o processo de  degradação da área objeto de estudo, 

esteja cada vez mais acentuado.  

É óbvio que a falta de planejamento ambiental da maioria dos municípios  

brasileiros reforça esta situação de degradação ambiental, muitos dos nossos  gestores 

municipais desconhecem completamente a legislação e possíveis ações  pertinentes às possíveis 

áreas de preservação ambiental, tornando essas áreas cada  vez mais depredadas, gerando uma 

verdadeira incapacidade da gestão pública no  que concerne à aplicação legal de leis e ações 

ambientais que visem o uso e a  conservação destas áreas naturais.  

O arcabouço metodológico utilizado para a realização dos objetivos  propostos neste 

estudo foi voltado para que mediante estratégias científicas e  didáticas, para que se pudesse 

estabelecer uma melhoria na condição socioambiental  da área do entorno do Monte Carmelo. 

Tratando-se desta forma de um problema  presente à população que vive no entorno do monte, 

recorre-se à utilização do meio  ambiente como forma de recurso sustentável imediato colocado 

à disposição dos  moradores.  

Para a realização dos objetivos propostos neste trabalho, as estratégias a  serem 

desenvolvidas para a análise das depredações ocorridas no Monte Carmelo  passam 

primeiramente pelo levantamento bibliográfico referente às questões de  degradação ambientais 

centrado nos aspectos geo-históricos, culturais, ecológicos e  sociais como base inicial para se 

estabelecer um processo de ordenamento e  planejamento ambiental e territorial. Afinal, 

O ordenamento territorial tem como objetivo planejar os projetos econômicos  e 

sociais, localizando-os espacialmente no território. Isso envolve dois tipos de 

planejamento: o planejamento físico e o planejamento econômico, desenvolvidos sob 

determinada escala, nacional, estadual, municipal, etc.  (FUNIBER, 2003, p. 12).  

 

Outro ponto importante que espera realizar-se com esta pesquisa é a  identificação dos 
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maiores problemas ambientais ocorridos no entorno e na área do  Monte Carmelo. Investigando 

as depredações ambientais enfrentadas pelo espaço  em questão.  

Escolheu-se como proposta metodológica a que foi apresentada por  Minayo 

(2000, p. 21), concorda-se com esta autora quando ela afirma que a pesquisa  qualitativa pode 

responder a questões muito particulares,  

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não  pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados,  motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um  espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalizados de 
variáveis. 

 

Podendo, neste caso, realizar adaptações que possibilitem a realização  do objetivo 

principal deste trabalho que é o de desenvolver um estudo acerca da área  do entorno do Monte 

Carmelo elencando subsídios que possam tecer uma análise da  realidade socioambiental da 

área. Através da pesquisa bibliográfica foi feita uma  análise dos conceitos básicos que estão 

direta ou indiretamente ligados à concepção  de preservação ambiental, educação ambiental, 

relações com o meio ambiente e de  conservação, com o nítido objetivo de se poder elaborar 

uma proposta de  conservação do espaço objeto de estudo.  

Para tanto, procurou-se analisar junto a população local aspectos  socioambientais 

que possibilitasse realizar um diagnóstico da situação sustentável da  população moradora do 

entorno do Monte Carmelo. Deve-se ressaltar que as  referidas análises objetivam detectar, 

junto à população, a realidade da mesma que é  moradora da área objeto em estudo. Onde serão 

analisados seus aspectos  econômicos, político e socioambiental e a importância que a área tem 

para a  população e as reais possibilidades de se poder conservar e preservar a natureza e qual 

o papel que a educação ambiental desempenha nessa relação, desta forma,  procurou-se analisar 

este espaço a partir de fotos tiradas da área objeto da pesquisa. Afinal, entende-se que quando 

se estabelece adequadamente as questões  teóricas e nelas se possa basear as ações internas e 

também globais, se está dando  um passo definitivo para a realização de ações concretamente 

reais na busca por uma  melhoria na capacidade de cada indivíduo de reverter os paradigmas 

de uma  sociedade capitalista que consome assustadoramente sem fazer reflexões críticas  

suficientes sobre este consumismo depredatório possibilitando se proceder de forma  que se 

realize a reversibilidade ambiental, diminuindo assim o impacto ambiental  consideravelmente 

sobre o meio.  

Estas estratégias devem estar intimamente ligadas à questão da percepção  da gestão 

ambiental que por si só não consegue reunir uma metodologia capaz de  tratar temas tão 

abrangentes, caso não se faça um conjunto de ações integradas com  a própria teoria. É preciso 
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que se estabeleçam metodologias integradas às teorias  para que se busque o envolvimento da 

sociedade que vive no entorno da área do  Monte Carmelo, objetivando despertar a atenção de 

todos para os problemas que o  meio ambiente passa, no interesse mútuo de se organizar ações 

reparadoras deste  meio.  

Um outro aspecto importante que foi alcançado com esta pesquisa, foi a  

identificação de quais seriam as prioridades que os gestores públicos do município de  Santa 

Cruz-RN poderiam promover o desenvolvimento de projetos de conservação  de espaços 

naturais em consonância com a população que vive em seu entorno,  estabelecendo metas que 

visem atingir o mais adequado grau de sustentabilidade  ambiental, primando por uma 

cuidadosa pesquisa qualitativa junto a esta comunidade.  

Neste caso concorda-se com Minayo (2000, p. 43), quando ela afirma que, “a 

pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua  representatividade 

[...]. A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a  qualidade do problema investigado 

em suas múltiplas dimensões”.  

Por último, pretende-se ainda, através do estabelecimento de um  planejamento 

local, estabelecer ações estratégicas que visem transformar o Monte  Carmelo em uma área de 

conservação natural e de conservação ambiental, onde  seriam adotadas medidas de preservação 

da sua fauna e flora. Desta forma, contribui-se para a melhoria da qualidade de vida da 

população diretamente ligada  a área do monte, bem como se estabeleceria uma nova 

consciência cidadã voltada para a conservação deste espaço natural, a partir do estabelecimento 

de uma  sensibilidade ambiental.  

Sendo assim, procurou-se como objetivo geral estudar a área do Monte  Carmelo 

situado nas proximidades do tecido urbano da cidade de Santa Cruz Estado  do Rio Grande do 

Norte, a partir de uma perspectiva geo-ambiental e sistêmica e desta  forma, procurou-se 

estabelecer como objetivos específicos a serem alcançados por  esta pesquisa os seguintes 

objetivos:  

a) Elaborar uma reflexão teórico-metodológica sobre o meio ambiente referente às  questões de 

degradação ambiental como uma organização existente e que se  organize a partir das interfaces 

geo-históricas, econômicas e sociais;  

b) Construir uma cartografia, identificando os usos e funções existentes na área de  modo a 

evidenciar os níveis de comprometimento, interação e preservação.  

A presente pesquisa apresenta também, alguns aspectos até agora  desconhecidos, 

no que se refere aos impactos negativos provocados pela degradação  ambiental ocorrida no 
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Monte Carmelo e todo o seu entorno, situado na cidade de  Santa Cruz, Estado do Rio Grande 

do Norte.  

Nesta pesquisa os marcos metodológicos para realização da proposta de  estudo a 

ser desenvolvida na Área do Monte Carmelo foi sob o Prisma da Abordagem  Sistêmica. 

Portanto, esta pesquisa visou estudar a área do Monte Carmelo situado  nas proximidades do 

tecido urbano da cidade de Santa Cruz, Estado do Rio Grande  do Norte, a partir de uma 

perspectiva geo-ambiental e sistêmica.  

Esta proposta enquadra-se na área de gestão ambiental bem como na  temática do 

desenvolvimento sustentável, promovendo uma reflexão e posterior  pesquisa no sentido de se 

obter informações através da coleta de dados com o intuito  de se fazer um remanejamento 

ambiental, processos de gestão e educação  ambiental, e o estabelecimento de um equilíbrio 

entre a população moradora do  entorno do Monte Carmelo.  

Desta forma, por estarmos cientes que a depredação ambiental ocorre seja  de forma 

antrópica ou mesmo natural e também por estarmos preocupados com a  completa falta de ação 

local, seja pelo poder público ou privado, é que realizamos o  presente estudo de caso.  

Ao analisar as depredações ocorridas na área do Monte Carmelo, através  do estudo 

de caso, verificou-se que tal Monte é continuamente devastado pela ação  antrópica, ações estas 

que são provocadas de forma devastadora e continuamente acentuadas pela mancha urbana que 

ameaça o seu entorno e as suas possibilidades  de reversibilidade ambiental.  

Entender estas transformações, no nível das exigências da população  quanto à 

qualidade de vida que a cidade oferece, é fundamental para traçar o perfil  do usuário dos 

diversos parques de uso múltiplo e estabelecer um modelo de gestão  ambiental que atenda à 

demanda de ativos ambientais cada vez mais crescentes,  assim sendo, este também é uma das 

propostas deste projeto.  

Sendo assim, este artigo visa também levantar pontos comuns entre os  casos 

apresentados e a pesquisa propriamente dita, com o fim de se estabelecer  parâmetros de 

viabilidade para o desenvolvimento sustentável.  

Neste caso, se fez necessário que o enfoque metodológico fosse adequadamente 

realizado, enfatizando o problema em questão; a invasão dos  espaços naturais por áreas 

urbanas, onde a delimitação foi posta de forma sistemática  e sequencial, permitindo para este 

estudo recebesse o rigor e a ordem da consecução  dos objetivos aqui propostos.  

Assim, estrutura-se este artigo numa pesquisa de revisão referencial e  bibliográfica 

sob o enfoque da visão sistêmica, realizando neste primeiro ponto uma  reflexão esclarecedora 
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do que se pretende com esta pesquisa a partir do  entendimento dos sistemas abertos e fechados.  

Por fim, realiza-se uma análise do processo de (Des)construção do Monte  Carmelo 

a partir da construção do Complexo Turístico de Santa Rita de Cássia,  trazendo à tona 

considerações e sugestões para se melhorar o equilíbrio ambiental  da área.  

 

A VISÃO SISTÊMICA – UMA COMPLEXA RELAÇÃO NO CONTEXTO SÓCIO 

AMBIENTAL DO MONTE CARMELO  

 

A discussão sobre meio ambiente tem sido realizada sob diversas  perspectivas teórico-

metodológicas, dentre as quais destacamos aquela a partir do  viés da visão sistêmica.  

É sabido que dentro do contexto socioambiental se discute cada vez a ideia de 

sistema como uma alternativa para se poder aplicar as mais variadas possibilidades de educação 

ambiental. Neste caso, devemos, primeiramente,  compreender em que consiste a ideia de 

sistema. Para Lieber (2004, p. 01), sistema  seria, portanto,  

 

Uma forma lógica de apreensão da realidade. Ao se formular sistemas, não  se busca 

um “reflexo” do mundo real, mas sim a descrição ou destaque daqueles “traços” da 

realidade, cujo conjunto permite a percepção de uma condição de ordem e a 

proposição de uma forma operativa voltada para um  dado objetivo.  

A partir da noção apresentada por Liber, percebe-se que a realidade pode  ser apreendida 

por meio de simulação que induzam a compreensão do  comportamento das diversas variáveis 

que a fazem existir. Passando a ser visto como  uma unidade que abrange e se conecte a “coisas” 

de tal modo que penetre no universo  e exija apoiar-se em fundamentos e proposições que 

articule as diferentes faces que  um mesmo fenômeno assume, ainda revendo Lieber,  

Pode-se definir sistema como uma "coleção de entidades" ou coisas,  relacionadas ou 

conectadas de tal modo que "formam uma unidade ou um  todo", ou que "propiciem 

a consecução de algum fim lógico a partir dessas  interações conjuntas". Cada 

componente se relaciona pelo menos com  alguns outros, direta ou indiretamente, de 

modo mais ou menos estável,  dentro de um determinado período de tempo, formando 

uma rede causal. As  entidades podem ser tanto pessoas, máquinas, objetos, 
informações ou mesmo outro sistema, no caso, subsistema. Essas mesmas podem ser  

inerentes (internas) ao sistema ou transientes (em movimento) a ele. O  sistema 

estabelece uma fronteira e tudo que é externo a ele é chamado de meio ambiente do 

sistema. (LIEBER, 2004, p. 02). [grifos do autor]. 

Dessa forma, podemos avaliar que Lieber, trata sua definição de sistema  buscando 

pontuar alguns elementos importantes que ajudam no entendimento do que  o mesmo seja. 

Neste caso, o que podemos inicialmente permear é justamente a  existência dentro do sistema, 

elementos internos e externos ao sistema que a  princípio, gera a perspectiva geral dos sistemas. 

Cada componente existente no sistema procura se relacionar com os  demais elementos de uma 
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forma que se estabeleça uma rede mais ou menos equilibrada, buscando-se o discernimento 

entre as semelhanças fundamentais na  estrutura do sistema. Sendo assim,  

Pressupõe não o mero raciocínio por analogia, mas o discernimento de  semelhanças 

fundamentais de estrutura. Assim, é prática comum que uma análise de sistema 

busque identificar os componentes básicos, mais ou  menos comuns a todos os 

sistemas. Além das entidades e do meio ambiente, já mencionados, os sistemas 

dispõem de uma organização própria,  compreendendo relações em uma estrutura, 

além de um processo subjacente a esta, propriedades que têm sido falsamente 
confundidas com sistema em si. O sistema admite uma representação, o modelo, 

reunindo essas propriedades identificadas, cujo contorno estabelece (por exclusão) o  

meio ambiente e as entradas/saídas. O modelo refere-se sempre a um  estado, ou 

condição assumida pelo sistema em dado instante, fruto de um  controle. O arranjo 

sistêmico define algumas características aos seus  constituintes e estes estabelecem 

propriedades particulares ao conjunto de relações (o sistema). (LIEBER, 2004, p. 03) 

 

Estas preocupações revelam o quanto é profundo o entendimento sobre o  que é sistema. 

Desta forma podemos dizer o quanto a teoria de sistemas pode  contribuir para uma melhor 

compreensão da realidade entre o meio ambiente, o  homem e o planeta Terra.  

Pode-se entender que o sistema deva ser o guia nos estudos que buscam  

problematizar várias categorias de organizações ou grupos de elementos inter relacionados, ou 

melhor, dizendo: sempre que se pretende enfatizar inter relacionamentos, organizações e 

interdependência a perspectiva sistêmica se  apresenta de forma adequada para atender a essa 

finalidade.  

Por precaução, deve-se buscar uma definição clara do que seria  conceitualmente 

sistema e de maneira mais objetiva o que é um sistema? Sinteticamente pode-se afirmar que o 

sistema é constituído de partes que se inter relacionam, apresentando um todo conjunto de 

partes em constante interação e  interdependência.  

Sendo assim, pode-se acrescentar que existem características  importantes 

inerentes ao sistema, que segundo Bertalanffy (1973, p. 16), um sistema  apresenta: 

Um todo sinérgico, maior que a soma das partes; Um modelo de 

transformação; Um conjunto de partes em constante interação, tendo 

interdependência e ter uma permanente relação de interdependência 

com o meio externo, sofrendo influências e sendo constantemente 

influenciado, com capacidade de crescimento, dinâmica, mudança e 

adaptação e readaptação ao ambiente externo.  

 

É a partir desta interação que se observa a capacidade existente entre os  ambientes 

externos e internos, sendo que a capacidade que este sistema tem de  trocar informações, 

mudando elementos externos e internos, será uma de suas  principais características. 

(FUNIBER, 2003, p. 12-13).  

Ainda assim, pode-se afirmar que um sistema é uma totalidade em si, ele é  uma 

parte de um todo mais amplo que passa a ser limitado por nós, a partir da  determinação dos 
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objetivos implícitos ou explícitos, impostos pela observação. Como consequência desta 

afirmação, cada vez que se refere a um  “sistema”, está sendo incluída automaticamente uma 

perspectiva, que por sua vez  coloca limites a ele próprio.  

Daí nasce à necessidade de definir objetivamente os limites toda vez que  nossos 

interesses procuram entender ou gerenciar um determinado sistema ou mesmo se colocar na 

perspectiva de representá-lo ou construí-lo num modelo  (qualitativo ou quantitativo), 

principalmente quando a intenção é a de se realizar uma  forma qualquer de simulação de um 

sistema real através de um modelo. (FOLLEDO,  2007).  

Assim, através de modelos, pode-se afirmar que os sistemas são  permeáveis às 

fronteiras que os unem com o ambiente ou em seu entorno. O meio  ambiente é constituído de 

um grupo de sistemas abertos capazes de interagir  gradativamente, estabelecendo relações de 

acordo com seu feedback. (FOLLEDO,  2007).  

Neste caso, os sistemas estabelecem relações de troca entre ele e o  ambiente que 

geralmente são realizadas através de suas fronteiras determinando o  que entra e o que sai que 

são denominados por “inputs” e “outputs”. Daí se atribui aos  sistemas três dimensões 

fundamentais (FUNIBER, 2003, p. 13-25):  

• Identidade: que entende-se ser a própria estabilidade do sistema dentro da  mudança; 

• Organização: que é o desenho e a própria complexidade em si do sistema e; 

 • Propósito: que neste caso nos referimos ao destino do próprio sistema. Quando visita-se o 

Monte Carmelo, verifica-se aquilo que se afirma acima,  sua identidade está justamente naquilo 

que o próprio monte como sistema constituído  estabelece como sendo de padrão de equilíbrio 

e seus possíveis níveis de mudança. Quanto a sua organização está marcado pelo seu contexto 

geral  englobando toda a sua estrutura desde as suas formas organizacionais mais simples  até 

as mais complexas.  

Já quanto ao seu propósito, o Monte Carmelo apresenta, em seu contexto,  relações 

de mudanças que definem seu próprio destino como sistema, mesmo resguardando suas 

características próprias.  

Segundo Folledo (2007, p. 02), “os sistemas apresentam algumas  características 

específicas que por sua vez, quando se procura entendê-lo, possibilita a realização do 

gerenciamento dos ecossistemas”. Entre as mais importantes cita se:  

1.- As partes de um sistema (seus componentes ou subsistemas) devem  estar todas 

presentes para que o sistema atinja de maneira ótima seu  objetivo. (...). Quanto o 

ecossistema perde – em termos de seu comportamento ótimo – quando uma floresta 

ou uma espécie é eliminada de  alguma região? Até que ponto o efeito da eliminação 

de uma componente  desse tipo é pequeno ou catastrófico a longo prazo? Como 

podemos saber  de antemão todas as consequências da eliminação de partes de um  

ecossistema (de predadores, de presas, de fontes de água, etc.)? 
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2.- Num sistema, as partes devem estar interligadas de uma forma específica para que 

o sistema realize seu propósito. Cada subsistema tem seu  propósito específico. As 

partes de um sistema não podem ser colocadas de  maneira aleatória ou arbitrária sem 

mudar a natureza essencial do sistema;(...).  

3.- Os sistemas mantêm estabilidade através de flutuações e ajustes:  quando não são 

submetidos a grandes interferências externas, os sistemas  possuem uma capacidade 

significativa de manter estabilidade através de  interações, feedbacks e ajustes, que 

circulam de forma contínua entre os  diversos componentes do sistema. A 

interferência externa destrói, com  frequência, as interações e mecanismos de 

feedback que poderiam trazer o  sistema de volta à estabilidade (...).  
4.- As relações de causalidade circular acontecem através da transmissão e  do retorno 

de informação entre suas partes componentes e subsistemas. O  padrão de 

comportamento de duas ou mais variáveis dentro de um sistema é afetado pelos 

vínculos de interdependência. As inter-relações revelam  como os “loops de 

feedback” se organizam para gerar estruturas responsáveis por produzir o 

comportamento observado no sistema (...). Além disso, em sistemas formados por 

numerosos loops de feedback e de demoras significativas, as causas de um 

determinado sintoma observado  podem se localizar em uma parte totalmente 

diferente do ponto de sua  manifestação no instante da observação (...). Mas o efeito 

desta ação pode transmitir-se pelos diferentes componentes do sistema e transformar-

se em  efeitos não intencionais.  
5.- Os sistemas (principalmente os ecossistemas) apresentam alto grau de 

complexidade. Ao serem perguntados sobre o tema da complexidade nos  sistemas 

vivos, a maioria das pessoas indica o grande número de espécies  que habita nosso 

planeta. Entretanto, se calcularmos todas as combinações  possíveis entre as espécies, 

obteremos um número quase impossível de ser  representado (...). Questões tais como 

heterogeneidade espacial e redes de interações entre espécies desempenham um papel 

importante na viabilidade das estratégias de gestão dos ecossistemas, especialmente 

em alterar  landscapes.  

 

Quando se remete a questões inerentes as partes que compõe o sistema,  entende-se 

que no caso específico do Monte Carmelo, todas as partes existentes e  envolvidas neste sistema 

de alguma forma perde parte de seus elementos e neste  caso até que ponto podemos determinar 

que esta perda ou eliminação se faz de forma  pequena ou mesmo catastrófica para este meio? 

De início devem-se buscar  informações que possam melhor caracterizar essas transformações 

para que se  possa avaliar o grau de mudanças e suas reais consequências.  

É bem verdade que num sistema todas as partes estão interligadas de uma  forma 

que esse sistema passe a realizar seu objetivo, neste caso entende-se que  todas as partes que 

pertencem ao Monte Carmelo estão voltadas para a realização  de seu propósito, pois o mesmo 

mantém uma inter-relação já que este sistema está  disposto a partir de uma ordem e a tentativa 

de se mudar essa ordem acarretará nas  mudanças da natureza essencial do sistema em questão.  

É bem verdade que todo sistema tem em si uma capacidade de se manter  estável, 

mediante seus próprios ajustes desde que ele não seja submetido a  constantes e fortes alterações 

externas. Os sistemas, por assim dizer, podem  estabelecer mecanismos de interações, ajustes e 

de feedbacks, que possibilita ao  mesmo tempo, manter o equilíbrio ecológico.  

O que se pode observar no Monte Carmelo é a introdução de alterações  externas 

num volume muito acima da sua capacidade de responder com equilíbrio às modificações 
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ambientais. Vê-se que as interferências externas estão destruindo sua  estrutura original 

provocando, no mesmo, a perda de sua pouca biodiversidade e  consequente perda de sua 

capacidade de ajuste. Os padrões de comportamento das variáveis existentes dentro do sistema  

estão intimamente ligados a partir do grau de interferência, portanto, quanto maior  forem seus 

vínculos, maior será a reprodução do comportamento observado no sistema. Neste caso, quando 

se observa os vínculos de interdependência existentes  dentro do Monte Carmelo, verifica-se 

que o comportamento observado nem sempre  corresponde às expectativas, pois em muitos 

casos, as relações de causalidade  podem ocorrer de forma circular, mas, em momentos 

aleatórios, a observação das  mesmas.  

Concorda-se que na maioria das vezes os ecossistemas possuem um alto  grau de 

complexidade, acredita-se que tal complexidade não se resuma a somente  grandes variedades 

de espécimes, como pensam alguns, já que ao se analisar um  ecossistema se inclui em seu 

estudo um número incalculável de combinações  possíveis de identificações e de análises.  

No caso do Monte Carmelo, pode-se verificar que se encontram duas  vertentes. A 

primeira seria as variáveis que estão voltadas para a heterogeneidade  espacial e suas interações 

especiais e a segunda, não menos importante, seria a  variável voltada para as interações entre 

as espécimes existentes naquele lugar.  

O pensamento sistêmico nos coloca diante de uma nova realidade, de um  novo 

desafio. Pois, no momento histórico em que as sociedades capitalistas se  encontram 

atualmente, se faz, essencialmente necessário, que se considere a  possibilidade de se 

desenvolver esta linha de pensamento. Desta forma, será  prudente descrever e se entender mais 

adiante.  

Pode-se estabelecer quatro níveis de percepção, distribuídos numa ordem crescente 

de complexidade da percepção (FOLLEDO, 2007, p. 03). São eles: Eventos; Padrões de 

eventos; Estruturas sistêmicas e valores e visões compartilhadas.  

Os eventos são coisas com que se depara no dia-a-dia, como por exemplo,  a morte 

de uma espécie ou mesmo a migração de um “ser”.  

Os padrões de eventos são as memórias que se acumulam de eventos que  se repetem 

em algum sentido, revelando-se ao longo do tempo um padrão. Podendo  também ser visto 

como o grande gerador dos eventos.  

As estruturas sistêmicas apresentam-se como comunidades ecológicas e  sociais que 

podem ser vistos como organismos ligados entre si por uma rede de  relações.E o último dos 

níveis, as visões compartilhadas são geradoras de estruturas  sistêmicas, operando como força 
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orientadora na criação e na mudança de todo tipo  de estrutura sistêmica.  

Os caminhos e as habilidades que o raciocínio sistêmico nos faz trilhar serão  aqui 

a busca por pensamento dinâmico que objetiva, em termos de padrões de  comportamentos ao 

longo do tempo, a formatação e o entendimento no qual o  pensamento dinâmico nos leva a 

focalizar esta análise não só na causa específica de  um determinado acidente ecológico, mas 

com que frequência este se repete e se  evidencia. (FOLLEDO, 2007).  

Quais as causas que podem determinar o padrão deste acidente ecológico  e se os 

mesmos estão ligados a métodos e pressupostos gerenciais sobre os quais  nosso pensamento 

pode influenciar. (FOLLEDO, 2000). Por último, acredita-se que a  Teoria Sistêmica, através 

de sua compreensão de sistema, pode desenvolver uma  análise dos padrões de comportamento 

que possibilitam a explicação de eventos  individuais, mesmo que isto ocorra de forma 

sistemática e a longo prazo.  

 

A DINÂMICA DOS SISTEMAS  

A capacidade que os sistemas possuem de interação entre os ambientes  externos e 

internos, refletem uma das características principais dos sistemas.  Acredita-se que os sistemas 

podem ser fechados quando não conseguem a troca ou  mesmo contato, com o meio externo. 

Portanto, um sistema fechado não admite a troca de elementos com o meio  externo e nem muito 

menos de informação, utilizando-se de seus próprios recursos e  potencialidades para se manter 

vivo. Neste ponto concorda-se com Rosnay (1975, p. 90), quando ele afirma que: 

Quando se atinge o equilíbrio termodinâmico, a entropia é máxima: o sistema  não 

pode fornecer mais trabalho. A termodinâmica clássica só considera  sistemas 
fechados. Mas, um sistema fechado é uma abstração dos físicos: é  uma simplificação 

que permitiu estabelecer as grandes leis da físico-química. 

 

    Como pode-se ver os sistemas fechados não estabelecem uma troca de  energia ou 

mesmo de qualquer material, ou mesmo ainda de qualquer informação  com o ambiente ao qual 

ele está inserido, utilizando-se apenas de sua energia interna.  

Como podemos ver na figura 1, as setas em azul representam a circulação  de relação 

internamente, não estabelecendo, portanto, nenhuma correlação ou  mesmo inter-relação com 

o meio externo. O seu funcionamento pauta-se por uma  sistemática restrita e irreversível, 

quando ele alcançar sua maturidade. (ROSNAY,  1975).  

Neste caso concorda-se com Rosnay (1975, p. 93), quando ele afirma que  os 

sistemas fechados são: “uma abstração dos físicos: é uma simplificação que permitiu  

estabelecer as grandes leis da físico-química, não sendo, parcialmente aplicável a  leitura da 

realidade”.  
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Nos sistemas fechados ou estáveis, ou mesmo ainda ditos mecânicos, há  pouca ou quase 

nenhuma interação com o meio, ao contrário dos sistemas abertos, adaptativos ou ainda 

chamados de “orgânicos”. Os sistemas compreendidos como  "mecânicos" buscam minimizar 

a organização, o equilíbrio propriamente dito, enquanto que nos sistemas "orgânicos", eles 

buscam a preservação de uma estrutura  geneticamente dada dentro de certos limites, aqui 

chamados de homeostase. (Rosnay  1975).  

Quando se trata dos sistemas aqui chamados de orgânicos percebe-se  então que 

esses sistemas possuem a capacidade de dentro e fora de seus limites,  receberem alterações 

que lhe caracterizam como sendo ao mesmo tempo orgânico e  mecânico.  

Desta forma, entende-se que o sistema aberto se configura como fechado  a partir 

das próprias interações existentes nas suas variáveis internas, promovendo  alterações que 

possibilitam ao mesmo um estado relativo de manutenção, mantendo  aparentemente seu estado 

inalterado.  

Este mesmo sistema se caracteriza como sendo aberto na medida em que  as relações 

de troca entre os meios internos e externos introduzem alterações que  possibilitam a este 

sistema uma interação bem acima do habitual muito embora essa  alteração seja num nível 

aceitável, capaz do próprio sistema estabelecer novas  relações que possibilitam novas relações, 

aos quais promovam a transferência das  estruturas genéticas dentro dos limites deste sistema. 

(ROSNAY 1975).  

O sistema cibernético é um tipo particular de sistema aberto. Sua principal  

característica é a complexidade e a morfogênese (recriação de estruturas). Ou seja,  ao contrário 

dos demais, os sistemas cibernéticos têm características adaptativas,  onde a criação, a 

elaboração e a modificação das estruturas são tidas como pré-requisito para permanecerem 

viáveis como sistemas operantes. (LIEBER, 2004). Como se vê os sistemas fechados não 

estabelecem nenhuma troca com o  meio externo, passando assim a viver de sua própria energia, 

não estabelecendo  fluxos contínuos de energia, matéria e informação com o ambiente externo. 

Dar para  se ter a ideia de que este sistema não é fácil de existir, pois a ele está atribuída uma  

gama muito frágil de sobrevivência, haja visto que ele não consegue estabelecer  qualquer que 

seja, uma relação com o meio externo, dificultando assim sua própria  sobrevivência. (LIEBER, 

2004).  

Pode-se dizer que, embora sabendo da existência de sistemas fechados,  acredita-se 

que os mesmos por não estabelecerem uma relação ampla e real com os  meios externos, não 

apresentará esta classificação de sistema como sendo a ideal  para este estudo. 

Já quanto aos sistemas abertos, entende-se que são aqueles que mantêm  uma 

relação com o ambiente externo. Neste caso, eles recebem interações do meio  externo e 
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conseguindo assim internalizá-los através de processos de interação.  Estabelecendo novos 

processos que podem ou não serem devolvidos ao meio  externo. Afinal, pressupõe-se que um 

sistema fechado está desligado do mundo e  sendo assim não estabeleceria ligações com ele. 

(LIEBER, 2004).  

Os sistemas abertos necessitam de entradas, aqui chamadas de (inputs) e  de saídas 

denominadas de (outputs). Neste caso, estes sistemas necessitam  extremamente destas entradas 

(os inputs), para que se confirme o processo de  dinâmica interativa, mantendo os mesmos em 

completo funcionamento. (LIEBER,  2004).  

Pode-se justificar esses sistemas como sendo uma relação permanente, no  qual ele 

processa a troca de energia, a troca de matérias e a troca de informações  que são utilizadas para 

que o mesmo possa processá-la. A ponto de poder se  preservar contra a degradação exercida 

pela ação do tempo, lançando mão da  entropia, coisa que não pode acontecer nos sistemas ditos 

fechados.  

Vê-se que a figura a seguir apresenta uma nova realidade representada  aqui pelas 

setas em azul que acabam perpassando tanto ao limite interno do sistema  quanto ao seu limite 

externo.  

Ao contrário do que se pensa, o sistema aberto demonstra ter uma maior  

complexidade de relações. É importante identificar que os sistemas abertos são  caracterizados 

a partir de duas noções primordiais. A primeira seria a variedade dos  elementos, resultante da 

sua capacidade de se adaptar às novas situações, e a  segunda seria sua capacidade de interação, 

obtidas através do contato entre o meio  interno e o externo, estabelecendo-se dentro de um 

sistema complexo. (ROSNAY,  1975). A partir da figura 3, visualiza-se que a capacidade que 

os sistemas carregam  de interagir com os ambientes internos e externos representada na figura 

abaixo, onde  pode-se visualizar as principais características deste sistema.  

Como se observa na figura acima, as relações existentes entre o todo  complexo, 

representado pelas conexões que as setas apresentam e as partes que  compõem esse todo, 

podem, a qualquer momento, ser desmembradas,  estabelecendo novas conexões. O que pode 

ocorrer na verdade é a possibilidade da  ocorrência do todo se desvincular das partes 

provocando assim novas transformações  e consequentemente novas adaptações.  

Identifica-se ainda na figura acima, o princípio de interdependência que se  

estabelece entre as partes e o todo do sistema, esse princípio se refere ao poder de  compreensão 

com as partes que estão interligadas a esse todo e como elas podem  ajudar na observação de 

alterações que causam o desequilíbrio aos sistemas  naturais. Desta forma não se estabelece 

relações independentes, como querem  alguns, pensando que desta forma se pode esquecer os 

fatores que interferem no  sistema.   
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Compreende-se que um sistema tem a capacidade de ser maior e menor  que as 

partes que o constitui. Sendo assim, ele pode ser maior que as partes,  justamente por aquilo 

que se concebe chamar de emergência, entendendo que essa  emergência seria os resultados 

das relações/interações que essas partes assumem,  permitindo o surgimento de um novo 

produto, e que jamais poderá ser observado em  separado. (FUNIBER. 2003). Desta forma, o 

sistema também pode ser menor que as  partes, quando o próprio sistema acata limites a essas 

partes, no qual não consegue  realizar inteiramente as relações/interações possíveis. (FUNIBER. 

2003).  

Outra questão analisada na figura 03 está relacionada ao processo de  intercâmbio. 

No sistema aberto, como se pode ver anteriormente, não é atribuída a  possibilidade de 

permanência estática, sem mudanças significativas. (FUNIBER.  2003). Este sistema é aberto, 

pois assume a incorporação das variáveis externas e  internas, compreendendo assim conceitos 

de ordem e desordem, ou melhor dizendo,  de uma entropia, que ajuda a entender a realidade 

dinâmica e sistêmica deste  processo.  

Entender um sistema aberto é na verdade compreendê-lo como uma  unidade 

dinâmica, onde se poderão conhecer os mecanismos internos utilizados por  ele mesmo na busca 

pelo seu equilíbrio ecológico, no que se apresenta através de  constantes intercâmbios 

recebidos do seu entorno. (FUNIBER. 2003).  

Aceitando assim as possíveis mudanças que são resultados deste  intercâmbio, 

podendo ocorrer uma mudança temporal ou mesmo espacial. (FUNIBER,  2003). Sendo assim, 

concorda-se com Garcia (Apud, FUNIBER, 1986, 15), quando  ele afirma que:  

Para estudarmos os sistemas complexos, devemos observar os seguintes 
componentes:  

Limites: estabelecem a definição das "fronteiras" físicas dos sistemas que  vamos 

estudar ou observar (o interno e o externo). Destaca-se que esta definição não 

restringe somente o limite físico do sistema, mas também as  relações que estão sendo 

analisadas.  

Elementos: para determinar os subsistemas (elementos) de um sistema complexo, é 

fundamental definir as escalas espaciais e temporárias que serão consideradas.  

Estrutura: um grande número de propriedades de um sistema é determinado por sua 

estrutura, e não por seus elementos, em que as propriedades dos elementos 

determinam as suas relações, e estas, sua estrutura.  

 

Ainda utilizando-se do parâmetro de relação/interação aceita nos sistemas  abertos, 

pode-se verificar que a retroalimentação permite ao sistema ser  realimentado constantemente, 

criando informações geradas por ele mesmo e que  podem assumir uma nova condição, quando 

esse sistema tem efeitos iniciais que  aumentam ou geram uma variação do próprio sistema em 

relação a seu ponto de  equilíbrio inicial. Denominada assim de condição positiva quando o 

sistema cria uma  nova informação e com ela possibilita ao sistema alterar-se para restabelecer 

seu  ponto de equilíbrio, chama-se essa nova condição de negativa. (FUNIBER. 2003).  
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Desta forma, se tem os sistemas abertos que podem assumir a condição de  regulação 

antecipatória, que são as informações recebidas pelo sistema e que atuam  não alterando o 

comportamento do sistema no presente, mas apresentará um sentido  de alteração no futuro. 

Nos sistemas complexos pode-se observar também que quando vivo, os  sistemas tendem a 

manter em seu estado de estabilidade, sendo desta forma uma  fase de adaptação que o mesmo 

assume a partir de seus processos. De outra forma,  nos sistemas abertos quando ocorre uma 

interdependência com grau muito elevado,  essas mudanças podem causar alterações no próprio 

sistema causando o que  chamamos de inovação. (FUNIBER, 2003). 

No caso do Monte Carmelo, compreende-se que a realidade enfrentada  hoje pelos 

moradores do seu entorno, passam por grandes transformações sociais  que seguramente estão 

causando um grau de interdependência.  

As transformações introduzidas no meio, ao longo dos anos, vêm  paulatinamente 

provocando mudanças que vão desde a implantação de infraestrutura urbana como o 

calçamento de ruas, a colocação da rede de água e esgotos e energia  elétrica etc. Analisa-se até 

que ponto essas mudanças ocasionam alterações  ambientais no entorno do Monte Carmelo, 

provocando o desmatamento dessa área e  causando alterações que possibilitam o aparecimento 

das inovações.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Busca-se com as referências aqui citadas o estabelecimento de  referenciais teóricos 

que possibilitaram um enfoque integral e sistêmico ou que  melhor visualizarem alternativas a 

serem integradas ao tema objeto de estudo.  

Desta forma, pode-se afirmar aqui, que os impactos ambientais  ocasionados pelas 

obras ocorridas no Monte Carmelo acabaram por estabelecer de  forma bem clara que estas 

transformações ocorridas em seu entorno acabaram por  estabelecer um novo paradigma de 

desequilíbrio ambiental nunca antes estudado.  

Criando assim, a necessidade de se realizar estudo um bem maior que  possa 

direcionar as atuais práticas devastadoras e provocadoras do desequilíbrio  ambiental vigente, 

no sentido de se estabelecer questões que ajudem a população a  vencerem suas barreiras e com 
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isto, possam a vim a trabalhar com as questões  ligadas à dinâmica dos espaços abertos e 

fechados.  

Para isto, é preciso se estabelecer um trabalho conjunto, reflexivo e  coerente entre 

o espaço em questão e a teoria sistêmica, sua dinâmica e  complexidade.  

Entende-se que foi extremamente possível, dentro do estudo proposto,  identificar 

quais as relações inerentes ao tema proposto e suas relações entre o  homem e o meio objeto de 

pesquisa. Portanto, acredita-se que a partir da formação  de um grupo de profissionais 

especializados e capacitados nas mais diferentes áreas  do conhecimento técnico-científico, se 

poderia dar início às condições de se envolverem de forma permanente e contínua na condução 

e no gerenciamento da  gestão de programas ambientais.  

A partir destas novas tecnologias e da grande complexidade que envolve a  Gestão 

de Áreas Naturais, seria necessário o desenvolvimento de técnicas que  possibilitaram a geração 

de alternativas para a conservação das áreas naturais  ainda existentes, somados a mudança dos 

hábitos de educação da população,  agregando assim, paradigmas ambientais de conservação 

de consumo que possam  desenvolver propostas de gerenciamento deste espaço na possibilidade 

de responder  a uma nova realidade ambiental sustentável, daí a importância do poder público 

está  presente para ajudar, intervir e regulamentar possíveis conflitos.  

Sendo assim, acredita-se que, embasados na teoria de sistemas, se pode  afirmar que 

os fatores que envolvem a problemática da Análise das Depredações  Ocorridas na Área do 

Monte Carmelo na Cidade de Santa Cruz Estado do Rio  Grande do Norte, a partir da 

construção do seu complexo turístico, são abertas e  sofrem interações com o meio ambiente 

onde estão inseridos.  

Desta forma, entende-se que esta interação gera realimentações que  podem ser 

positivas ou negativas, criando possibilidades de auto-regulação  regenerativa, que por sua vez 

cria novas propriedades que podem ser positivas ou  talvez negativas para o todo, independente 

das partes.  

Um sistema realimentado é necessariamente um sistema dinâmico, já que  deve 

haver uma causalidade implícita. Em um ciclo de retroação, uma saída é capaz  de alterar a 

entrada que a gerou, e, consequentemente, a si própria. Neste caso o  sistema em estudo é 

dinâmico e sofre instantaneamente as alterações que implicam numa desigualdade.  

Portanto, em uma malha de realimentação deve haver um certo retardo na  resposta 

dinâmica. Esse retardo ocorre devido à uma tendência do sistema de manter  o estado atual 

mesmo com variações bruscas na entrada. Isto é, ele deve possuir uma  tendência de resistência 
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a mudanças e esse deve ser o grande desafio de todo estudo  sistêmico.  
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RESUMO 

Realizamos um levantamento de abelhas das orquídeas (Apidae: Euglossini) no Parque 

Estadual Cristalino, que é uma área de extrema prioridade para a conservação da biodiversidade 

do sul da Amazônia. As abelhas foram coletadas em 12 parcelas do módulo do Programa de 

Pesquisa em Biodiversidade por meio de armadilhas para garrafas de dois litros implantadas na 

floresta contendo substâncias atrativas (benzoato de benzila, cinamato de metila, cineol, 

eugenol, salicilato de metila e vanilina) durante três expedições. Foram coletados 1.292 machos 

pertencentes a 34 espécies e cinco gêneros da tribo. As substâncias atraíram diferentes 

composições de espécies, demonstrando a importância do uso de diversos atrativos na 

realização de levantamentos de Euglossini. No Parque Cristalino, registramos a maior 

abundância de Aglae caerulea Lepeletier et Serville, 1825 para os Neotrópicos e este é o 

primeiro registro da atração de machos da espécie pelo benzoato de benzila. A alta diversidade 

de espécies de abelhas das orquídeas registradas no sul da Amazônia reforça a necessidade do 

tratamento prioritário dessa região para a conservação da biodiversidade dos Neotrópicos. 

Palavras-chave: Neotrópico, Hymenoptera, Euglossini, Parque Cristalino, Amazônia, ecologia 

 

 

ABSTRACT 

We carried out a survey of orchid bees (Apidae: Euglossini) in the Cristalino State Park, which 

is an area of extreme priority for the conservation of biodiversity in the southern Amazon. The 
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bees were collected in 12 plots of the Biodiversity Research Program module using traps for 

two-liter bottles implanted in the forest containing attractive substances (benzyl benzoate, 

methyl cinnamate, cineol, eugenol, methyl salicylate and vanillin) during three expeditions. A 

total of 1,292 males belonging to 34 species and five genera of the tribe were collected. The 

substances attracted different species compositions, demonstrating the importance of using 

different attractants in carrying out Euglossini surveys. In the Cristalino Park, we recorded the 

greatest abundance of Aglae caerulea Lepeletier et Serville, 1825 for the Neotropics and this is 

the first record of the attraction of males of the species by benzyl benzoate. The high diversity 

of orchid bee species recorded in the southern Amazon reinforces the need for priority treatment 

in this region for the conservation of biodiversity in the Neotropics. 

Keywords: Neotropics, Hymenoptera, Euglossini, Cristalino Park, Amazon, ecology 

 
INTRODUÇÃO 

As abelhas solitárias da tribo Euglossini Latreille, 1802 estão entre os grupos prioritários 

para estudos realizados para auxiliar no estabelecimento de políticas de implantação de novas 

áreas de proteção ambiental na Amazônia (Overall, 2001). Esses organismos representam até 

30% das espécies de abelhas nas florestas neotropicais (Roubik & Hanson, 2004) e são 

essenciais para a fertilização cruzada de várias angiospermas (Janzen, 1971; Ramírez et al., 

2002), especialmente na Amazônia. Floresta, onde a vegetação densa impede a penetração dos 

ventos e onde as espécies de árvores são espacialmente isoladas, auto-incompatíveis ou dioicas 

(Bawa, 1990; Overall, 2001). 

A tribo Euglossini é representada por mais de 250 espécies descritas (ver Moure et al., 2012) 

pertencentes a três gêneros de abelhas coletoras de pólen [Eulaema Lepeletier 1841, Eufriesea 

Cockerell 1908 e Euglossa Latreille 1802] e dois gêneros de abelhas cleptoparasitas [Exaerete 

Hoffmannsegg 1817 (Anjos-Silva et al., 2007; Engel, 2018) e Aglae Lepeletier-de-Saint-

Fargeau et Audinet-Serville 1825] (Michener, 2007). 

Euglossini são conhecidos como abelhas das orquídeas porque os machos coletam 

compostos aromáticos (terpenos e sesquiterpenos), especialmente quando visitam flores de 

orquídeas ou de outras fontes não florais (fungos, madeira podre, frutas, etc.) (Whitten et al., 

1993; Roubik e Hanson , 2004). Para coletar compostos aromáticos das flores, os machos usam 

o segundo par de pernas para escovar a superfície da flor e transferir o composto para o terceiro 

par de pernas (tíbias posteriores), que possuem uma cavidade cercada por cerdas para armazenar 

o exsudato coletado apenas por homens (Whitten et al., 1989), com possível uso durante a 
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coorte (Eltz et al., 2003). 

A partir de meados da década de 1960, substâncias puras de laboratório foram feitas a 

partir de compostos aromáticos encontrados nas flores das orquídeas com o objetivo de atrair 

machos desta tribo única de abelhas das orquídeas, o que levou a um enorme avanço nos estudos 

sobre biologia, ecologia,conservação, taxonomia, filogenia e distribuição geográfica de 

Euglossini (Dodson et al., 1969; Ackerman, 1989; Oliveira e Campos, 1996; Anjos-Silva et al., 

2006; Anjos Silva et al., 2007; Anjos Silva, 2007; 2008; 2019a, b; Silva et al., 2013; Ramírez 

et al., 2015; Engel, 2018). 

Mais de 60% das espécies de euglossíneos ocorrem na vasta bacia amazônica (Moure 

et al., 2012), embora esse fato tenha sido revelado por meio de amostragem irregular e esforços 

de coleta em regiões restritas (Powell e Powell, 1987; Becker et al., 1991) ; Morato, 1994; 

Oliveira e Campos 1996; Morato, 2001). Em contraste, pouco se sabe sobre a diversidade de 

espécies e composições das comunidades de abelhas nativas na porção norte do estado de Mato 

Grosso, Brasil (sul da Amazônia) (Anjos-Silva, 2011; Schorn de Souza et al., 2015; Figueiredo 

, 2016). Outras áreas para as quais pouco se sabe sobre a diversidade de abelhas das orquídeas 

são as áreas de transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado (região de savana do Brasil 

central) (Giehl et al., 2013; Oliveira-Junior et al., 2015). A falta de registros de determinada 

espécie em estudos de curto ou longo prazo ou inventários de áreas extensas, como a Amazônia, 

dificulta a elaboração de listas de espécies catalogadas em unidades de conservação (Overall, 

2001). Isso reforça a necessidade de novos inventários com métodos de coleta eficientes e 

padronizados, como no caso do presente estudo. 

Neste trabalho, avaliamos a riqueza e abundância de espécies, bem como a atratividade 

de seis substâncias puras para os machos de abelha das orquídeas em uma área indicada pelo 

Ministério do Meio Ambiente como sendo de extrema importância para a conservação da 

biodiversidade da Amazônia (MMA, 2002): Parque Estadual Cristalino, que está localizado no 

arco do desmatamento da Amazônia no estado de Mato Grosso na principal fronteira agrícola 

do Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

 

O presente inventário de abelhas das orquídeas foi realizado no módulo do Programa de 

Pesquisa em Biodiversidade (BRP) no Parque Estadual Cristalino, no sul da Amazônia, Brasil 
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(9 ° 27 '42,1 "S, 55 ° 48' 24,8" W). O módulo consiste em uma área de transição entre a floresta 

densa, a floresta estacional semidecidual e a floresta seca denominada Cerradão. O parque está 

inserido na bacia do rio Cristalino e faz parte da bacia do rio Nhandu, ambos afluentes do rio 

Teles Pires. O parque possui uma área de 184.900 hectares situados nos municípios de Alta 

Floresta (10%) e Novo Mundo (90%) no estado de Mato Grosso (SEMA / MT, 2009) e tem alta 

prioridade para a conservação da biodiversidade amazônica ( MMA, 2002). O clima na região 

do parque é úmido, continental, equatorial com estação seca: Am na Classificação de Köppen 

(Peel et al., 2007). A temperatura média é de 25,2 ° C e a precipitação média é de 2.250 mm, 

com período de seca de junho a setembro e período de chuva de outubro a maio (SEMA / MT, 

2009). Um total de 1.366 espécies de plantas vasculares estão catalogadas na região, incluindo 

25 espécies de orquídeas (Zappi et al., 2011). As famílias mais abundantes no módulo são 

Burseraceae (15,80%), Arecaceae (14,69%) e Moraceae (14,10%) (Barbosa et al., 2016). 

Módulo do Programa de Pesquisa em Biodiversidade 

O módulo BRP do Parque Estadual do Cristalino é composto por duas trilhas de cinco 

km com espaçamento de um km. Uma parcela é estabelecida a cada quilômetro ao longo das 

trilhas, totalizando 12 parcelas permanentes nas quais os táxons são amostrados (Figura 1). 

Uma parcela consiste em um trecho de 250 m de extensão que acompanha a curva do terreno, 

reduzindo as variações do habitat. Este método de inventário foi desenvolvido inicialmente para 

estudos de longo prazo, mas também permite estudos ecológicos rápidos para avaliar a 

complementaridade biótica e planejar o uso da terra (Magnusson et al., 2005). 

Amostragem de abelhas euglossine 

As 12 parcelas do módulo BRP no Parque Estadual do Cristalino foram amostradas de 

13 a 18 de maio e 12 a 14 de dezembro de 2013 e respostas de 4 a 12 de setembro de 2014. 

Armadilhas feitas de garrafas plásticas de dois litros foram distribuídas entre as parcelas. Uma 

bola de algodão presa a um arame e embebida em uma das seis substâncias atrativas puras 

(benzoato de benzila, cinamato de metila, cineol, eugenol, salicilato de metila e vanilina) foi 

colocada em cada armadilha. As armadilhas foram penduradas nos galhos das árvores a uma 

altura de aproximadamente 1,5 m do solo e a uma distância de 40 m entre si - sempre nos 

mesmos locais e na mesma disposição. 

A coleta das abelhas e reposição das substâncias puras foram realizadas diariamente ao 

entardecer. Após o sacrifício dos machos em acetato de etila, os espécimes foram montados em 

pinos entomológicos e rotulados. As abelhas das orquídeas foram identificadas por um membro 

da equipe (EJAS) utilizando literatura específica e comparações com a Coleção UNEMAT de 

Abelhas do Departamento de Biologia (EJASC) da Universidade Estadual de Mato Grosso em 
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Cáceres, Mato Grosso, Brasil. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Avaliamos a suficiência da amostragem por meio da comparação da riqueza de espécies 

observada e da riqueza estimada de abelhas das orquídeas usando o estimador Jackknife 1 

(Colwell e Coddington, 1994). A curva de acumulação de espécies foi construída pelo método 

de rarefação de Mao Tau (Gotelli e Cowell, 2001), com 1.000 randomizações e considerando 

dois eventos de amostragem em 12 parcelas (24 repetições). 

A análise de similaridade (ANOSIM) foi realizada para testar se diferentes substâncias 

atraíam diferentes composições de espécies (Clarke e Green, 1988). Utilizamos as distâncias de 

Bray-Curtis para dados de abundância e o índice de Jaccard para dados de presença / ausência, 

excluindo espécies de uma única ocorrência (singletons) e dupla ocorrência (doubletons). Esta 

análise gera um valor global R que se refere a estatísticas que mostram diferenças entre todos 

os grupos e um valor R como uma estatística de teste para comparação múltipla entre cada 

grupo (Clarke e Green, 1988). Também calculamos os coeficientes de correlação de Pearson 

(Zar, 2010) para avaliar a correlação entre a riqueza de espécies e a abundância de machos 

atraídos pelas substâncias puras. 

A fidelidade e a especificidade dos machos das espécies atraídas pelas substâncias puras 

foram calculadas por meio do Indicator Species Analysis (IndVal) (Dufrêne e Legendre, 1997), 

que combina a abundância relativa das espécies com a frequência relativa de ocorrência nas 

armadilhas. O valor máximo IndVal (IV) ocorre quando todos os indivíduos de uma espécie 

são encontrados em um único atrativo (Dufrêne e Legendre, 1997). 

Estimates 7.5.0 (Colwell, 2005) foram usados para estimar a riqueza de espécies e R $3.1.3 (R 

Core Team, 2013) foi usado para IndVal. ANOSIM e análise de correlação de 

Pearson foram realizadas usando o programa PAST 3.0.6 (Hammer et 

al., 2001). Consideramos significativos os resultados com valores de 

p ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS 

As substâncias puras atraíram um total de 1.292 abelhas orquídeas machos pertencentes 

a 33 espécies e aos cinco gêneros da tribo (Tabela 1). O gênero mais abundante foi Eulaema (N 

= 733 machos distribuídos em cinco espécies), seguido por Euglossa (N = 416 machos; 19 

espécies), Exaerete (N = 116 machos; três espécies), Aglae (N = 18 machos; monotípico) e 
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Eufriesea (N = nove machos; quatro espécies). As espécies mais abundantes foram Eulaema 

meriana (Olivier 1789) (34,05%), El. nigrita Lepeletier 1841 (13,39%) e Euglossa intersecta 

Latreille 1838 (8,59%), enquanto 13 espécies (38,23% do total) tiveram abundância de menos 

de três machos cada. 

A riqueza de espécies estimada (40,67 ± 5,48) para o Parque Estadual do Cristalino foi 

um pouco maior do que a riqueza de espécies observada e a curva de acumulação de espécies 

não se estabilizou (Figura 2). 

O cineol foi a substância com maior abundância de machos (46,75%) e maior riqueza 

de espécies (61,76%), enquanto o benzoato de benzila foi a substância menos atrativa da 

floresta. Embora a associação não tenha sido estatisticamente significativa (p = 0,0893), a 

variação na abundância de machos explicou 75% da variação na riqueza de espécies (r = 0,7449) 

(Figura 3). 

Diferenças significativas foram encontradas entre as composições de espécies associadas a cada 

substância pura considerando tanto os dados de abundância masculina (ANOSIM, R = 0,4799; 

p = 0,0001) quanto os dados de presença / ausência (ANOSIM, R = 0,4329; p = 0,0001). Nas 

comparações pareadas, todas as substâncias diferiram significativamente entre si (p <0,05) 

(Tabela 2). 

Dentre todas as espécies catalogadas, machos de 18 espécies (53%) foram fiéis e 

específicos a uma das substâncias puras empregadas no experimento (Tabela 3). Nenhum 

homem exibiu uma preferência significativa por benzoato de benzila ou eugenol. Os machos 

das outras 16 espécies não mostraram fidelidade significativa a nenhuma das substâncias (p> 

0,05). 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta região do sul da Amazônia, a riqueza de abelhas de orquídeas registrada no Parque 

Estadual do Cristalino foi semelhante à riqueza registrada em outras áreas da Amazônia, nas 

quais existem de 32 a 38 espécies conhecidas (Oliveira e Campos, 1996; Silva e Rebêlo, 1999; 

Otero e Sandino, 2003). 

Estudos na porção norte do estado de Mato Grosso são incipientes, mas indicam alta 

riqueza de espécies para a região (Anjos-Silva, 2011). No inventário rápido realizado no 

módulo do BRP no município de Cotriguaçu, foram coletados 2.912 machos, distribuídos entre 

41 táxons sem estabilização da curva do coletor (Schorn de Souza, 2014). Também não 

encontramos estabilização da curva coletora do Parque Estadual do Cristalino, indicando que 

várias espécies ainda não foram catalogadas. Este é um fenômeno recorrente em ambientes 

tropicais, onde muitas espécies são raras (Gotelli e Colwell, 2001; Schilling et al., 2012). 
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Diferenças nos métodos de coleta, bem como no escopo temporal e espacial dos 

inventários, dificultam as comparações de abundância entre os diferentes locais de coleta. 

Inventários conduzidos na Floresta Amazônica registraram de 68 machos (Becker et al., 1991) 

a 3.675 machos amostrados (Storck-Tonon et al., 2009). Considerando a amostragem rápida 

(geralmente por cinco dias consecutivos), a abundância de abelhas euglossine no Parque 

Estadual do Cristalino é alta. 

A abundância de machos de Ag. caerulea Lepeletier et Serville, 1825 no parque (n = 

18) foi o maior já catalogado para a região Neotropical (Moure et al., 2012). A maioria dos 

inventários reporta no máximo três machos (Morato, 2001; Otero e Sandino, 2003; Santos-

Júnior et al., 2014; Schorn de Souza, 2014; Ramírez et al., 2015), contrastando os oito machos 

capturados em o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães no estado de Mato Grosso (Anjos-

Silva et al., 2006) e os 11 machos amostrados em Tarapoto, Peru (Nemésio e Rasmussen, 2014). 

O gênero monotípico Aglae é comumente relacionado à Bacia Amazônica, mas sua 

distribuição geográfica se estende do Panamá à savana brasileira (Silva et al., 2013), com 

registros de ocorrência em matas ciliares nos estados de Goiás (Silva et al., 2013), Maranhão 

(Martins et al., 2016) e Mato Grosso (Anjos-Silva et al., 2006). Ag. caérulea fêmeas parasitam 

ninhos de El. nigrita (Myers, 1935) e a alta abundância das espécies hospedeiras pode ser uma 

das razões para a alta abundância de Ag. caerulea machos no Parque Estadual Cristalino. 

Embora El. nigrita é uma das espécies mais comuns dos Neotrópicos, com registros da Costa 

Rica ao sul do Brasil (Oliveira, 2007), podendo estar ausente nas densas florestas da Amazônia 

(Oliveira e Campos, 1996; Oliveira, 2001). Em geral, as espécies dominantes nas comunidades 

de abelhas das orquídeas na Amazônia correspondem a aproximadamente 1/3 do número total 

de machos (Silva e Rebêlo, 1999; Oliveira e Campos, 1996). El. meriana era a espécie 

dominante no Parque Estadual do Cristalino e sua presença é comum na bacia amazônica, 

embora sua distribuição geográfica conhecida se estenda da Guatemala até a região centro-oeste 

do Brasil, com registros no estado da Paraíba no nordeste do Brasil (Oliveira, 2007) . 

A terceira espécie mais abundante no Parque Estadual do Cristalino foi Eg. intersecta, 

cuja distribuição é restrita à bacia amazônica (Moure et al., 2012). Na maioria dos inventários 

realizados na Amazônia brasileira, a abundância relativa de Ex. intersecta machos é inferior a 

0,5% (n <10) (Oliveira e Campos, 1996; Brito e Rêgo, 2001; Storck-Tonon, 2009; Santos-

Junior et al., 2014; Schorn de Souza, 2014), com exceção do município de Caracaraí no estado 

de Roraima, onde foram coletados apenas 22 machos (Silva et al., 2015). 

O cineol foi o atrativo mais eficaz de machos ao longo do presente estudo, o que se 

assemelha aos resultados descritos na maioria dos estudos conduzidos em diferentes 
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ecossistemas neotropicais (Ackerman, 1989; Silva e Rebêlo, 2002; Viana et al., 2002; Oliveira-

Junior et al., 2015). Isso geralmente é atribuído à sua volatilidade e ao fato de ser uma substância 

comumente encontrada na natureza (Silva e Rebêlo, 2002; Viana et al., 2002). No entanto, 

recomendamos a inclusão de diferentes substâncias puras em estudos de curto e longo prazo 

para obter maior conhecimento sobre a ecologia e taxonomia de Euglossini, uma vez que cada 

substância atrai machos de uma miríade de composições significativamente distintas de 

espécies em várias comunidades amazônicas. .Cineol, eugenol, vanilina e salicilato de metila 

são as substâncias mais utilizadas nos inventários de abelhas euglossina. Entre essas quatro 

substâncias, o eugenol é geralmente menos atraente para os machos em florestas tropicais 

(Oliveira e Campos, 1996; Silva e Rebêlo, 1999; 

Schorn de Souza, 2014). Porém, o eugenol foi a substância pura que mais atraiu a 

riqueza de espécies na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia (Santos-Junior et al., 

2014). Eugenol teve atratividade média no Parque Estadual Cristalino, atraindo os únicos dois 

exemplares de Ef. pulchra Smith, 1854, considerada rara na Bacia Amazônica (Anjos-Silva, 

2010), embora machos da espécie tenham sido atraídos pelo cineol e salicilato de metila (Anjos-

Silva, 2010). 

Em inventários realizados na Amazônia brasileira com cinco ou mais iscas aromáticas, 

a vanilina e o salicilato de metila estão entre as três substâncias mais atrativas para os machos 

em termos de abundância e riqueza de espécies (Oliveira e Campos, 1996; Silva e Rebêlo, 1999; 

Storck-Tonon et al., 2009; Schorn de Souza, 2014; Santos-Junior et al., 2014). O mesmo foi 

verificado para o Parque Estadual do Cristalino, embora não tenha sido encontrada correlação 

significativa entre a abundância e a riqueza de abelhas atraídas pelas substâncias puras. 

Fenômeno semelhante foi encontrado na floresta amazônica no estado do Acre (Storck-Tonon 

et al., 2009). 

Uma possível explicação para esse fenômeno é a atratividade de substâncias puras para 

machos de espécies dominantes. O cinamato de metila não é particularmente atraente para a 

maioria das espécies na Amazônia brasileira (Oliveira e Campos, 1996; Storck-Tonon et al., 

2011; Santos-Junior et al., 2014; Schorn de Souza, 2014), mas é extremamente eficaz em atrair 

machos de Ag. Caerulea. Portanto, pesquisadores têm recomendado a inclusão dessa substância 

nos inventários de Euglossini (Morato, 2001; Anjos-Silva et al., 2006, 2019a, b; Martins et al., 

2016). Em estudos anteriores, Ag. os machos caerulea foram atraídos pelo eugenol (Santos-

Junior et al., 2014). A presente investigação é a primeira a registrar a atração de Ag. machos 

caerulea ao benzoato de benzila, que é uma das substâncias menos eficazes para atrair machos 

de euglossina na Amazônia (Oliveira e Campos, 1996; Silva e Rebêlo, 1999; Brito e Rêgo, 
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2001). No entanto, o benzoato de benzila foi eficaz em atrair machos de Ex. smaragdina, que 

também são atraídos por outras substâncias, como a preferência das abelhas pelo puro, as 

substâncias podem variar geograficamente e sazonalmente (Ackerman, 1989; Abrahamczyk et 

al., 2012). 

Todas as espécies com abundância inferior a sete indivíduos coletados no Parque 

Estadual do Cristalino apresentaram significativa fidelidade e especificidade a alguma 

substância pura. No entanto, não podemos afirmar que espécies com n <7 são generalistas, pois 

a baixa abundância de algumas espécies pode ter influenciado nos resultados da análise. 

As abelhas euglossinas estão entre os principais polinizadores das florestas neotropicais 

e constituem um grupo importante na definição de áreas de preservação ambiental (Overall, 

2001). Numerosos estudos foram conduzidos com essas abelhas para avaliar os efeitos da 

degradação ambiental (Powell e Powell, 1987; Gihel et al., 2013). Como esses organismos são 

extremamente ágeis e difíceis de serem avistados nas flores e encontrar seus ninhos na natureza 

é uma ocorrência rara (Roubik e Hanson, 2004), o método de amostragem mais eficiente é o 

uso de iscas aromáticas para atrair os machos. 

A escolha das substâncias puras utilizadas nos inventários deve ser feita com critérios 

objetivos, pois a baixa atratividade de alguma substância pode se tornar um artefato que distorce 

a própria composição das espécies nas comunidades de abelhas das orquídeas estudadas. Assim, 

os ninhos-armadilha servem como ferramenta auxiliar para o registro de espécies 

desconhecidas. Na verdade, nem todos os machos de todas as espécies de abelhas das orquídeas 

em uma comunidade são atraídos por iscas aromáticas (Rebêlo e Garófalo, 1997; Viana et al., 

2002), como relatado recentemente para a Estação Ecológica da Serra das Araras, no estado de 

Mato Grosso, onde um único Ag. caerulea fêmea foi observada em uma mata de galeria na orla 

do Pantanal após meses de coleta (Anjos-Silva, 2019 a, b). 

O uso de métodos padronizados para inventários de curto e longo prazos, conforme 

adotado no presente estudo, pode revelar novos padrões de distribuição de espécies ainda não 

conhecidas pela ciência. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados desse rápido inventário, utilizando um protocolo padronizado e replicável 

do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, foram satisfatórios e permitiram caracterizar de 

forma eficiente a comunidade de abelhas euglossinas no Parque Estadual do Cristalino, área de 

alta prioridade para conservação na Amazônia. O uso de diferentes substâncias atrativas 

possibilitou o registro adequado da fauna euglossina local e gerou dados adicionais sobre a 
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taxonomia, biologia e ecologia da espécie, como o primeiro registro da atração de Ag. caerulea 

machos para benzoato de benzila. O fato de as espécies de Euglossini apresentarem preferência 

por diferentes substâncias reforça a necessidade do uso de uma variedade de substâncias puras 

em inventários biológicos, inclusive aquelas consideradas menos atrativas. 

A alta diversidade de abelhas registrada para o sul da Amazônia e a considerável 

ocorrência de desmatamento decorrente do avanço das atividades agrícolas reforçam a 

necessidade de priorizar a conservação dessas áreas naturais por meio de estudos ecológicos de 

longo prazo na região, onde pouco se sabe sobre a fauna de polinizadores. 
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Figura 1. Localização do módulo do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BRP) no 

Parque Estadual do Cristalino, Mato Grosso, Brasil, com indicação das parcelas (○) e trilhas 

(─) utilizadas no inventário ecológico rápido de abelhas das orquídeas (Hymenoptera: Apidae: 

Euglossini) . Fonte: http://ppbio.inpa.gov.br. 

Figura 2. Curva de acumulação (com intervalo de confiança de 95%) de espécies de abelhas 

da orquídea (Hymenoptera: Apidae: Euglossini) amostradas em 12 parcelas do módulo BRP no 

Parque Estadual do Cristalino, Mato Grosso, Brasil. 

Figura 3. Correlação entre a riqueza e abundância de espécies de abelhas machos de orquídeas 

(Hymenoptera: Apidae: Euglossini) atraídas por seis substâncias puras no Parque Estadual do 

Cristalino, Mato Grosso, Brasil.                            
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RESUMO 

Neste trabalho, a diversidade e os atributos funcionais das abelhas Euglossini amostradas no 

Parque Estadual Cristalino, na Amazônia mato-grossense, durante o período chuvoso (maio e 

dezembro de 2013) foram comparados com os resultados obtidos para o final do período de 

estiagem (setembro de 2014). Os machos foram mais abundantes no final do período de 

estiagem, mas a riqueza de espécies estimada para os dois períodos foi similar. A composição 

das espécies foi significativamente diferente, e as espécies dominantes ocuparam posições 

distintas no ranking de importância durante os períodos. O gênero Eulaema, representado por 

abelhas comunais de tamanho corporal grande (> 23 mm), e suas cleptoparasitas, dos gêneros 

Aglae e Exaerete, apresentaram maior abundância no final do período de estiagem, enquanto 

as espécies de Euglossa, representadas por abelhas pequenas (< 15 mm) e de glosas curtas (< 9 

mm), ocorreram principalmente no período chuvoso. 

Palavras-chave: atributos funcionais, coexistência, abundância, nicho temporal 
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In this work, the diversity and functional attributes of Euglossini bees sampled in the Cristalino 

State Park, in Mato Grosso Amazonia, during the rainy season (May and December 2013) were 

compared with the results obtained for the end of the dry period (September 2014). Males were 

more abundant at the end of the dry period, but the estimated species richness for the two 

periods was similar. The species composition was significantly different, and the dominant 

species occupied different positions in the importance ranking during the periods. The genus 

Eulaema, represented by communal bees of large body size (> 23 mm), and its kleptoparasites, 

of the genera Aglae and Exaerete, presented greater abundance at the end of the dry period, 

while the species of Euglossa, represented by small bees (< 15 mm) and short glosses (< 9 mm) 

occurred mainly in the rainy season. 

Keywords: functional attributes, coexistence, abundance, temporal niche 

 

INTRODUÇÃO 

 Variações temporais na composição e na diversidade de insetos podem ser resultantes 

de variações das condições físicas do habitat, da disponibilidade de recursos, da prevalência de 

predadores, e da presença de parasitas e patógenos (Wolda, 1988; Ramírez et al., 2015; Vilhena 

et al., 2017). A partição temporal na distribuição das espécies é um mecanismo importante para 

a manutenção da diversidade e da estabilidade dos ecossistemas, uma vez que promove a 

coexistência das espécies e ameniza os efeitos das relações interespecíficas de competição e 

predação (Giacomini, 2007; Loreau & Mazancourt, 2008). Nos ambientes tropicais, a maioria 

dos insetos apresenta variações sazonais na abundância, as quais são condicionadas 

principalmente pelo regime pluviométrico (Wolda, 1988; Ramírez et al., 2015). 

 As abelhas-das-orquídeas pertencem à tribo Euglossini Latreille, 1802 e são um dos 

principais grupos de polinizadores das florestas neotropicais ( Roubik & Hanson, 2004; 

Ramírez et al., 2002). Normalmente, elas apresentam maior diversidade de espécies durante o 

período chuvoso (Janzen et al., 1982; Ackerman, 1983; Pearson & Dressler, 1985; Oliveira, 

1999; Becker et al., 1991; Rebêlo & Garófalo, 1997; Bezerra & Martins, 2001; Neves & Viana, 

2001; Viana et al., 2002; Anjos-Silva, 2006; Farias & Martins, 2013; Vilhena et al., 2017). 

Porém, algumas espécies podem ser mais abundantes no período de estiagem ou apresentar 

vários picos de abundância ao longo do ano, conforme as condições físicas e biológicas do 

habitat (Janzen et al., 1982; Ackerman, 1983; Oliveira, 1999; Anjos-Silva, 2006 Farias & 

Martins, 2013). 
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 Os atributos funcionais são propriedades mensuráveis que influenciam o desempenho 

dos organismos em seu habitat (McGill et al., 2006). Nos estudos realizados com abelhas-das-

orquídeas, normalmente são considerados os atributos comprimento da glossa e o tamanho 

corporal, que está positivamente correlacionado ao alar (Pearson & Dressler, 1985; Otero & 

Sandino, 2003; Ramírez et al., 2015), mais o comportamento social (Parra-H & Nates-Parra 

2012). 

 Os Euglossini são abelhas robustas, com tamanho médio variando entre 8 mm a 31 mm 

e podem apresentar glosas tão longas que chegam a exceder o tamanho do corpo em algumas 

espécies (Roubik & Hanson, 2004; Dressler, 1978). As abelhas maiores utilizam mais recursos 

alimentares (Podgaiski et al., 2011), apresentam maior capacidade de voo (Gathmann & 

Tscharntke, 2002) e de termorregulação (May & Casey, 1983), enquanto abelhas com glosas 

longas podem explorar flores com tubos mais compridos que não são acessíveis às demais 

(Borell, 2005).  

 A maioria das 67 espécies do gênero Eufriesea Cockerell, 1908 apresenta hábitos 

solitários, embora algumas espécies possam nidificar de forma agregada (Silveira et al., 2002), 

enquanto as 33 espécies de Eulaema Lepeletier, 1841 basicamente são representadas por 

abelhas comunais (Cameron & Ramírez, 2001; Silveira et al 2002). As 128 espécies de 

Euglossa Latreille, 1802 podem apresentar comportamento solitário e formas intermediárias de 

eussocialidade (Silveira et al 2002; Soucy et al., 2003; Augusto & Garófalo, 2004; 2009; 2010; 

May-Itzá et al., 2014). 

 A principal vantagem do comportamento comunal em relação ao solitário está no 

aumento da vigilância contra predadores e parasitas que podem matar a prole (Roubik & 

Hanson, 2004; May-Itzá et al., 2014). O gênero monotípico Aglae Lepeletier-de-Saint-Fargeau 

& Audinet-Serville, 1825 e as nove espécies de Exaerete Hoffmannsegg, 1817 (Engel, 2018) 

são representados por abelhas cleptoparasitas de ninhos de Eulaema e de Eufriesea (Garófalo 

& Rozen Jr., 2001; Roubik & Hanson, 2004), economizando o tempo e a energia envolvida na 

construção, na defesa e no aprovisionamento das células dos ninhos (Garófalo & Rozen Jr., 

2001). 

 Neste trabalho verificamos quais as implicações da variação temporal na composição e 

na diversidade de abelhas-das-orquídeas para a coexistência das espécies nas comunidades 

investigadas na grade do PPBio em Novo Mundo. Para isso, comparamos a diversidade de 

espécies e dos atributos funcionais interespecíficos das abelhas entre o período chuvoso e o 

final do período de estiagem no Parque Estadual Cristalino, no extremo norte de Mato Grosso. 
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METODOLOGIA - Amostragem dos machos de Euglossini na floresta 

 Desenvolvemos este estudo em uma área da Amazônia Meridional, Parque Estadual 

Cristalino, no extremo Norte de Mato Grosso (9°27'42.1" S, 55°48'24.8" O), com   vegetação 

de transição entre a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Estacional Semidecidual e o Cerradão 

(SEMA/MT, 2009). O clima da região é do tipo Am de Köppen, caracterizado como Equatorial 

Continental Úmido com estação seca (Peel et al., 2007). A temperatura média anual é de 25,2 

°C com máximas de 33°C e mínimas de 20°C. Enquanto o período de estiagem ocorre de junho 

a setembro e a deficiência hídrica é de 200 mm a 250 mm, o período chuvoso ocorre de outubro 

a maio e o excedente hídrico varía de 100 mm a 1.200 mm, com pluviosidade média anual de 

2.250 mm (SEMA/MT, 2009). 

 Os machos das abelhas-das-orquídeas foram mostrados em 12 parcelas do módulo do 

Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) instalado no Parque Estadual Cristalino. O 

desenho amostral está em conformidade com a metodologia proposta por Magnusson et al. 

(2005) para inventários rápidos (RAPELD) e de longo prazo (PELD).  

 As expedições a campo realizadas no período chuvoso ocorreram nos dias 13 a 18 de 

maio de 2013 quando mostramos as seis primeiras parcelas (P1 a P6) durante os seis dias. As 

demais parcelas (P1 a P12) foram amostradas de 12 a 14 de dezembro de 2013, perfazendo 

apenas três dias de coletas devido às chuvas constantes na semana de coleta, alcançando até 

12,5 mm por dia. No final da estiagem realizamos expedição a campo entre os dias 04 a 12 de 

setembro de 2014, quando as doze parcelas foram amostradas durante cinco dias consecutivos. 

Os gráficos de precipitação diária foram extraídos do banco de dados do Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (CPTEC/INPE) 

(Figura 1). 

Em cada uma das 12 parcelas foram distribuídas seis armadilhas confeccionadas com 

garrafas plásticas de 2 L, contendo seis substâncias puras para atração dos machos: benzoato 

de benzila, cinamato de metila, cineol, eugenol, salicilato de metila e vanilina. As armadilhas 

foram dispostas a cada 40 m e penduradas nos ramos das árvores a uma altura aproximada de 

1,5 m dos solos. A reposição das substâncias puras e a coleta dos machos foram realizadas 

diariamente, no final da tarde. Sacrificamos as abelhas capturadas em acetato de etila e as 

preservamos em mantas de algodão e, posteriormente, foram triadas e montadas em alfinete 

entomológico em laboratório. Os espécimes foram identificados no Laboratório de Abelhas e 

Vespas Neotropicais e depositados na coleção de Abelhas da UNEMAT (EASC) campus 

Cáceres.  
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ANÁLISE DE DADOS 

As estimativas da riqueza de espécies de abelhas-das-orquídeas no período chuvoso e 

no final do período de estiagem foram geradas através do estimador não-paramétrico Jackknife 

de primeira ordem (Colwell & Coddington, 1994), com 1.000 aleatorizações no programa 

EstimateS 7.5.0 (Colwell, 2005) e comparadas por meio da técnica de inferência das médias e 

dos intervalos de confiança (Gotelli & Colwell, 2001). Calculamos os índices de diversidade 

de Shannon (H’), por ser este mais sensível às espécies raras, a equabilidade de Pielou (J’) e o 

índice de dominância de Berger-Parker (Magurran, 1988). A diversidade de espécies estimada 

para cada período foi comparada por meio do Teste t de Hutcheson (Zar, 2010). 

 Para verificar se houve diferenças significativas entre a composição específica das 

abelhas amostradas no período chuvoso e no final do período de estiagem realizamos uma 

análise de similaridade ANOSIM (Clarck & Geen, 1988) utilizando a distância de Jaccard para 

dados de presença-ausência e a distância de Bray-Curtis para dados de abundância. As espécies 

de ocorrência única (singletons) ou dupla (doubletons) não foram incluídas na análise porque 

nós as consideramos um artefato amostral. Realizamos as análises no programa PAST v.3.0.6 

(Hammer et al., 2001). 

Os grupos funcionais dos Euglossini na floresta foram aqui definidos conforme três 

atributos (cf. Parra-H & Nates-Parra,2012): tamanho corporal, comprimento da glossa e 

comportamento social. Apenas os intervalos das classes de tamanho corporal proposta por 

Parra-H & Nates-Parra (2012) não foram adotados em nosso estudo por não se tratar de 

intervalos regulares que considerassem o tamanho mínimo e máximo das espécies de 

Euglossini.  

Considerando o tamanho corporal médio das espécies de abelhas Euglossini (~8 a 31 

mm), nós definimos três classes de tamanho com intervalos semelhantes (8 mm). Os dados 

foram obtidos a partir de consulta à literatura das descrições originais das espécies. As medidas 

dos três atributos funcionais dos exemplares coletados na floresta foram medidos sob auxílio 

de estereomicroscópio modelo Leica EZ4 HD, com ocular micrométrica. 

Quanto ao tamanho corporal, as abelhas foram categorizadas como pequenas              (< 

15mm), médias (15-23 mm) e grandes (> 23 mm), enquanto as glosas foram categorizadas 

como curtas (< 9 mm), médias (9-14 mm), longas (15-21 mm) e muito longas (> 21 mm). 

Quanto ao comportamento social, foram categorizadas como de hábito cleptoparasita (Aglae e 

Exaerete), solitário (Eufriesea), solitário-comunal (Euglossa) e comunal (Eulaema). (cf. Parra-

H & Nates-Parra, 2012). Para verificar se houve ou não grupos funcionais associados ao período 

chuvoso e/ou ao final da estiagem realizamos a análise de indicação IndVal (Indicator Species 
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Analysis) (Dufrêne & Legendre, 1997) no programa R 3.1.3 (R Development Core Team, 

2013). 

 

RESULTADOS 

No final da estiagem coletamos 964 machos de Euglossini, dos quais 64% pertencem 

ao gênero Eulaema, enquanto na estação chuvosa coletamos 328 machos, sendo Euglossa 

(75,3%) o gênero mais representativo no período (Tabela 1). Dentre as 

espécies com abundância de machos ≥ 5, Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 e 

Eufriesea superba (Hoffmannsegg, 1817) ocorreram exclusivamente no final do período de 

estiagem, enquanto Euglossa cognata Moure, 1970 foi registrada exclusivamente no período 

chuvoso. As 13 espécies com abundância >10 no fragmento de floresta amazônica estudada 

apresentaram ordem de importância distintas na estação seca e chuvosa (Figura 2). 

A composição das espécies foi dissimilar entre os dois períodos, considerando-se os 

dados da abundância de machos (ANOSIM, R=0,761; p= 0,0001) e da presença e da ausência 

das espécies de abelhas na comunidade na floresta (ANOSIM, R= 0,548; p=0,0001). Embora a 

riqueza de espécies estimada para as duas estações seja semelhante (Tabela 1), a diversidade de 

espécies foi significativamente diferente (t= 9,5747; gl.= 867,61; p<0,000), com o período 

chuvoso apresentando a maior diversidade de espécies e a maior equabilidade, enquanto a 

estiagem apresentou a maior dominância de espécies. 

 No presente estudo nós categorizamos as espécies de abelhas-das-orquídeas em dez 

grupos funcionais (FG) (Tabela 2) de acordo com três atributos dos machos aqui analisados: 

comprimento da língua, do corpo e do comportamento social.  

Os grupos formados por espécies cleptoparasitas (FG 1 e 2) e comunais (FG 9 e 10) 

foram os únicos a apresentar valores significativos de indicação (VI> 50%; p< 0,05) para o 

período de estiagem. Abelhas de glosas muito longas apresentaram altos valores de indicação 

(VI> 60%), com valores marginais de significância (p< 0,1) para a estação seca. Observamos 

em nossos resultados o mesmo fenômeno nas abelhas de comportamento solitário-comunal 

pequenas e com glosas curtas, além das abelhas de tamanho médio com glosas longas em 

relação à estação chuvosa (VI> 60%; p< 0,1) (Tabela 3).  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 A elevada abundância de machos de abelhas-das-orquídeas coletados no final do 

período de estiagem no Parque Estadual Cristalino coincide com outros registros obtidos na 



  Revista Integralize Florianópolis, Ed.1,n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
49 

Floresta Amazônica do Brasil (Oliveira, 1999) e do Peru (Pearson & Dressler, 1985), nas 

florestas tropicais da Colômbia (Ramírez et al., 2015), nas florestas do Panamá (Ackerman, 

1983), e na Floresta Atlântica (Bezerra & Martins, 2001). Entretanto, não é possível afirmar 

que a abundância de machos seja especialmente maior na estação seca porque não foram 

realizadas coletas no meio do período de estiagem. Na Caatinga da Bahia (Neves & Viana, 

1999) e em brejos da Floresta Atlântica da Paraíba (Farias & Martins, 2013), por exemplo, foi 

registrado maior abundância de machos na estiagem em comparação com o período chuvoso.  

 Ambientes que apresentam uma maior abundância de recursos, com maior capacidade 

de suporte, tendem a sustentar populações maiores (Sibly & Hone, 2002). Teoricamente esses 

recursos são mais abundantes na estação das chuvas. Porém, as populações de abelhas podem 

apresentar abundância menor em ambientes mais chuvosos principalmente porque as chuvas 

fortes interferem no forrageio e podem destruir os seus ninhos (Silveira et al., 2002). A umidade 

do ar mais elevada no sub-bosque da floresta também poderia favorecer a proliferação de fungos 

e patógenos, potenciais causadores da morte de imaturos (Pereira & Garófalo, 2010). Outra 

hipótese é que a razão sexual também mudaria sazonalmente, pois o sexo da prole pode ser 

determinado pela fêmea conforme a disponibilidade de recursos (Martins & Barbeitos, 2000). 

Um incremento na proporção de descendentes fêmeas, não amostradas neste estudo, resultaria, 

consequentemente, na redução da abundância de machos.  

 A sazonalidade das abelhas-das-orquídeas pode estar associada à disponibilidade de 

recursos florais, como néctar e pólen ou as condições abióticas do habitat (Neves & Viana, 

1999; Uehara-Prado & Garófalo, 2006; Ramírez et al., 2015 Vilhena et al., 2017; Margatto et 

al., 2019). Para Ackerman (1983), as flutuações na abundância são causadas provavelmente por 

padrões locais de nidificação e de emergência das abelhas, em vez de ser induzida pela 

migração, como proposto por Janzen (1981). Contudo, existe a possibilidade destes dois fatores 

atuarem concomitantemente nas flutuações populacionais locais (Viana et al., 2002; Farias & 

Martins, 2013), o que pode ser verificado através de estudos demográficos, como o período de 

emergência dos machos e a movimentação dessas abelhas através da técnica de marcação e 

recaptura. Pearson e Dressler (1985) constataram que o tamanho corporal das espécies estava 

associado às flutuações sazonais na comunidade nas terras baixas do Peru, embora fatores como 

a fenologia floral e a presença de parasitas pudessem influenciar as observações.  

 No estudo realizado nas florestas do centro do Panamá por Ackerman (1983), a ordem 

das espécies no rank de dominância se manteve constante ao longo do ano, ao contrário do 

observado para o Parque Estadual Cristalino, onde as espécies mais abundantes no final da 

estiagem foram as menos representativas durante o período chuvoso, e vice-versa. A 
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composição específica também foi dissimilar no Parque Estadual Cristalino, o que poderia 

implicar em diferenciação do nicho temporal. Nesse processo, as espécies devem responder de 

maneira diferente às variações do habitat, de modo que as flutuações sejam assíncronas e 

compensam umas às outras ao longo do tempo, facilitando a coexistência (Loreau & 

Mazancourt, 2008). 

 Flutuações não aleatórias na composição de espécies de Euglossini podem resultar em 

mudanças pronunciadas na diversidade e na abundância relativa dos atributos funcionais da 

comunidade, já que a diversidade filogenética dessas abelhas provavelmente está relacionada a 

diversidade funcional (Ramírez et al., 2015). No Parque Cristalino, as abelhas com tamanho 

corporal pequeno (< 15 mm) foram representadas apenas pelo gênero Euglossa, sendo mais 

abundantes durante o período chuvoso. Já as abelhas grandes (> 23mm) representadas por 

Eulaema, Exaerete e Aglae foram mais abundantes no final da estiagem. Padrões semelhantes 

também foram observados nas Floresta Amazônica no Brasil (Becker et al. 1991), Peru 

(Pearson & Dressler, 1985) e nas florestas do Panamá (Roubik e Ackerman, 1987). 

 As condições ambientais adversas no período mais seco do ano poderiam estar 

favorecendo as espécies maiores, mais tolerantes às altas temperaturas e à baixa umidade (May 

& Casey, 1988). É interessante notar que machos de El. nigrita não foram amostrados na 

estação chuvosa, mesmo sendo ela a segunda espécie mais abundante no final da estiagem. Já 

El. cingulata (Fabricius, 1804), a quarta espécie mais abundante, foi representada por apenas 

um indivíduo no período chuvoso. Essas duas espécies são comuns em áreas naturalmente 

abertas (Alvarenga et al., 2007; Silva et al., 2009; Silva & De Marco Jr., 2014) e em paisagens 

alteradas (Tonhasca Jr. et al., 2002; Milet-Pinheiro & Schlindwein, 2005), as quais são 

ambientes mais quentes e secos, mas também podem ser abundantes na transição entre a 

Floresta Amazônica e o Cerrado (Giehl et al., 2013; Oliveira-Júnior et al, 2015). Enquanto 

algumas espécies pequenas de Euglossa parecem ser restritas ao interior de fragmentos 

florestais onde a temperatura é mais amena (Nemésio & Silveira, 2006; Tonhasca Jr. et al., 

2002; Vilhena et al., 2017). 

 Otero e Sandino (2003) verificaram que as abelhas de glosas curtas são menos 

frequentes em ambientes mais competitivos por não conseguirem alcançar o néctar de flores 

tubulares. No Parque Estadual Cristalino, as abelhas com glosas curtas foram menos abundantes 

na estiagem, período em que, teoricamente, os recursos são mais escassos, ou menos diversos. 

Das abelhas de glosas curtas, a maioria apresentou tamanho corporal pequeno (GF 5), com 

exceção de umas poucas abelhas que apresentaram tamanho corporal médio (GF 3). Todas as 



  Revista Integralize Florianópolis, Ed.1,n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 
51 

abelhas grandes apresentaram glosas médias ou longas, visto que abelhas maiores apresentam 

gasto energético maior e necessitam de mais néctar para sobreviver.   

No Parque Estadual Cristalino, a frequência de ocorrência das espécies de abelhas 

cleptoparasitas Aglae e Eaxerete, foi sincrônica à de suas hospedeiras, representadas 

principalmente pelas abelhas comunais Eulaema. Enquanto isso, as abelhas solitárias Eufriesea 

foram pouco representativas para os dois períodos. Geralmente as espécies de Eufriesea 

ocorrem em baixas abundâncias e são altamente sazonais, podendo permanecer por vários 

meses em diapausa pré-pupal (Ackerman, 1983; Rebêlo & Garófalo, 1997; Kamke et al., 2008), 

como no caso de Ef. Ornata, registrada para o Cristalino, que ocorreu somente dois meses do 

ano (dezembro e janeiro) no Cerrado mato-grossense (Anjos-Silva, 2006). Inventários com uma 

abrangência temporal pequena podem até mesmo comprometer o conhecimento sobre a 

distribuição das espécies, principalmente de as de Eufriesea (Schorn de Souza et al., 2015) 

 Algumas espécies de Euglossa podem apresentar variações temporais no 

comportamento social. Soucy et al. (2003) e May-Itzá et al. (2014) postulam que o aumento na 

abundância de predadores e a redução dos recursos florais ocasionadas pelas flutuações 

sazonais favorecem o comportamento de nidificação agregado (comunal e social) e, em 

condições diferentes, prevalece o comportamento solitário entre as abelhas do gênero Euglossa. 

 Apesar da abundância das espécies de Euglossini variam sazonalmente ao longo do ano, 

essas abelhas estão entre as populações de insetos que apresentam umas das abundâncias mais 

estáveis entre os anos, com padrões constantes na abundância (Roubik & Ackerman, 1987; 

Rebêlo & Garófalo, 1997; Anjos-Silva, 2006). Neste estudo, constatamos que as espécies de 

abelhas-das-orquídeas registradas para o Parque Estadual Cristalino responderam às variações 

climáticas conforme seus atributos funcionais. Aparentemente, este é um mecanismo 

importante para a manutenção da diversidade de espécies na floresta. Sendo assim, as mudanças 

climáticas, como as do regime anual de chuvas, podem alterar ou reduzir a diversidade e a 

composição das abelhas e promover o desequilíbrio no ecossistema. 

Recomendamos a continuidade dos estudos a longo prazo sobre as flutuações sazonais 

das abelhas-das-orquídeas no Parque Estadual Cristalino e em outras áreas do domínio 

Amazônico para verificar se os padrões observados são consistentes e se repetem ou não. Tais 

estudos devem incluir em sua metodologia de coleta iscas-odores e ninhos-armadilhas com o 

objetivo de obter maior volume de dados e, alternativamente, verificar os padrões de 

nidificação, de emergência das fêmeas e de machos das espécies, a razão sexual e os parasitas 

nos ninhos.  
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