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Unidades da Embrapa

Trabalho aqui!



Antropoceno – Nova era geológica:

o homem mudou o planeta (Artaxo, 2014)

Iniciada no século 

XIX – revolução 

industrial

Intensificada a 

partir do século XXI



• Quanto maior a diversidade de espécies maiores as taxas de 

sequestro de C  

• Biodiversiade mais conservada maior a resiliência dos 

ecossistemas e estoques de C

• Espécies como plantas superiors ou grupos funcionais (como

polinizadores, dispersores de sementes, ou inimigos naturais de pragas) 

são altamente importantes para o sequestro e conservação dos 

estoques de C, o desequilíbrio nessa relação compromete as funções

ecológicas dos ecossistemas.

CDB, 2009 - Relatório do Segundo Grupo de Especialistas Técnicos Ad Hoc sobre Biodiversidade e Mudança 

Climática

Epple & Dunning 2014; Hicks et al. 2014; Atwood et al. 2015; Bello et al. 2015



- Redução dos bens e meios de vida da população mais vulnerável 

dependente da biodiversidade e serviços ecossistêmicos 

(alimentos, água, abrigo)

- Segurança alimentar

- Controle de doenças

- Aumento da fome

- Secas e inundações

- Redução do crescimento econômico

- Aumento da pobreza

- Êxodo de populações

- Ameaças aos serviços ecossistêmicos

A maioria das ações de mitigação baseadas no ecossistema atinje em algum 

grau a meta de Aichi 15 “aumentar a contribuição da biodiversidade para os 

estoques de carbono”

Meta 15 do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020: Em 2020, a resiliência dos 
ecossistemas e a contribuição da biodiversidade para os estoques de C devem estar 
ampliadas, por meio de conservação e restauração, incluindo restauração de, pelo menos, 
15% de ecossistemas degradados, desta forma, contribuindo para mitigação da mudança 
climática e para adaptação e para o combate à desertificação. 

Principais impactos das mudanças climáticas



Metas de Aichi 2011 – 2020 & Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

– Agenda 2030 da ONU



Conservar os recursos naturais terrestres, da água doce e marinhos 

e a restauração de ecossistemas degradados, incluindo sua 

diversidade genética e de espécies, é essencial para alcançar os 

objetivos gerais da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC) e Convenções das Nações Unidas para o 

Combate à Desertificação (UNCCD),



Como alimentar 10 bilhões de bocas?

◦ A população mundial já
alcançou 7.5 bi em 2018 e 
deverá chegar a 10 bi em
2050

◦ Em um mundo onde as 
nossas necessidades 
alimentares devem 
aumentar drasticamente à 
medida que as populações 
crescem, cientistas e 
formuladores de políticas 
precisam de ferramentas 
novas e criativas para 
garantir a segurança 
alimentar, apoiadas por 
informações confiáveis.



Avanço da Agricultura no Brasil

◦ Nos últimos 40 anos, o Brasil deixou de 

ser um importador de alimentos para 

se tornar um grande fornecedor para o 

mundo.

◦ Aumentos significativos na produção 

agrícola e produtividade foram 

alcançados.

◦ O preço da cesta básica reduziu-se 

consideravelmente e o país tornou-se 
um dos principais players do mundo do 

agronegócio.

◦ Hoje, se produz mais em cada hectare 

de terra, um aspecto extremamente  

importante para a conservação dos 

recursos naturais

◦ Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - Plano 

ABC

(Embrapa, Agropensa)



COMO CONTINUAR 
PRODUZINDO DE FORMA 

SUSTENTÁVEL, CONSERVANDO 
OS SERVIÇOS DE POLINIZAÇÃO?





@USGS Bee Inventory and Monitoring Lab 

Em meados da década de 1980, pesquisadores e agricultores em
todo o mundo ficaram preocupados com o declínio da diversidade
dos polinizadores, principalmente das abelhas.

Visando investigar o papel dos polinizadores associados aos
ecossistemas e sistemas agrícolas, foi criada uma:

AGENDA MUNDIAL DOS POLINIZADORES



A partir de então, uma série de medidas 

surgiram em prol dos polinizadores, 

destacando-se:



Iniciativas Internacionais de Polinizadores foram lançadas no
Canadá, América do Norte, Europa, Ásia, África e Brasil, seguindo a
orientação da “Declaração de São Paulo sobre Polinizadore,
1998”, para:

Monitorar o declínio do polinizadores, suas causas e impacto nos serviços de
polinização

Mitigar o impedimento taxonômico sobre os polinizadores

Avaliar o valor econômico da polinização e o impacto econômico do declínio dos
serviços de polinização

Promover a conservação, restauração e uso sustentável da diversidade de
polinizadores na agricultura e ecossistemas



A Ação Global sobre os Serviços de Polinização e 

Agricultura Sustentável criada pela FAO

Por meio das seguintes ações:

• Apoiar eventos nacionais e internacionais

• Incentivo à criação de Iniciativas Internacionais

• Ampliar o debate o sobre mudanças climáticas e serviços de polinização

• Ampliar a divulgação entre o público em geral

• Desenvolver ferramentas e documentos de orientação sobre o tema

• Fortalecer a pesquisa em polinização e polinizadores





The Global Pollination Project (GPP)

A "Conservação e Manejo de Polinizadores para Agricultura Sustentável,
através de uma Abordagem Ecosistêmica" (também conhecido como Projeto
Global de Polinização - GPP) foi financiado pelo Fundo Global para o Meio
Ambiente (GEF) e coordenado pela FAO, com o apoio do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

O projeto reuniu 7 países Brasil, Gana, Índia, Quênia, Paquistão, Nepal e
África do Sul e foi apoiado pelo GEF, UNEP, FAO, MMA e Funbio

No Brasil, as atividades foram desenvolvidas de 2009 a 2015 em Redes de
Pesquisa, com muitas ações para divulgação da importância dos
polinizadores, capacitação e publicações



• Objetivo geral: Fortalecer o uso da
ciência como subsídio aos tomadores
de decisão sobre as políticas de
conservação e uso da biodiversidade
e serviços ecossistêmicos.

• Criado em 2012, no Panamá, e tem
124 países membros

• Relatórios temáticos sobre:

 Polinização, Polinizadores e 
Produção de Alimentos (1º)

 Degradação e 
Restauração de Áreas
Degradadas

 Avaliações regionais sobre
Biodiversidade e Serviços
Ecossistêmicos – com foco
nas Américas; África; 
Europa e Ásia Central;  Ásia
e Pacífico



A polinização exerce um papel vital como serviço

ecossitêmico de provisão, regulação e cultural na natureza

@NAPPC



75 especialistas de todas as regiões das Nações 

Unidas, nomeados pelo MEP com base nas 

nomeações dos Estados membros e 

observadores do IPBES, incluindo:

• 2 co-presidentes: Simon Potts (Inglaterra) e 

Vera Imperatriz Fonseca (Brasil)

• 18 coordenadores de capítulo

• 42 autores

• 13 editores e revisores

Este grupo incluiu 6 especialistas brasileiros

MEP: Multidisciplinary Expert Panel



Polinizadores são diversos!



Múltiplos benefícios

 Mais de 75% das principais plantas cultivadas no 
mundo e quase 90% das Angiospermas, dependem, 
ao menos em parte, da polinização biótica



ArrozTrigo Mandioca

Canola

soja

café

O NÍVEL DE DEPENDÊNCIA É VARIADO

Maçã

Cacau

Manga

dendê



Plantas autógamas são
beneficiadas pelos
polinizadores

Soja, citros, tomate, 

algodão, café, wentre

outros, se beneficiam dos 

polinizadores



Agricultura global é crescentemente
dependente dos polinizadores

Aumento de mais de 300% no volume da produção
agrícola dependente dos polinizadors desde 1961 

2012



Valor econômico

O valor anual de mercado associado ao serviço de 
polinização varia entre US$ 235 – 577 bilhões*

* em 2015 US$



Dieta humana saudável

Cultivos polinizados por animais são uma fonte chave
de vitaminas e sais minerais indispensáveis à saúde



www.thelancet.com Vol 386 November 

14, 2015

• Num cenário sem polinizadores, 71 milhões de ha em países de baixa 

renda teriam deficiência de vit. A, e  2,2 bilhões, que já apresentam 

essa deficiência, agravariam ainda mais a falta de vit. A. 

• As estimativas para deficiência em ácido fólico é de 173 milhões de ha. 

• A redução no suprimento global de frutas seria 22,9%, de vegetais 16,3% 

e nozes & sementes 22%. 

• Essas mudanças na dieta podem aumentar os óbitos globais anuais por 

doenças não transmissíveis e/ou associadas à desnutrição, em 1,42 

milhões.



Significado no Conhecimento
Indígena Tradicional



Modos de vida 
sustentável & 
polinizadores

◦ Polinizadores alicerçam 
modos de vida 
sustentáveis, 
interconectando 
ecossistemas, valores 
espirituais e culturais, em 
comunidades locais e 
tradicionais no mundo 
todo.

◦ Abordagens bioculturais
para a conservação são 
construídas de acordo 
com as práticas 
inerentes a esses meios 
de vida, destacando:

Valorização da diversidade 

e promoção da diversidade 

biocultural;

Manejo paisagístico; 

Uso de sistemas agrícolas 

diversificados

Hill, R.; Nates-Parra, G.; Buchori, D., Kwapong, P., LeBuhn, G., Maués, M.M.; Pert, P.L., Quezada-5 Euán, J.J.G., and Saeed, 
S.2019. Biocultural approaches to pollinator conservation. NatSustain (in press)

Gurung man collecting the Apis dorsata laboriosa honeycombs on 
cliffs in Nepal. Photo: Andrew Newey



Provisão de produtos da 
sociobiodiversidade

◦ Frutas e plantas medicinais da Amazônia

Castanha-do-pará

Açaí

Andiroba

◦ Frutos do Cerrado:

Cagaita

Pequi

Baru

◦ Frutos da Caatinga

Babaçu

◦ Frutos do Sul

Butiá

Sustento da família e segurança alimentar



Políticas que reconhecem a posse em terras tradicionais, fortalecem áreas 

de conservação indígenas e comunitárias, promovem o inventário de 

patrimônio e apoiam a agricultura diversificada, dentro de uma 

abordagem de soberania alimentar, estão entre várias identificadas para 

fortalecer abordagens bioculturais para a conservação de polinizadores



 Declínio na diversidade e ocorrencia de 
algumas spp. De abelhas, moscas
(sirfídeos) e borboletas na Europa e 
América do Norte

 >40% de espécies de abelhas são
ameaçadas em algumas Listas Nacionais

 9% das espécies de abelhas e borboletas
da Europa estão ameaçadas

 Faltam dados para outras regiões do 
planeta, mas há alguns registros de 
declínios

Status dos polinizadores

Bombus 

cullumanus
(Critically 
Endangered) Source: 
P. Rasmont



Causas & 
ameaças

Ambientais

Perda de 
habitat & 

fragmentação

Mudanças
climáticas

globais

Poluição

Biológicos

Espécies
exóticas/ 
invasoras

Perda de 
espécies

Pragas e 
patógenos

Causas e 
ameaças aos 
polinizadores



Remoção de vegetação natural (desmatamento), conversão para 
agricultura, infraestrutura e projetos urbanos reduzem a disponibilidade 
de alimentos e locais de nidificação de abelhas, e podem dificultar sua 
mobilidade por falta de conectividade entre fragmentos (Biesmeijer et al. 
2006; Kremen et al. 2007 ).

A pressão pela abertura de novas áreas agrícolas como compensação
pelo déficit de polinizadores aumenta a fragmentação do habitat,
afetando negativamente suas comunidades.

Mudanças no uso da terra, perda de habitat 

e fragmentação

@JB Guerrero



Mudanças climáticas

 Para alguns polinizadores(p.ex. 

Bombus e borboletas):

 Mudanças na área de ocorrência

 Alterações na abundância

 Mudanças nas atividades sazonais

 Risco de ruptura na polinização de 

cultivos

 Mudanças climáticas na paisagem 

pode exceder as habilidades de 

dispersão de espécies

Red-tailed bumblebee (Bombus lapidarius)



Eventos climáticos extremos

Furacões, 
enchentes, 

fogo, seca.....



• A aplicação de pesticidas para controle de pragas e patógenos com
alta toxicidade para polinizadores e sem observar seus padrões de
visitas pode levar à morte, agir como repelente e também causar
efeitos tóxicos subletais (desorientação do voo, redução na
produção de prole, entre outros) (Pinheiro & Freitas 2010; Freitas
& Pinheiro 2010).

• O uso indiscriminado de pesticidas tem causando mortandade de
colmeias e abelhas durante visitas às flores

Agroquímicos

@Freitas, B.



O que fizemos?

Há apenas 50 anos, Rachel Carson publicou "The Silent Spring,"
abordando os efeitos deletérios do uso indiscriminado de
inseticidas como o DDT na biota, afetando o delicado equilíbrio
dos cossistemas



Os polinizadores exóticos podem competir por recursos florais e locais de 
nidificação com espécies nativas, além de facilitar a entrada de novas pragas e 
patógenos (Potts et al., 2010).

Introdução de Espécies Exóticas / 
Espécies Invasoras

A. Montero-Castaño and M. Vilà (2012) Impact of 

landscape alteration and invasions on pollinators: 

a meta-analysis. Journal of Ecology 100: 884-893

A alteração do habitat e as 
invasões afetam os polinizadores 
na mesma magnitude diminuindo 
as taxas de visitação às flores 



Espécies invasoras/exóticas

Setas vermelhas mostram as rotas de introdução de Bombus terrestris

Introdução de Bombus spp. para polinização de cultivos





Fig 1. Native and 

invasive presence 

records of Bombus 

terrestris at a global 

scale.

Fig 7. Global Susceptibility 

Map to Bombus terrestris

Invasion.



Campanha inclui distribuição de 

cartazes que orientam sobre o 

procedimento ao se avistar a abelha (**)



BIODIVERSIDADE
NÃO É PROBLEMA, 
É SOLUÇÃO!

• O primeiro Relatório Nacional de Avaliação de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos do Brasil foi lançado, com sua principal mensagem para 

os formuladores de políticas: “A biodiversidade não é um problema, é 

uma solução!”

• O Relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (BPBES) foi inspirado e estruturado nas linhas de 

avaliação do IPBES - e é outro bom exemplo do impacto do trabalho que 

o IPBES está realizando.

• O BPBES compartilha a missão do IPBES de fortalecer a interface entre 

ciência e política para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos para a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade, bem-estar humano de 

longo prazo e desenvolvimento sustentável



Sumário para 

Tomadores de Decisão

Relatório Temático 

Polinização, Polinizadores 

e Produção de Alimentos 

no Brasil

1º país a fazer essa Avaliação –

como o IPBES

Lançados em 06.02.2019
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Criar uma interface ciência-política sobre o serviço ecossistêmico de 

polinização para garantir a produção de alimentos

Explicar à sociedade brasileira a importância da polinização para o 

bem-estar humano



84%

Dados sobre polinização de 191 (66% de 289) plantas cultivadas ou silvestres utilizadas 

direta ou indiretamente na alimentação no Brasil



Grande parte (76%, 69 de 

91) das plantas utilizadas 

para produção de 

alimentos é dependente 

do serviço ecossistêmico 

de polinização realizado 

por animais



A diversidade brasileira 

de polinizadores 

apresenta potencial para 

melhoria da produção, 

da sustentabilidade da 

agricultura nacional e da 

garantia da segurança 

alimentar



Cerca de 600 espécies de 

animais registradas como 

visitantes florais de plantas 

cultivadas ou silvestres no 

país, das quais se estima 

que 41% (249 espécies) 

tenham potencial para 

atuar como polinizadores



Abelhas nativas manejadas para produção de alimentos e 
como parte da cultura de povos indígenas, comunidades 

tradicionais, produtores agrícolas e meliponicultores 



16 espécies de polinizadores são manejadas para 
polinização, produção de mel e outros produtos, 

sendo 12 espécies de abelhas sem ferrão

Xylocopa frontalis
no maracujá

Melipona quadrifasciata 
no café

Gabriel Melo Adrian Gonzalez



Em 2018, o valor econômico do serviço ecossistêmico 

de polinização para a produção de alimentos no Brasil 

foi estimado em



80% de R$ 43 Bi



As principais culturas da balança comercial, soja (Glycine max), café 

(Coffea spp.), Laranja (Citrus spp.)  e maçã (Malus domestica), têm 

maior valor agregado de polinização, representando juntos cerca 

de 80% do valor total do serviço ecossistêmico polinizador para 

produção de alimentos no Brasil. 



Perda de 

habitat

Mudanças 
climáticas

Poluição 
ambiental, 
agrotóxicos

Doenças e 
patógenos

Espécies 
invasoras

Ameaças aos polinizadores



Efeito dos agrotóxicos



A oferta do serviço 

ecossistêmico de 

polinização demanda 

condições mínimas de 

disponibilidade de 

habitats e requisitos 

ambientais diversos 

para os polinizadores



Medidas políticas para 

conservação 

da polinização 

e dos polinizadores



Alicerce de governança baseado 

na integração de políticas 

ambientais e agrícolas

com desenvolvimento 

científico, tecnológico 

e de informação.



Quais as principais lacunas?

◦ Nível de dependência de polinização biótica em cultivares e variedades 
(soja, maçã, citros, café...) e muitas espécies usadas para alimentação

◦ Impedimento taxonômico (acurácia na identificação de espécies = poucos 
taxonomistas)

◦ Disparidade entre Biomas – vazios de informação

◦ Ameaças e medidas de mitigação

◦ Monitoramentos de longa duração e padronização das metodologias de 
abordagem

◦ Fortalecimento da interface entre a ciência e os tomadores de decisão

◦ Aproximação com os cidadãos! Ciência & Sociedade

◦ COALIZÃO DOS POLINIZADORES – Ainda não somos signatários!!

◦ COP 25 (Chile)

◦ Ratificação do Protocolo de Nagoya



According to the authors of the 

Diagnosis, governance of 

biodiversity and ecosystem 

services in Brazil is bipolar. If, on 

the one hand, the country has strong 

and capable institutions, on the other, 

there are problems of infrastructure, 

slow processes, legal, social and 

ecological conflicts and inefficiency in 

actions. Carlos Joly also notes that 

Brazil has a dubious position 

regarding international agreements. 

"It is a protagonist abroad, as was the 

case in Nagoya, when the Aichi 

Targets were established, and in the 

world climatic discussion of the Paris 

Agreement. It gave great support in 

the discussion of the Sustainable 

Development Objectives, which were 

born in RIO + 20 in 2012. However, 

internally the country does exactly the 

contrary to the principles established 

in those agreements. Brazil is in a 

process of systematically dismantling 

its environmental policy,“ Joly points 

out.



Coalizão do Polinizadores

Globally nearly 90% of wild flowering plant species depend on animal pollination

More than 75% of leading global crop types benefit from animal pollination in 

production, yield and quality

Around 5-8% of current global crop production is directly ascribed to animal 

pollination, which equates to somewhere between 235 and 577 billion American 

dollars worldwide

Os países membros da Convenção da Diversidade Biológica 

acataram o Relatório do IPBES e deu origem à Coalizão de 

Polinizadores, uma iniciativa global formada por países que 

apoiam os programas de proteção e uso sustentável dos 

polinizadores nas políticas públicas e do qual o Brasil ainda não é 

signatário. 







• Para mitigar esses impactos, deve ser

encorajada a adoção de ações

para promover a atração de

polinizadores em áreas cultivadas, o

que vai contribuir para a produção

de frutos e sementes e para a

conservação ambiental / equilíbrio

ecológico

• O conjunto de ações que ajudam

na manutenção de populações

adequadas de polinizadores em

agro-ecossistemas são chamadas de

Práticas amigáveis aos polinizadores

Práticas amigáveis aos polinizadores



a) Aprimorar os padrões regulatórios de uso dos agrotóxicos;

b) Promover o manejo integrado de pragas (MIP);

c) Incluir efeitos indiretos e subletais na avaliação de riscos de

culturas geneticamente modificadas;

d) Regular o movimento dos polinizadores manejados entre os

países;

e) Desenvolver incentivos, tais como seguros, para apoiar os

agricultores a se beneficiar dos serviços ecossistêmicos,

como polinização, ao invés de agroquímicos;

f) Reconhecer a polinização como um insumo agrícola nos

serviços de extensão;

g) Apoiar sistemas agrícolas diversificados;

h) Conservar e restaurar os habitats de polinizadores nas

paisagens agrícolas e urbanas;

i) Desenvolver o monitoramento de polinizadores a longo

prazo;

j) Financiar pesquisas participativas para intensificar o uso de

práticas de agricultura orgânica, diversificada e

ecologicamente correta.

TE
N

P
O

LI
C

IE
S

FO
R

P
O

LL
IN

A
TO

R
S



Ajudam a manter ou recuperar um certo grau de coesão em ecossistemas 
fragmentados. Através da conexão de habitats fragmentados, a viabilidade de 
espécies de animais e plantas é melhorada, uma vez que:

• Ampliando habitats, para amentar a zona de busca de alimentos;
• Facilita a dispersão de animais jovens
• Facilita a reutilização de habitats "vazios".

Corredores ecológicos & Paisagens sustentáveis



Intensificação ecológica agrícola 

“Beneficia mutuamente a
diversidade de polinizadores
e a produção agrícola em
fazendas grandes ou
pequenas



Aumentar o conhecimento!





Projetos com foco nos polinizadores, campanhas

de opinião pública, start ups ciência cidadã







Propostas da comunidade científica brasileira: Carta 
Catalão e o primeiro rascunho da Política Pública de 
conservação e Uso Sustentável dos Polinizadores



• Ações para conservação da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos providos por animais como os polinizadores 
dependem da governança, do conhecimento sobre essas 
interações e de estratégias conjuntas entre os diferentes setores 
da sociedade

• O desenvolvimento de ações que fomentam o bom uso da 
biodiversidade podem gerar ganhos na produtividade agrícola 
por meio de uma agricultura sustentável. 

*Relatório sobre Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos no Brasil (REBIPP in press)





ESTUDO DE CASO: POLINIZAÇÃO DO AÇAIZEIRO
EUTERPE OLERACEA MART.



O “BOOM” DO AÇAÍ (1970 - )

1 milhão 

toneladas de 

fruto por ano1

US$ 150 m1

1 IBGE (2015)
2 Lopez & Santana (2005) 

≈25000 

empregos2

Ver o Peso, Belém, PA



EXPANSÃO EM VÁRZEA E TERRA FIRME

VÁRZEA

TERRA FIRME

Fonte: LSPA/IBGE



IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE E 

SERVIÇOS ECOSSISTEMICOS

PERTURBAÇÃ

O

BIODIVERSIDA

DE

SERVIÇOS 

ECOSSISTEMICOS



• ≅ 10,000 visitantes florais (54 hrs obs.)

• 2,157 espécimes coletados

• 194 morfospecies (taxa)



MEGADIVERSIDADE DE VISITANTES

FLORAIS

• Abelhas (35), besouros (22), moscas (20), vespas (15), formigas (10)

Non-pollinator taxa

Pollinator taxa
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RICHNESS

POLINIZADORES

DEPENDENTES DA 

FLORESTA



Study region (inset—a, in 
relation to South America), 
division of Pará state 
municipalities, and study site 
locations (upland plantations 
= green circles; floodplain 
forests = yellow    circles). 
Landscapes represent land 
use cover at 1 km radii and 
percentage forest cover 
(dark green) at each of 18 
study sites. Photos provide 
examples of an upland 
plantation (b) and managed 
floodplain forest farm (c)



CONCLUSÕES DE CAMPBELL ET AL.
2018
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SOLUÇÕES PRATICAS PARA REPOR 

SERVIÇOS DE POLINIZAÇÃO?

• Restauração florestal

• Manejo de polinizadores (nativos)


