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V – Entrevistados da vez 

Aline Cândida Ribeiro Andrade e Silva   

Abelhas e recursos genéticos – ou quando a sobrevivência humana depende da conservação da 
biodiversidade 

Entrevista realizada por Cláudia Sofia Guerreiro Martins (ESALQ/USP) 

  

Graduada em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia (2001) e em Ciências Biológicas pela 

Universidade do Estado da Bahia (2004). Mestre em Ecologia e Conservação da Caatinga, pela 

Universidade Federal de Sergipe (2010), e Doutora em Entomologia pela Universidade de São 

Paulo (2015). Pós-doutorado em Genética e Evolução de Hymenoptera pela Universidade Federal 

de São Carlos (2016). Professora Associada na Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(2015). Pesquisadora/colaboradora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, USP. Autora do projeto sobre habilidade de dispersão e estrutura genética de agregações 

noturnas de machos euglossíneos na Caatinga e supervisora do projeto sobre diversidade, 

estrutura genética e habilidade de dispersão das populações de abelhas Euglossini em áreas de 

Caatinga florestada (Chapada Norte, Bahia). Gerente de Planos e Projetos no 

Cemafauna/UNIVASF (2018). 

 

Duas áreas que se encontram, a vegetal com a Caatinga e a animal com as Abelhas, motivando-nos para uma entrevista 

com esta cientista de destaque, a qual iniciamos a seguir: 

1 – Professora Aline, primeiramente agradecemos a sua disponibilidade para esta conversa que nos trará luz sobre 

a dependência de nossa sobrevivência de seres tão complexos e simultaneamente tão frágeis, quanto os polinizadores, 

com destaque para as abelhas. Se nos permitir, faremos isso através de seu percurso de vida. Você está ligada a uma 

das universidades mais prestigiadas do Nordeste do Brasil, associada a um centro de pesquisa, manejo e conservação 

da fauna silvestre que completou 10 anos em 2018. Nos diga, por favor, como sua formação acadêmica a trouxe até 

ao Centro de Manejo da Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA) da Universidade do Vale do São Francisco 

(UNIVASF)? 

Em primeiro lugar, obrigada Cláudia, pela ideia da entrevista. Em segundo lugar, agradeço aos colegas da Revista de 

Recursos Genéticos (RG News) pelo cuidado que vocês têm tido com os estudos e, como consequência, com os 

pesquisadores no Brasil, muito obrigada pelo convite. 

Vamos à minha trajetória, que envolve o Cemafauna, vindo desde o meu doutorado que defendi em 12 de maio de 2015 

pelo programa de Entomologia da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto. Naquela oportunidade eu já 

aguardava o resultado do pedido de um projeto de pós-doutorado submetido à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) no mês anterior à defesa (Abril/2015). Na oportunidade, já tinha submetido uma proposta de pedido 

de pós-doutorado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação de Amparo à 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) e uma proposta para chamada do edital Universal à parte. Os parceiros 

envolvidos seriam: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).  
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As propostas foram feitas com base na análise da diversidade genética das populações de abelhas da tribo Euglossini, ou 

abelhas das orquídeas, em áreas de Caatinga. Tais abelhas foram objeto de trabalho do meu doutorado. Os ninhos da espécie 

que trabalho, Euglossa melanotricha, foram encontrados na cidade de Campo Formoso, Bahia, distante de Petrolina, 

Pernambuco, cerca de 210 km. Por este motivo, todo o trabalho de campo do doutoramento foi feito lá. Encontrar ninhos 

de abelhas dessa tribo é muito difícil; das 209 espécies conhecidas só se tem descrição do comportamento de nidificação e 

organização social, de apenas três espécies, sendo uma delas a espécie que investiguei.  

A proximidade com a região onde ocorrem os ninhos, e o interesse em fazer algo no pós-doutorado voltado à genética de 

populações dessas abelhas, me levou ao Cemafauna. Entrei em contato com a Professora Dra. Patrícia Avelo, coordenadora 

do Centro, e fechamos a parceria. O trabalho envolveria a análise dos sinais químicos envolvidos na manutenção das 

agregações de machos (Figura 1), fluxo gênico e estruturação genética das populações de E. melanotricha em toda a sua 

área de ocorrência e registro no domínio morfoclimático de Caatinga. Após a defesa, trabalhei nas publicações do estudo 

do doutoramento o que me rendeu as publicações nas revistas Nature1 e Animal Behavior2.  

As análises dos pedidos de bolsa para o pós-doutorado e do Universal estavam em curso, quando a coordenadora do 

Cemafauna me convidou para ficar temporariamente como analista ambiental da área da Entomologia. O vínculo como 

analista durou apenas três meses até saírem os resultados nas agências de fomento. As três propostas foram aprovadas 

(FAPESP, FACEPE e CNPq jovem pesquisador e Universal), naquela situação, eu optei pela FAPESP, agência que me 

daria auxílio e reserva técnica. Continuei então fazendo o trabalho do pós-doutorado em parceira com o Cemafauna entre 

os anos de 2016 e 2018, e, dentro da proposta orientei seis alunos da graduação do curso de Ciências Biológicas desta 

Universidade. Em junho deste ano (2018), terminei o pós-doutorado e então fui vinculada ao Cemafauna, dentro do quadro 

efetivo.  

 

Figura 1 - Macho de Euglossa melanotricha. Foto: Aline C.R. Andrade e Silva. 

2 – Consegue identificar em qual momento de sua carreira (ou vida) percebeu que seguiria indelevelmente ligada às 

abelhas? 

Sim, foi no terceiro semestre da graduação em Ecologia, aos 19 anos de idade. Tive contato com a Professora Maria Elisa 

Santos no Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na oportunidade eu era candidata 

à monitoria deste laboratório. Ali tive a certeza da área e grupo de estudo. 

3 – Porque sua dedicação à diversidade e estrutura genética das populações do gênero Euglossini? 

As abelhas Euglossini eram pouco conhecidas e não se tinham registros para áreas de Caatinga stricto senso, algo que me 

intrigava ao modelar a distribuição do grupo pelo litoral e áreas da cadeia do espinhaço que apresentam predominância do 

 

1 Disponível em: https://www.nature.com/articles/srep26635 
2 Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347215001839?via%3Dihub 
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domínio morfoclimático da Caatinga em todo seu entorno, no Nordeste. O desafio então era encontrar essas abelhas em 

áreas consideradas não úmidas.  

Aceitei o desafio e desenhei um plano piloto de amostragem para procura dessas abelhas na Caatinga arbórea, no entorno 

de fragmentos da Cadeia do Espinhaço da Chapada Norte, região do Complexo da Chapada Diamantina, na Bahia. Com 

uso de iscas atrativas para machos eu os amostrei... Achado feito (Figura 2)! Ponto 1 resolvido. Ponto 2: Na busca dessas 

abelhas em áreas urbanas com registros narrados por moradores, encontrei ninhos em paredes de blocos de cerâmicas. Ponto 

3: Encontrei nas áreas urbanas próximas aos ninhos, agregações de machos para dormida, registradas por moradores há 

mais de 10 anos em folhas de plantas ornamentais. Essas abelhas são de difícil visualização em campo por terem voo rápido 

e o achado então se configurou como primeiro registro de espécies da tribo para Caatinga stricto senso. 

 

Figura 2. Abelhas de Euglossa melanotricha. Foto: Aline C.R. Andrade e Silva. 

4 – De seu conhecimento e vasta experiência, afirmaria que o Brasil compreende e valoriza os serviços ecossistêmicos 

das abelhas, e que está no caminho certo para sua preservação? 

Eu gostaria de dar outra notícia, mas, para esta, a resposta é negativa. Infelizmente estamos a passos curtos e muitas vezes 

lutamos “contra a maré”. Tem sido árdua a luta de conscientizar que além de serem protegidas por serem ‘seres vivos’, elas 

representam os principais fatores de produção deste país. A cada passo nosso as novas políticas públicas do governo, em 

preservação da biodiversidade, dão um passo atrás. 

5 – A síndrome de colapso das colmeias, que aterroriza e é um problema concreto em tantos países, está na lista de 

prioridades dos entomólogos conservacionistas brasileiros? 

Sim. Entre os mais sérios entomologistas que trabalham de forma aplicada é prioridade a discussão, conscientização e 

submissão de propostas com o propósito de prevenir para que a síndrome não se alastre pelo país. 

6 – Se estivesse em seu poder, na temática dos polinizadores, esta faria parte de todos os cursos superiores ligados 

às ciências biológicas, agrárias, florestais e veterinárias do Brasil? Minha pergunta inclui currículo escolar, 

formação de professores e projetos de extensão dos estudantes, à semelhança do que já acontece em seu grupo, por 

exemplo. 

Sem dúvidas, seria uma prioridade. Tudo começa pelas políticas públicas mais eficientes. Nós temos aí um fator que é 

determinante para sobrevivência da nossa própria espécie, não sendo somente de interesse socioambiental. A minha 

sugestão é inserir nos parâmetros ou diretrizes de temáticas de interesse educativo, desde a educação básica até a superior. 

Já imaginou a espécie humana sem os tipos vegetais que só são disseminados em função do papel desses pequenos animais? 

7 – Desde que passou a integrar o Cemafauna, nos diga que conquistas considera relevantes para a pesquisa em 

genética da conservação das abelhas endêmicas da Caatinga. 

Desde que integrei a equipe do Cemafauna, grupo que sempre foi por mim admirado, este já fazia e faz um excelente 

trabalho com outros grupos da fauna. Tive a chance de trabalhar junto com a coordenação do Centro para inclusão do 

resgate de abelhas nas áreas da obra de integração do Rio São Francisco. Somado ao trabalho de resgate, as abelhas hoje 



Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (2) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

37 

 

estão representadas na “Coleção Entomológica” do Cemafauna, por 547 indivíduos, 14 gêneros e 48 espécies. Dentre as 
espécies, 12 são endêmicas para Caatinga, uma é considerada em risco de extinção e duas são raras, mas não endêmicas.  

Até o momento, a equipe de analistas já resgatou 211 ninhos de abelhas sem ferrão nas obras da Integração. Esse resultado 

é particularmente interessante porque representa um cenário de manejo e uso desses ninhos de forma sustentável, na sua 

própria área de ocorrência, pelos moradores das vilas produtivas rurais. Os produtos melíponas são apreciados e 

economicamente rentáveis na região, o quilo (kg) de mel de uma abelha nativa, por exemplo, pode custar até 180 reais, a 

depender da espécie. As populações de abelhas manejadas por meliponicultores capacitados podem ser duplicadas em pouco 

menos de dois anos de manejo.  

A distribuição das populações de abelhas está sendo modelada, assim como a associação com os tipos vegetais em que 

nidificam, levando em conta espécie abelha/planta, distribuição e variáveis dimensionais da planta. Além desses aspectos, 

o material biológico tem sido coletado para análise da estruturação e diversidade genética dessas populações. O objetivo é 

testar se as populações estão estruturadas ou já apresentam perdas e/ou diferenciação genética em relação às suas populações 

de origem. Esse trabalho está sendo executado pela estagiária do Cemafauna, Emille Guerra, minha orientada no Trabalho 

de Conclusão do Curso – Ciências Biológicas. 

No Cemafauna, como já mencionado, também desenvolvi parte do meu trabalho de pós-doutoramento, um dos artigos já 

fora aceito e está em revisão na revista Chemical Ecology. Um segundo manuscrito está em construção e será submetido à 

revista Evolution. Os resultados deste trabalho podem ser assim sumarizados:  

O estudo é pioneiro em mostrar o mecanismo proximal envolvido na formação e manutenção de agregados noturnos de 

machos de abelhas em geral, mostrando que misturas complexas e específicas estão envolvidas no processo de 

reconhecimento. No caso dos machos da tribo Euglossini, o comportamento é mais intrigante porque envolve o uso a 

posteriori desse complexo de misturas químicas, incluindo compostos coletados em fontes externas para atração de fêmeas. 

Os machos exibiram comportamento mediado por aprendizagem social, não influenciada pelo parentesco genético.  

Os resultados enfatizam ainda, a importância dos machos de E. melanotricha como polinizadores de longa distância, 

especialmente para tipos vegetais endêmicos da Caatinga que estão dispersos e ocorrem regularmente em baixas densidades, 

a exemplo do Jacaranda rugosa, cujo espécie de abelha é o polinizador efetivo. Esta possibilidade levanta questões 

subseqüentes em relação à biologia da população dos tipos vegetais polinizados por abelhas Euglossini. Se os machos são 

capazes de dispersar por longas distâncias, então esses casos raros de fluxo gênico deveriam deixar sua marca na genética 

das populações de espécies vegetais endêmicas da Caatinga. Investigações sobre a importância da espécie E. melanotricha 

como polinizador efetivo do Jacaranda rugosa A. H. Gentry, uma espécie endêmica da Caatinga, devem ser feitas do ponto 

de vista de estruturação genética para elucidar estas questões e subsidiar programas de manejo e conservação das espécies 

neste domínio morfoclimático.  

O desenvolvimento do trabalho foi essencial para consolidar as parcerias entre os Laboratórios de Genética Evolutiva de 

Himenópteros da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar-SP), Laboratório de Ecologia e Comportamento de Insetos 

Sociais (USP-SP) e Laboratório de Entomologia (UNIVASF-PE), reiterando que investigações em conjunto são essenciais 

para a realização de um bom trabalho.  

O apoio financeiro da FAPESP, aliado ao apoio logístico e humano da UNIVASF-PE, além da excelente estrutura do 

Laboratório de Genética Evolutiva (UFSCar-SP), conduzida pelo supervisor desta proposta, foram cruciais para que todos 

os pontos levantados nas questões norteadoras fossem cuidadosamente trabalhados, analisados e discutidos.  A autora da 

proposta, entendendo que um pós-doutorado é um processo de interação entre universidades, em que pesquisadores são 

postos em contatos com instituições relacionadas com o estado da arte de uma determinada área, embutiu nesse processo a 

noção de complementaridade interorganizacional para o avanço do conhecimento científico. Os benefícios dessa troca 

foram amplamente reconhecidos pelas relações diretas entre os parceiros. Umas das formas de aplicar a complementaridade 

e/ou contribuição de informações e conhecimento foi feita a partir do comprometimento com as orientações dos estágios 

supervisionados e trabalhos de conclusão de curso dos alunos envolvidos nos trabalhos de coleta em campo, cedidos pela 

UNIVASF-PE.  
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Outro trabalho recém estruturado e já em execução foi a criação do grupo “SOS Resgate de abelhas”, na cidade de 
Petrolina. Segue um resumo do trabalho: 

Informações sobre o grupo: 

O grupo foi formado a partir da necessidade de resgate de abelhas por pessoas especializadas no perímetro urbano da cidade 

de Petrolina, cujos chamados registrados pelo agrupamento de bombeiros ultrapassa a marca de 30 por mês. O grupo foi 

pensando em um dos cursos no evento promovido pelo Cemafauna e coordenado por mim, cujo tema foi “Sistema 
Sustentável: Abelhas, Agricultura e Saúde Humana” realizado no mês de setembro de 2018. O curso em questão abordou 

as técnicas de resgate e cuidados para prevenção de acidentes. A partir do curso, um grupo foi formado envolvendo o Centro 

de Zoonoses, Cemafauna, Instituto Federal Baiano de Senhor do Bonfim, Promotoria e Curadoria do Meio Ambiente de 

Petrolina, Corpo de Bombeiros, e os órgãos municipais que atendem às áreas de Conservação e Saúde Humana.  

Motivação: 

No município de Petrolina, Pernambuco, dentre os mais variados tipos de ocorrências vivenciadas no dia a dia 

pelo corpo de Bombeiros e Centro de Zoonoses, a captura de abelhas merece destaque devido ao grande número 

de acionamentos recebidos. As instituições contabilizaram até 19 de dezembro de 2018, um total de 346 

ocorrências relacionadas a esses insetos (quase um por dia). 

Os atendimentos envolvendo captura de abelhas sempre demandam certa atenção dos militares e técnicos devido 

aos riscos e locais em que esses insetos buscam instalar suas colmeias. Essa intervenção deve ser rápida e não 

oferecer riscos aos profissionais e à comunidade em geral. Por este motivo, uma equipe capacitada fazendo uso 

de técnicas invasivas não letais para as abelhas e com baixo risco à saúde humana é de extrema importância. Da 

mesma forma, trabalhos em parceria com os órgãos municipais de saúde e educação são necessários para que os 

enxames resgatados tenham chances de sobrevivência e manejo. 

Data da fundação: O grupo foi fundado no dia 18 de setembro de 2018. 

Quantos membros: Hoje são 36 membros, com seis técnicos da prefeitura disponíveis para realização do resgate. 

Parceiros: 

• Cemafauna – idealizador e fundador (coordenação dos cursos de capacitação); 

• Promotoria e Curadoria do Meio Ambiente de Petrolina – fundador e colaborador; 

• IF Baiano – colaborador; 

• Corpo de Bombeiros – colaborador; 

• Setores Municipais da Conservação do Meio Ambiente e Saúde Humana – colaborador/executor; 

• Centro de Zoonoses – colaborador/executor; 

• Ascamp (Associação de Criadores de Abelhas do Município de Petrolina) – colaborador. 

Sede para contato: Centro de Zoonoses  

Telefone: (87) 3867-4774 

Grupos parceiros: 

• SOS Resgate de Abelhas da Cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. 

• SOS Resgate de Abelhas da Cidade de Aracajú, Sergipe. 

8 – A Univasf está localizada na região integrada de desenvolvimento econômico, em Petrolina (PE), um dos PIBs 

mais elevados do interior e do estado do Pernambuco, assente na fruticultura irrigada para exportação. Aqui “os 
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seres vivos declarados mais importantes no Planeta” são respeitados como tal? Quais são os gêneros mais vulneráveis 
ou em risco de extinção na região? 

Dentro do Vale do São Francisco ainda não há uma discussão sobre as políticas públicas de conscientização e/ou informativa 

sobre a importância das abelhas como fatores de produção. Esse trabalho foi iniciado há poucos meses com algumas 

exposições na mídia local sobre os problemas do desaparecimento das abelhas e a redução da quantidade e qualidade de 

frutos. Uma das culturas agrícolas em destaque com registro acentuado de polinização manual (cerca de 70%) por ausência 

do polinizador é a cultura do maracujá. A maior produção de frutas do Vale e a segunda no Brasil. 

9 – Em setembro de 2018 aconteceu em Juazeiro (BA), sob sua coordenação e do Cemafauna, o “I Workshop Sistema 

Sustentável: abelhas, agricultura e saúde humana”, com conferências, grupos de trabalho e mais de 150 inscritos. 
Que balanço faz do evento e que repercussão percebeu que ele trouxe para a região? Existe uma intenção de torná-

lo periódico? 

O evento foi uma excelente oportunidade para discussão de pontos críticos dentro de um polo produtivo. Sustentabilidade, 

levando em conta o fator de produção e a saúde humana. Tema complexo, mas com repercussão positiva do ponto de vista 

aplicado. A partir do evento, parcerias foram firmadas, a exemplo do que ocorrera com o grupos SOS Abelhas de Senhor 

do Bonfim, representados pelo Benilton (Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, BA) e pela Larissa (professora do IF 

Baiano de Senhor do Bonfim, BA), com o Ministério Público Estadual e Federal, Univasf, Centro de Zoonoses, Grupamento 

de Bombeiros de Petrolina, Prefeitura Municipal de Petrolina, representados pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, 

convites para parceiras em projetos de sustentabilidade em grandes fazendas de coco na região (ainda em discussão) e por 

fim consolidação de colaborações com parceiros como a Embrapa Semiárido e pesquisadores de outras instituições. E, 

como já mencionado, criação dos grupos SOS Resgate de abelhas em área urbana nas cidades de Petrolina, Pernambuco e 

Aracajú, Sergipe (grupo formado por participantes do evento por profissionais do IF Sergipe). 

10 – Como é a interação da pesquisa (e dos pesquisadores) produzida em sua instituição com pesquisas similares 

feitas em outras regiões do país? E dentro do Estado, existem redes de colaboração para produzir ciência sobre 

conservação da diversidade das abelhas endêmicas da Caatinga? Que desafios ainda sente neste quesito de 

ampliação, partilha e divulgação da ciência? 

Os trabalhos publicados têm visibilidade em revistas internacionais e em veículos midiáticos da grande massa. Até aqui não 

tenho tido dificuldade no processo de divulgação. Quanto às redes de colaborações, há mais entre estados, somos parceiros 

da UFRPE, UFSCar, USP, IF Baiano, IF Sergipe e Universidade Federal de Sergipe. Outras instituições são pioneiras e 

fazem um excelente trabalho com as abelhas da Caatinga, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade 

Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Todas estas instituições estão engajadas e trabalhando muito para o estudo e 

conservação das abelhas da Caatinga. 

Professora Aline, em nome de toda a equipe da RG News agradecemos suas palavras e esperamos poder contribuir 

com esta matéria para um maior conhecimento sobre este polinizador tão essencial para a preservação dos nossos 

recursos genéticos da Caatinga.  


