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Polinizadores e agricultura 

 

 

 

• Mais de ¾ das culturas agrícolas produzidas 
globalmente necessitam de polinização animal para 
garantir a qualidade ou a quantidade da produção 

 

IPBES 2016 

 

 

 



Polinizadores e agricultura 

• Quantas e quais espécies animais são 
importantes para polinização agrícola no Brasil? 

 

Giannini et al Apidologie 2015 



Polinizadores e agricultura 

– Revisão da bibliografia (quase 100 publicações) 

– Visitantes e polinizadores 

– Vertebrados e invertebrados 

Giannini et al Apidologie 2015 
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Polinizadores e agricultura 

• Grupos mais importantes 

 

– Bombus 

– Xylocopa 

– Centris 

– Abelhas sem ferrão (meliponíneos) 

Bombus 

Centris 

Xylocopa 

Mandaçaia Jatai 
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Valoração econômica 

 

 

 

• Estima-se que 5-8% da produção agrícola global 
atual é diretamente atribuída aos polinizadores 
animais 

 

• Isso equivale a um valor de mercado entre $235-$577 
bilhões de dólares (em 2015) 

 

IPBES 2016 



Valoração econômica 

1. Quanto cada cultura agrícola brasileira depende de 
polinizadores? 

 

2. Qual é o valor do serviço de polinização? 

 

Giannini et al JEE 2015 



Valoração econômica 

1. Quanto cada cultura agrícola brasileira depende de 
polinizadores? 

 
– Revisão bibliográfica (quase 50 publicações) 

 

– Quatro classes de dependência por polinizadores: 

 

■ Essencial 

■ Grande 

■ Modesta 

■ Pequena 

 

Giannini et al JEE 2015 



Valoração econômica 

2. Qual é o valor do serviço de polinização? 

 

– Valor da produção (IBGE) x dependência da cultura por 
polinizador (Klein et al. 2007) 

 

 

 

Giannini et al JEE 2015 



Valoração econômica 

• 141 culturas brasileiras 

 

■ 18 - essencial  

■ 23 - grande 

■ 24 - modesta 

■ 19 – pequena 

 

■ 15 – não necessitam de polinização 
animal 

■ 42 – não há dados 
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Valoração econômica 

• 141 culturas brasileiras 

 

■ 18 - essencial  

■ 23 - grande 

■ 24 - modesta 

■ 19 – pequena 

 

 

 

Giannini et al JEE 2015 

Valor do serviço: 

~ U$12 bi / ano 

 85% } 



Valoração econômica 

Giannini et al JEE 2015 

Cultura Valor (US$) Dependênci

a 

1. Soja 5,734,730,568 Modesta 

2. Café 1,899,000,909 Modesta 

3. Tomate 991,643,250 Grande 

4. Algodão 826,997,045 Modesta 

5. Cacau 532,931,432 Essencial 

6. Laranja 522,253,409 Modesta 

7. Melancia 431,043,500 Essencial 

8. Maracujá 370,325,114 Essencial 
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Cenários 

 

 

 

• A mudança de clima tem sido considerada uma 
ameaça aos polinizadores 

 

IPBES 2016 



Cenários 

New IPCC Report 

AR5 (2014) 



Cenários 

 

IPCC AR5 2014 



Cenários 

■ Quatro cenários futuros baseados em economia, 
demografia, energia e mudança do uso da terra  

■ RCPs (Representative Concentration Pathways) 

■ RCP 8.5 

■ RCP 6.0 

■ RCP 4.5 

■ RCP 2.6 

 

IPCC AR5 2014 



Cenários 

■ Modelagem de distribuição potencial 

 

– Ferramenta para construção de cenários de mudança 
de clima baseada em pontos de ocorrência 
conhecidos para as espécies 

 



Cenários 

 

Ocorrências conhecidas 
Distribuição 

potencial 
Camadas ambientais 

(ex. altitude, temperatura, biomas) 



Cenários 

■ Efeitos da mudança de clima nos polinizadores e na produção 
agrícola do Brasil 

 

– Polinizadores de 13 culturas agrícolas 

– Culturas com diferentes dependências por polinizadores 

 

 

 

Giannini et al. in prep 



Cenários 

 

 

 

Giannini et al. in prep 

Mudança potencial na 

probabilidade de 

ocorrência dos 

polinizadores de 13 

culturas agrícolas 

relacionadas com a 

mudança climática. 

Valores variam de -0.6 

(diminuição de 60% de 

probabilidade de 

ocorrência) a +0.1 

(aumento de 10%). Áreas 

em branco correspondem 

a municípios que não 

produzem as culturas 

analisadas. 



Cenários 

29 

Frequência de municípios que irão enfrentar mudanças positivas e negativas 

na probabilidade de ocorrência de polinizadores, considerando-se o Produto 

Interno Bruto (PIB) 
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Cenários 
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Frequência de municípios que irão enfrentar mudanças positivas e negativas 

na probabilidade de ocorrência de polinizadores, considerando-se o número 

de habitantes 
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32 Giannini et al. in prep 

Maracujá 

ES US$370,325,114/ano 

Dependência: Essencial 
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Coco 

ES US$102,008,864/ano 

Dependência: Modesta 
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Café 

ES US$1,899,000,909/ano 
Dependência; Modesta 

 



Cenários 

Município Estado Cultura 

Mudança na 

prob. de 

ocorrência 

dos 

polinizadore

s 

% da 

cultura no 

PIB 

Águas Vermelhas Minas Gerais urucum -0.233 0.174 

Altinópolis São Paulo abacate -0.202 0.186 

Alto Alegre Rio Grande do Sul tomate -0.381 18.383 

Alto Feliz Rio Grande do Sul caqui -0.052 0.159 

Alto Taquari Mato Grosso algodão -0.146 4.703 

Alto Taquari Mato Grosso girassol -0.268 0.035 

Amparo Paraíba caqui -0.421 0.469 

Araçoiaba Pernambuco abacate -0.235 0.091 

Araguari Minas Gerais girassol -0.281 0.042 

Arapuã Paraná feijão -0.293 8.824 

Assaí Paraná caqui -0.065 0.120 

Bandeirantes Mato Grosso do Sul algodão -0.132 2.507 

Bandeirantes Mato Grosso do Sul girassol -0.252 0.030 

Barão Rio Grande do Sul abacate -0.222 0.043 

Belmonte Bahia coco -0.116 2.610 

… 35 Giannini et al. in prep 
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Restauração / Conservação 

– Respostas às mudanças de clima incluem 
conservar e restaurar habitats 

 

 

 

 

 

 

IPCC 2016 



Restauração / Conservação 

 

 

 

• Abelha polinizadora do café do sul-sudeste do Brasil 

 

Giannini et al. Plos One 2015 



Restauração / Conservação 

 

 

 

• Dependente de árvores da Mata Atlântica - 
nidificação 

 

Giannini et al. Plos One 2015 



Restauração / Conservação 

 

 

 

• Resultados – considerando apenas clima 

 

Giannini et al. Plos One 2015 



Restauração / Conservação 

 

 

 

• Resultados – considerando clima E fragmentação 

 

Giannini et al. Plos One 2015 
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