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“Em um lugar escuro nos encontramos e um pouco mais de conhecimento ilumina 

nosso caminho.” 

(Yoda)  
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Prioridades na restauração de serviços ecossistêmicos para proporcionar bem-estar 1 

humano em regiões semiáridas 2 

RESUMO 3 

 4 

No semiárido Brasileiro, a Caatinga é afetada por vários distúrbios crônicos que 5 

ameaçam as condições de vida da população humana. A restauração ecológica é uma 6 

importante medida para aumentar a biodiversidade e garantir o fornecimento de serviços 7 

ecossistêmicos (SE) relevantes para o bem-estar das comunidades locais. No entanto, 8 

existe uma escassez de estudos que foquem na lacuna entre a oferta e demanda de SE. 9 

Por isso, buscamos identificar áreas prioritárias que contemplem a oferta e a demanda por 10 

SE. Para alcançar este objetivo usamos dois SE de provisão (madeira e espécies de uso 11 

alimentício e/ou medicinal) e um serviço de regulação (polinização). Desenvolvemos dois 12 

cenários para cada serviço: (i) Oferta de SE o qual utilizamos os mapas de distribuição 13 

geográfica potencial das espécies arbóreas nativas e (ii) Demanda por SE, que inclui, 14 

oferta e as áreas que demandam os SE. Realizamos a priorização no Software Zonation, 15 

ferramenta responsável pela priorização espacial de áreas que têm maior potencial para 16 

aumentar a biodiversidade e SE. Encontramos aumento percentual de representação nos 17 

cenários de demanda em todos os SE, seguindo em ordem crescente, a provisão de 18 

espécies alimentícias e/ou medicinais (1,5%), provisão de madeira (1,8%) e o mais 19 

expressivo a polinização (69,1%). Os resultados indicaram que para alguns SE a oferta 20 

supre a demanda enquanto para outros há uma divergência entre os dois. Os dois SE de 21 

provisão apresentaram maior sobreposição entre a oferta e demanda, sinalizando que 22 

medidas de restauração ativa nessas áreas podem contribuir diretamente para melhoria 23 

das condições de vida das pessoas que são dependentes da extração de recursos da 24 

floresta.  25 

 26 

Palavras-chave: Zonation; Oferta de SE; demanda por SE; biodiversidade; recursos 27 

florestais. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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Priorities in ecosystem services restoration to provide human wellbeing in drylands 35 

ABSTRACT 36 

 37 

In the Brazilian semiarid, the Caatinga is susceptible by several chronic disorders that 38 

threaten the living conditions of the human population. Ecological restoration is important 39 

to achieve biodiversity recovery and ensure the provision of ecosystem services (ES) 40 

relevant to the well-being of local communities. However, there is a lack of studies that 41 

focus on the mismatches between the ES supply and demand. In this sense, we seek to 42 

identify priority areas that address the ES supply and demand. To aim this goal, we use 43 

two ES provision (wood and food and / or medicinal use) and an ES regulation 44 

(pollination). We developed two scenarios for each service: (i) ES offer which we used 45 

the maps of the potential geographic distribution of native tree species and (ii) ES 46 

demand, which we included, areas ES supply and demand. We conducted the 47 

prioritization in Software Zonation, a responsible spatial tool for prioritizing areas that 48 

have the potential to increase biodiversity and provide ES. We found a percentage 49 

increase in representation in demand scenarios in all SEs, following in increasing order, 50 

the provision of food and / or medicinal species (1.5%), provision of wood (1.8%) and 51 

the most significant pollination (69.1%). These results indicated that for some ES the 52 

supply corresponds to the demand while for others there is a mismatch between them. 53 

This ES – provision of food/medicine and wood supply - showed larger overlap between 54 

supply and demand, signaling that active restoration actions in these areas can directly 55 

contribute to improving the welfare of people dependent on the extraction of forest 56 

resources. 57 

Key words: Zonation; ES supply; ES demand; biodiversity; forest resources. 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 
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1. Introdução 69 

A biodiversidade florestal de regiões semiáridas tem sido reduzida pelo 70 

desmatamento e pelos distúrbios crônicos advindos de atividades humanas, agravados por 71 

secas intermitentes e intensas  (Ribeiro et al. 2015; Rito et al. 2017). Estas regiões 72 

semiáridas estão majoritariamente inseridas nos países em desenvolvimento que 73 

compartilham baixos índices de desenvolvimento humano (MEA 2005) e dependem 74 

predominantemente de atividades agropecuárias e extrativistas (Udmale et al. 2014). Em 75 

períodos de seca extrema, a população que vive nestas áreas tem pouca ou nenhuma 76 

disponibilidade de recursos para subsistência, além disso, sofrem com a pressão de 77 

redução de renda e aumento de preços dos produtos agrícolas, reduzindo a segurança 78 

alimentar de comunidades em sua maior parte vulneráveis (Alvalá et al. 2019). 79 

Cerca de 26 milhões de pessoas vivem hoje no semiárido brasileiro (FUNDAJ 2018), 80 

uma das regiões secas com maior densidade populacional do mundo e que abriga a 81 

Caatinga, um bioma de alta biodiversidade  (Leal et al. 2005; Albuquerque et al. 2017). 82 

Também na Caatinga, os processos de distúrbio antropogênicos e de fragmentação de 83 

habitat são agravados pelo volume reduzido de chuvas, distribuídas de maneira irregular 84 

ao longo do tempo com períodos de estiagem prolongadas (Rito et al. 2017) que 85 

aumentam os riscos da desertificação e comprometem processos ecológicos. Uma 86 

consequência direta disso, é a redução no fornecimento de serviços ecossistêmicos (SE), 87 

que são benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, e são essenciais para 88 

manutenção do bem-estar humano (MEA 2005).   89 

De maneira geral, a perda de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos em 90 

ambientes terrestres no mundo se deve em grande parte à expansão de fronteiras agrícolas 91 

e intensificação de métodos produtivos (FAO 2011; Mulitza et al. 2010; Butchart et al. 92 

2010). Da mesma forma, na região semiárida da Caatinga, embora existam atividades de 93 

subsistência e uso tradicional de espécies florestais, há um intenso uso da terra para 94 

prática de pecuária extensiva e agricultura, levando à perda de biodiversidade e de 95 

serviços ecossistêmicos (Marengo 2008; Ribeiro et al. 2015). À despeito da crença em 96 

alguns setores da sociedade na existência de incompatibilidade entre práticas de uso do 97 

solo (como agricultura) e a conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, a 98 

literatura científica crescentemente tem indicado abordagens para atingir esta sinergia. 99 

Uma delas é o compartilhamento de terras, que combina a agricultura com a proteção de 100 

habitats do entorno, contribuindo para melhorias na produtividade, ou até mesmo práticas 101 
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agroecológicas em larga-escala, focadas em múltiplos serviços ecossistêmicos (e.g. 102 

Phalan et al. 2011, DeClerck et al. 2015). 103 

Nesse contexto, a restauração ecológica é uma das práticas que vem sendo apontadas 104 

como instrumento para favorecer a manutenção da biodiversidade em matrizes agrícolas 105 

e aumentar a sustentabilidade da produção através de uma maior associação com bens e 106 

serviços ecossistêmicos (Jackson et al. 2007). O entendimento é de que o manejo da 107 

biodiversidade dentro e fora da paisagem agrícola pode ser usado para beneficiar a 108 

produção e aumentar a provisão de alguns serviços ecossistêmicos (Benayas & Bullock 109 

2012).O modelo de priorização proposto por Thomson et al. (2009) mostrou que áreas 110 

prioritárias com maior potencial para fornecer habitats de alta qualidade, são justamente 111 

aquelas que foram desmatadas para implementação de atividades agrícolas. Diante disto, 112 

o planejamento da restauração em larga-escala, requer mecanismos de conciliação entre 113 

a necessidade de preservar e/ou restabelecer diversidade de espécies e serviços 114 

ecossistêmicos e as demandas das pessoas que deles dependem (Mugwedi et al. 2018; 115 

Brancalion et al. 2013). Porém, os SE podem não estar disponíveis ao seus beneficiários, 116 

por duas razões: os distúrbios antropogênicos podem ter conduzido à sua escassez ou 117 

pode nunca ter havido compatibilidade entre oferta e demanda de SE (Wolff et al. 2015; 118 

Schneiders and Müller 2017). Para reduzir os efeitos negativos que essa 119 

incompatibilidade pode produzir nessas áreas de vulnerabilidade social, é fundamental 120 

incluir as demandas pelos serviços ecossistêmicos durante a seleção de alvos para 121 

restauração (Stürck et al. 2014).  122 

No entanto, poucos estudos são direcionados para identificar áreas para restauração 123 

apresentando o critério de priorização de áreas compatíveis entre a demanda social e a 124 

provisão de SE (Castro et al. 2014) e conciliar os dois, representa um desafio para a 125 

pesquisa neste campo (Bastian et al. 2013).  Gerar modelos que resultem em uma análise 126 

abrangente que capture a distribuição espacial dos serviços ecossistêmicos, requer uma 127 

compreensão dos processos ecológicos que proporcionam o fornecimento dos SE e como 128 

eles respondem as mudanças de uso do solo (Fu et al. 2015). Isso representa uma 129 

oportunidade para que projetos de restauração ecológica sejam instrumentos do 130 

desenvolvimento sustentável, capaz de devolver a integridade dos ecossistemas 131 

degradados e garantir o retorno dos serviços ecossistêmicos para as comunidades do 132 

entorno.  133 
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Neste estudo, buscamos identificar na paisagem da Caatinga áreas indicadas para 134 

restauração da cobertura florestal arbórea e que poderiam, simultaneamente, favorecer a 135 

restauração de serviços ecossistêmicos, beneficiando diretamente as pessoas que vivem 136 

no bioma. Dois pressupostos básicos orientaram a seleção de áreas prioritárias para 137 

restauração de serviços ecossistêmicos: de que a restaurar biodiversidade não é o mesmo 138 

que restaurar serviços ecossistêmicos (Bullock et al. 2011) e de que a seleção de áreas 139 

deve associar a demanda pelos serviços e a oferta potencial local, visto que as áreas com 140 

disponibilidade de serviços ecossistêmicos não necessariamente estão onde as populações 141 

humanas podem deles se beneficiar (Verhagen et al. 2017). Assim, definimos como 142 

objetivos (1) a priorização de áreas para restauração de serviços ecossistêmicos da 143 

Caatinga e (2) identificar locais onde a oferta supre a demanda social por SE. Para isso, 144 

usamos espécies arbóreas como proxy para três serviços de provisão (madeira e plantas 145 

de uso alimentar e/ou medicinal) e um serviço de regulação (polinização). Em nosso 146 

modelo, utilizamos registros de espécies arbóreas que atraem abelhas polinizadoras, 147 

plantas que tem uso alimentício, medicinal e madeireiro. Elaboramos dois cenários para 148 

priorização dos SE: (i) de oferta potencial de SE utilizando mapas de distribuição 149 

geográfica potencial das espécies arbóreas nativas e (ii) de demanda por SE, representada 150 

pelas atividades humanas que requerem os serviços ecossistêmicos focados. 151 

 152 

2. Métodos 153 

2.1. Área de estudo 154 

 155 

Localizado no Nordeste do Brasil, o bioma da Caatinga ocupa cerca de 11% do 156 

território nacional e se estende por uma área de aproximadamente 844.453 km² , está 157 

inserido na região semiárida (MMA 2012). A temperatura anual varia de 25 a 30 °C (Silva 158 

et al. 2018) e está sob uma sazonalidade de chuvas com distribuição espacial irregular 159 

que concentra  as chuvas ter 3-5 meses do ano (~ 1800 mm por ano; Prado 2003) é 160 

predominantemente floresta tropical sazonalmente seca (FTSS) e decídua, mas com 161 

florestas arbóreas em regiões mais húmidas e florestas arbustivas e suculentas em regiões 162 

áridas (Pennington et al. 2009; Santos et al. 2011). A maioria da vegetação ocorre numa 163 

superfície da formação cristalina quase plana, entre 300 e 600 m acima do nível do mar, 164 

embora também sejam encontradas áreas planas até 1000 m acima deste nível (Moro et 165 

al. 2014; Silva et al. 2018), ver Figura 1.  166 
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O bioma da Caatinga tem uma elevada diversidade de espécies e endemismo 167 

(Prado 2003), mas está historicamente sob pressão humana que causa a perda e mudança 168 

do habitat, ameaçando as espécies locais (Queiroz et al. 2017). Por exemplo, este 169 

ecossistema é frequentemente alterado pela conversão de áreas naturais em paisagens 170 

agrárias, em áreas de pecuária ou em áreas de exploração madeireira. Todas estas 171 

atividades impulsionam o processo de desertificação que atualmente se espalha por toda 172 

a Caatinga  (Albuquerque et al. 2017). Atualmente, apesar de fragmentada, a Caatinga 173 

tem metade de sua vegetação nativa remanescente distribuída em fragmentos de tamanhos 174 

variáveis e está razoavelmente bem conectada (Antongiovanni et al. 2018), no entanto os 175 

fragmentos estão sob pressão antrópica constante (Saraiva et al. 2015).  176 

 177 

 178 

Figura 1: Área de estudo: Limites do Bioma Caatinga. 179 

 180 

 181 

2.2. Organização dos dados 182 

Para iniciar a priorização, selecionamos espécies de árvores nativas da Caatinga 183 

que funcionaram como proxy para três SE. Dos quais dois são SE de provisão (madeira e 184 

plantas de uso alimentício e/ou medicinais) e um de regulação (polinização). Mantivemos 185 

o uso de plantas alimentícias e medicinais como um único serviço de provisão devido à 186 
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convergência entre fontes bibliográficas utilizadas. Dessa forma, para estimar os SE, 187 

utilizamos a distribuição potencial geográfica de espécies arbóreas nativas que 188 

apresentam uso madeireiro, alimentício e/ou medicinal. Para a polinização, usamos dados 189 

de espécies arbóreas polinizadas por abelhas nativas, por serem atratoras naturais de 190 

abelhas e representarem o potencial de reintroduzir este serviço ecossistêmicos no 191 

ambiente servindo como locais de nidificação.  192 

 193 

Seleção das espécies arbóreas 194 

A seleção de espécies alimentícias, medicinais e madeireiras usadas na priorização 195 

foi feita através de buscas na literatura científica e por consulta ao banco de dados on line 196 

do Centro Nordestino de Informações de Plantas (CNIP) (http://www.cnip.org.br/). Para 197 

isso, estabelecemos como critérios de busca (i) as espécies arbóreas que ocorrem no 198 

Nordeste e (ii) os usos tradicionais pelas comunidades locais. As buscas resultaram em 199 

listas de espécies com ocorrência registrada para toda região Nordeste do Brasil. Em 200 

seguida, filtramos esses resultados para manter somente as espécies que ocorrem nos 201 

limites da Caatinga (Apêndice 1). 202 

Para o serviço de polinização, selecionamos as espécies arbóreas que são 203 

polinizadas por abelhas nativas. Os registros dessas espécies de abelhas foram 204 

consultados através da plataforma do Sistema de Informação sobre interações Abelhas-205 

Plantas no Brasil (http://abelhaseplantas.cria.org.br) e também, no Guia de Plantas da 206 

Caatinga Visitadas por Abelhas (Maia-Silva et al. 2012). Com isso, elaboramos uma lista 207 

com as espécies de plantas arbóreas que interagem com as abelhas que ocorrem na 208 

Caatinga (Apêndice 1). 209 

 210 

Oferta potencial de serviços ecossistêmicos 211 

Para identificar as áreas de oferta potencial de SE selecionamos as áreas onde 212 

potencialmente estão distribuídas as espécies arbóreas que provêm cada um dos serviços 213 

ecossistêmicos focados. Para isso, cruzamos as listas de espécies e o banco de dados da 214 

distribuição geográfica de 769 espécies arbóreas encontradas nos limites da Caatinga, 215 

fornecido por Manhães et al. (2018) e Mazzochini et al. (2019). Ao total, desse banco de 216 

dados, usamos 212 espécies (Apêndice 1), dentre as quais 149 espécies são de uso 217 



 17 

madeireiro, 91 espécies têm uso alimentício e/ou medicinal e 67 espécies polinizadas por 218 

abelhas (Tabela 1).  219 

 220 

Demanda por serviços ecossistêmicos de provisão de madeira e de alimentos/medicinais 221 

e de regulação pela polinização 222 

Para estabelecer prioridades na restauração dos serviços ecossistêmicos, 223 

escolhemos as áreas onde os serviços ecossistêmicos eram mais necessários para as 224 

atividades humanas ou consumo direto. Especificamente, foram delimitadas (i) as 225 

localidades rurais onde as plantas são normalmente empregadas para consumo alimentar 226 

e/ou tratamento medicinal (ii) as localidades onde a produção de madeira foi mapeada e 227 

(iii) as áreas onde as atividades agrícolas que dependem da polinização são desenvolvidas. 228 

Os dados referentes a estas áreas estão disponíveis em bancos de dados on line fornecidos 229 

por agências governamentais, veja na Figura 2. 230 

 231 

 232 

Figura 2: Municípios da Caatinga onde há demanda por SE. A escala de cinza indica que quanto mais 233 

escura é a cor do município, maior é a demanda pelos SE. Da esquerda para direita temos áreas rurais, 234 



 18 

indicadoras da demanda por espécies alimentícias e/ou medicinais; em seguida áreas onde há produção de 235 

madeira para lenha e carvão; e por último, municípios cujas propriedades agrícolas possuem culturas 236 

dependentes de polinização por abelhas. 237 

Para representar as áreas de demanda por SE de plantas alimentícias e/ou 238 

medicinais, nos baseamos na Classificação e Caracterização dos Espaços Urbanos e 239 

Rurais do Brasil (IBGE 2017). Nesta classificação constam cinco tipologias municipais 240 

(urbano; intermediário adjacente; intermediário remoto; rural adjacente; e rural remoto). 241 

No entanto, para este estudo, optamos por incluir somente os municípios rurais remoto e 242 

adjacente, que representam a maioria dos municípios brasileiros (60,4%) e no Nordeste 243 

abrigam cerca de 1/3 da população (IBGE 2017). O pressuposto é que os municípios 244 

rurais abrigam a população humana que acesso limitado a bens e serviços manufaturados 245 

e por isso tem maior dependência de recursos advindos da floresta (Singh 1998). Ao todo, 246 

dos 1223 municípios da Caatinga, 928 estão dentro dessas duas classificações (~76% dos 247 

municípios).  Além das tipologias, acrescentamos dados de densidade demográfica 248 

municipal do Censo 2010 (Figura 2.a). Para isso acessamos a base de dados vetoriais 249 

(shapefile) do IBGE, disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-250 

do-territorio. 251 

As áreas de demanda por madeira foram localizadas à partir de dados de extração 252 

da vegetação nativa do Censo Agropecuário 2017 (disponível para consulta em 253 

https://sidra.ibge.gov.br). Foram registradas as informações sobre volume por município 254 

de produção de madeira em toras (m³), de carvão (toneladas) e de lenha (m³) (Figura 2.b). 255 

Contabilizando 790 municípios, o que corresponde a aproximadamente 65% de todos os 256 

municípios da Caatinga. Para gerar os arquivos vetoriais com essas informações, 257 

consideramos apenas os dados de extrativismo vegetal de 2017, que abrange produtos 258 

provenientes de formações vegetais naturais e espontâneas do município (IBGE 2018). 259 

Um levantamento de dados governamentais realizado por Gioda (2019) mostrou que estes 260 

recursos são amplamente explorados no Brasil, seu consumo ocorre tanto por setores 261 

industriais como por setores domésticos. A lenha é uma importante fonte de energia e 262 

renda, para moradores da zona rural, principalmente no semiárido, que em períodos de 263 

estiagem exploram mais intensamente este recurso representando uma grande pressão 264 

sobre a vegetação nativa (Ribeiro et al. 2015). 265 

Para delimitar as áreas de demanda por SE de polinização, consultamos o 266 

Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos no Brasil 267 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio
https://sidra.ibge.gov.br/
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para identificar os cultivos agrícolas que são polinizados por abelhas (Wolowski et al. 268 

2019). Depois de listar os cultivos, consultamos os dados do último censo agropecuário 269 

para identificar o número de propriedades por município onde estes cultivos são 270 

produzidos. Consideramos todas as propriedades listadas onde havia pelo menos um dos 271 

cultivos independentemente do tamanho da sua área (Figura 2.c).  De acordo com o 272 

relatório temático, existem pelo menos 45 culturas dependentes de polinização na 273 

Caatinga (Apêndice 2). No entanto, consideramos para nossas análises somente 22 delas, 274 

que representam cultivares de uso tradicional no bioma ou que são mais representativas 275 

em número de municípios. Incluímos todos os municípios onde havia ao menos uma das 276 

culturas agrícolas, correspondendo a cerca de 84% de todos os municípios da Caatinga 277 

(1029 no total).  Então, calculamos a densidade de propriedades de uso agrícola por 278 

município, dividindo o número de propriedades pelo tamanho territorial de cada 279 

município. Dessa forma evitamos que localidades com poucas propriedades agrícolas, 280 

previamente selecionadas, tivessem o mesmo peso que aqueles onde há maior 281 

concentração de propriedades. As informações sobre quais culturas agrícolas utilizamos 282 

estão disponíveis para consulta em https://sidra.ibge.gov.br. As informações sobre as 283 

demandas dos SE encontram-se na Tabela 1. 284 

  285 

Tabela 1. Sumário das informações utilizadas na priorização de áreas para restauração na 286 

Caatinga de acordo com o SE. A coluna “Oferta potencial” resume o número de espécies 287 

arbóreas selecionadas com base (1) na distribuição geográfica de 769 espécies arbóreas 288 

da Caatinga (Manhães et al. 2018 e Mazzochini et al. 2019) e; (2) no registro de espécies 289 

arbóreas de uso alimentício, medicinal, madeireiro e espécies dependentes de polinização 290 

obtido no portal do Centro Nordestino de Informações de Plantas (CNIP) 291 

(http://www.cnip.org.br/) e na Plataforma Abelhas (http://abelhaseplantas.cria.org.br). A 292 

coluna “Demanda” resume as variáveis utilizadas para estimar a demanda por SE. A 293 

informação sobre demanda foi retirada do site do IBGE (https://sidra.ibge.gov.br; 294 

https://www.ibge.gov.br/geociencias). 295 

 296 

Serviço 

Ecossistêmico 
Oferta potencial Demanda 

Madeira 
Distribuição geográfica potencial de 149 

espécies arbóreas de uso madeireiro 

Volume de produção/município de madeira em 

toras (m³), carvão (ton) e lenha (m³) 

https://sidra.ibge.gov.br/
http://www.cnip.org.br/
http://abelhaseplantas.cria.org.br/
https://sidra.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/geociencias
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Alimento e/ou 

uso medicinal 

Distribuição geográfica potencial de 91 

espécies arbóreas de uso alimentício e 

medicinal 

Densidade demográfica dos municípios rurais 

dentro dos limites da Caatinga 

Polinização  
Distribuição geográfica potencial de 67 

espécies arbóreas polinizadas por abelhas 

Número de propriedades/km² por município com 

culturas agrícolas que dependem de polinização 

   

 Análises 297 

2.3.1. Priorização espacial 298 

Software Zonation 299 

Rodamos a priorização de áreas para restauração no software de priorização e 300 

planejamento espacial de conservação em larga escala Zonation versão 4.0 301 

(https://github.com/cbig/zonation-core/releases) (Moilanen 2007). Este software 302 

identifica, simultaneamente, áreas na paisagem para preservar a qualidade do habitat e 303 

para manutenção da conectividade considerando múltiplos recursos da biodiversidade 304 

(ex. serviços ecossistêmicos; uso do solo; distribuição de espécies; etc.). Isso permite 305 

aumentar a longo prazo a persistência da biodiversidade ou de outras características 306 

ecológicas, como os serviços ecossistêmicos (Moilanen et al. 2014).  307 

 308 

O algoritmo 309 

O algoritmo do Zonation inicia a priorização a partir de toda a paisagem e remove 310 

uma a uma as células hierárquica e iterativamente. Para remover as células, o software 311 

calcula o valor da perda marginal da biodiversidade, respondendo aos atributos fornecidos 312 

para as análises. Para minimizar o valor de perda marginal, são retiradas primeiro as 313 

células menos valiosas para a paisagem. O declínio dos níveis de representação das 314 

características de biodiversidade é coletado simultaneamente durante a remoção de 315 

células. Como resultado temos uma sequência aninhada de paisagens altamente 316 

conectadas e com grande valor para conservação onde estão concentradas as principais 317 

distribuições das espécies (Moilanen et al. 2005). Neste estudo, a perda marginal foi 318 

estimada focando nas espécies que fornecem o serviço ecossistêmicos que se deseja 319 

restaurar/manter e a paisagem final considera a distribuição destas espécies, ou seja, do 320 

serviço ecossistêmico que representam. 321 

https://github.com/cbig/zonation-core/releases
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Regra de remoção  322 

A ordem de remoção das células depende da regra adotada, que define como o 323 

valor de conservação será agregado nas paisagens e nas espécies através do cálculo do 324 

valor de perda marginal. Para este estudo adotamos a regra básica de remoção Core-área 325 

Zonation (CAZ), que promove a ponderação natural das espécies, minimizando a perda 326 

biológica na análise. A CAZ seleciona primeiro a célula i com menor valor de perda 327 

marginal (δᵢ), onde: δi = maxi
j × (qij × wj/ci), em que qij é a proporção remanescente da 328 

distribuição do objetivo j na célula i; wj é o peso do alvo j e; ci significa o custo de não 329 

remoção da célula i. Até o final de cada remoção o Zonation procura reter áreas centrais 330 

para todas as espécies, inclusive as comuns, além disso, procura manter locais com os 331 

maiores níveis de ocorrência (Moilanen 2007; Moilanen et al. 2014). Assim, adotamos 332 

esta regra para aumentar a eficiência da seleção e evitar a exclusão de áreas com menor 333 

riqueza de espécies de interesse para fornecimento do serviço ecossistêmico, e, portanto, 334 

de interesse na priorização. 335 

 336 

Cenários 337 

Elaboramos cenários de priorização para restauração usando a distribuição 338 

potencial de espécies de plantas arbóreas e as áreas com demanda por SE (Figura 3). Em 339 

todos os cenários excluímos das análises os remanescentes de vegetação nativa 340 

(http://mapbiomas.org/), por considerar que estas áreas não são prioritárias para 341 

restauração. Para isso, utilizamos uma máscara para cobrir a vegetação e manter apenas 342 

as áreas desmatadas. Então, excluímos apenas áreas classificadas como “Floresta” 343 

(Classes 1-9) e mantivemos todas as outras classes durante a priorização.  344 

Para cada serviço ecossistêmicos foram desenvolvidos, dois cenários: um de 345 

Oferta potencial de SE, composto pelos mapas de distribuição geográfica potencial das 346 

espécies arbóreas; e o segundo de Demanda por SE, no qual inserimos os mapas de 347 

demanda e os mapas da oferta potencial de SE. Para representar estes cenários, 348 

elaboramos dois mapas para cada SE (ver Figura 2) utilizando o software QGIS. 349 

Transformamos os mapas usados nas análises (oferta potencial, demanda e máscara de 350 

vegetação) em arquivos tipo rasters ajustados para a mesma resolução espacial (0,05º), 351 

http://mapbiomas.org/
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extensão, datum (WGS84) e sistema de coordenadas geográficas da máscara de 352 

vegetação que foi usada como referência para todos os ratesrs da análise. 353 

 354 

 355 

Figura 3: Síntese do input de arquivos no Zonation e criação de cenários para priorização de áreas para 356 

restauração de serviços ecossistêmicos. Da esquerda para direita, temos os arquivos de entrada utilizados 357 

para priorização. O cenário de oferta potencial para todos os SE é representado pela distribuição geográfica 358 

potencial das espécies de árvores nativas e o cenário de demanda inclui a distribuição potencial das espécies 359 

(oferta de SE) junto com as áreas de demanda. A inclusão da oferta potencial de SE está representada pelo 360 

símbolo +. Consideramos em todos os cenários as áreas desmatadas. 361 

 362 

Comparação entre cenários 363 

Para comparar o ganho e/ou perda de células prioritárias dos cenários, analisamos 364 

as curvas de desempenho, que quantificam a proporção das ocorrências originais das 365 

espécies retidas para os recursos da biodiversidade em cada porção da paisagem da 366 

solução final. O valor inicial das curvas de desempenho é 1.0, incluindo a distribuição 367 

completa dos recursos de biodiversidade. Isso significa que quanto mais próximo de 0 368 

menor é o nível de proteção para o recurso de biodiversidade (Lehtomäki et al. 2016). ou 369 

neste caso, para o serviço ecossistêmico. Assim, para avaliar o nível de representação 370 

desses recursos em cada cenário, fixamos como meta priorizar a restauração de 15% das 371 

áreas desmatadas da Caatinga, ou seja, aquelas áreas que se encontram fora da máscara 372 
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de vegetação. Essa meta foi definida com base no objetivo número 15 de Biodiversidade 373 

Aichi, da Convenção sobre Diversidade Biológica, que visa reduzir os efeitos da 374 

mudança climática e desertificação (https://www.cbd.int/sp/targets/).  375 

Definida esta meta, calculamos o percentual relativo de representação dos 376 

recursos nas paisagens quando incluímos áreas de demanda por SE. Comparamos este 377 

resultado entre os cenários de Oferta potencial e Demanda por SE dividindo o percentual 378 

relativo do cenário de Demanda por SE, pelo percentual relativo do cenário de Oferta de 379 

SE, e multiplicando este resultado por 100. Para cada SE foi elaborado um mapa 380 

representando o percentual de sobreposição entre Oferta potencial e Demanda por SE, 381 

que foi estimado para identificar se houve mudanças na paisagem após a inclusão das 382 

áreas com demanda.  383 

 384 

3. Resultados 385 

3.1.Priorização espacial  386 

A distribuição espacial das áreas priorizadas em todos os cenários de demanda por SE 387 

indica novas áreas prioritárias (Figura 4d, 4e, 4f). O cenário de demanda por polinização 388 

foi o que apresentou a maior modificação espacial nas áreas prioritárias em comparação 389 

ao cenário de oferta potencial (ver Figuras 4c, 4f). Devido a esta modificação espacial 390 

após a inclusão das demandas, algumas áreas prioritárias que antes estavam concentradas 391 

na porção nordeste e sudeste da Caatinga, despontaram mais espalhadas pela paisagem. 392 

Houve pouca mudança espacial nas áreas prioritárias após a inclusão das demandas por 393 

plantas alimentícias e/ou medicinais e madeira (Figura 4d, 4e).  394 

https://www.cbd.int/sp/targets/
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 395 

Figura 4- Mapas com as áreas prioritárias para restauração de serviços ecossistêmicos (SE). Classificação 396 

de áreas com maior prioridade para restauração. Na legenda em marrom 15 % das áreas de maior prioridade 397 

nos cenários de Oferta potencial de SE (4a; 4b; 4c), incluímos somente a oferta potencial de serviços 398 

ecossistêmicos. Nos cenários de Demanda por SE (4d; 4e; 4f), foram incluídas a oferta potencial e demanda 399 

por serviços ecossistêmicos.  400 
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3.2. Sobreposição de cenários e percentual relativo de representação  401 

A sobreposição espacial entre os cenários de oferta potencial e demanda dos três SE 402 

(Figura 5) indicou que há maior coincidência entre áreas de oferta potencial e demanda 403 

de plantas alimentícias e/ou medicinais (44,6%) e para provisão de madeira (33%). Isto 404 

indica que as áreas de oferta potencial destes serviços coincidem com as localidades de 405 

maior demanda (Figura 5a, 5b). Contudo houve baixa sobreposição (9,68%) entre os 406 

cenários de oferta potencial e demanda por polinização (Figura 5c), o que indica a 407 

divergência entre estas áreas e que áreas prioritárias foram selecionadas para locais em 408 

que há demanda por polinização, mas a oferta potencial é baixa.  409 

 Figura 5 – Sobreposição entre cenários de oferta potencial e demanda por serviços ecossistêmicos usando 410 

as células classificadas como prioritárias na fração de 15% da solução do Zonation (objetivo N.º 15 de 411 

Biodiversidade Aichi, da Convenção sobre Diversidade Biológica). Em vermelho o destaque para as áreas 412 

onde há sobreposição entre células de oferta e demanda e são, portanto, de alta prioridade para restauração. 413 

A cor verde representa áreas que são prioritárias, em apenas um dos dois cenários, por isso são de baixa 414 

prioridade. Os valores nos quadrados à direita de cada mapa indicam o percentual de sobreposição. Fig. 5.a 415 

representa Plantas alimentícias e/ou medicinais; Fig. 5.b representa Madeira; e a Fig. 5.c indica a 416 

sobreposição entre os cenários para serviço de Polinização. 417 
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A sobreposição espacial entre as áreas de alta prioridade para restauração dos três 418 

SE foi muito pequena (~1,5%). No entanto, quando sobrepomos as áreas de alta 419 

prioridade para os SE de provisão de espécies alimentícias e/ou medicinal e madeira, este 420 

percentual aumenta bastante, chegando a 23,6%. Entre as comparações entre os demais 421 

SE, a sobreposição entre o SE de polinização e provisão de madeira foi de apenas 7,4% e 422 

entre a polinização e a provisão de espécies alimentícias e medicinais, a sobreposição é 423 

de apenas 6,3%.  424 

O percentual relativo de representação aumentou para todos os SE após a inclusão 425 

das áreas de demanda. No entanto, nos cenários do serviço de provisão de plantas 426 

alimentícias e/ou medicinais a representação de serviços ecossistêmicos aumentou 427 

discretamente (1,5%), após inclusão da demanda. Isso significa que as áreas que 428 

demandam a restauração das espécies alimentícias/medicinais coincidem naturalmente, 429 

em grande parte com as áreas de oferta potencial deste SE. O resultado foi semelhante 430 

para áreas de oferta potencial e demanda de madeira que apresentaram um aumento 431 

discreto no percentual relativo de representação (1,8%) após inclusão do cenário de 432 

demanda por este SE. Estes resultados reforçam a priorização espacial (Figura 4d, 4e), 433 

que indicou a manutenção de quase todas as áreas prioritárias para demanda desses dois 434 

SE.  435 

O SE de polinização foi o único que teve um aumento na representação mais evidente 436 

após a inclusão das áreas de demanda (69,1%), indicando que grande parte das áreas 437 

agrícolas cujos cultivos dependem da polinização, estão em locais onde a cobertura 438 

vegetal não é composta por espécies que atraem polinizadores, e que, portanto, há pouca 439 

ou nenhuma oferta potencial desse serviço próximo às plantações.  440 

 441 

4. Discussão 442 

 443 

Neste trabalho a meta foi selecionar áreas propícias para restauração de quatro 444 

serviços ecossistêmicos (madeira, alimento/medicinal e a polinização) incluindo na 445 

priorização a oferta potencial e a demanda por estes serviços, ambas identificadas em 446 

diversas fontes de dados on line. A priorização orientada pela demanda dos serviços 447 

ecossistêmicos sugere que parte da demanda social não é atendida em algumas 448 
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localidades. Assim, para alguns SE a oferta potencial supre a demanda, enquanto para 449 

outros a oferta potencial pode estar sub-representada.  450 

Entre os cenários de oferta e demanda por serviços ecossistêmicos, a sobreposição 451 

espacial foi maior entre as áreas prioritárias para restauração dos serviços de provisão de 452 

madeira e espécies alimentícias e/ou medicinais. As áreas de oferta e demanda para esses 453 

dois serviços apresentaram maior percentual de sobreposição do que a polinização, que 454 

foi inferior à 10%. Esta sobreposição indica que existe a demanda e o potencial de oferta 455 

dos SE em algumas localidades. Contudo, como foram utilizadas na seleção apenas áreas 456 

desmatadas, embora haja o registro de distribuição potencial da espécie para esses locais, 457 

na prática, a priorização selecionou as áreas onde há maior necessidade de restauração do 458 

serviço pois existe alta demanda e as espécies que proveriam tais serviços, não estão 459 

disponíveis. 460 

Particularmente para o serviço de polinização, a baixa sobreposição entre oferta potencial 461 

e demanda indica que a maior demanda não ocorre em áreas onde atualmente há oferta 462 

potencial. Este foi também o serviço com o maior percentual relativo de representação na 463 

seleção de áreas prioritárias. A seleção de áreas prioritárias para restauração da 464 

polinização deslocou para o centro a distribuição espacial de áreas de alta prioridade para 465 

restauração do serviço de polinização. Esta modificação coincide com a distribuição de 466 

áreas agrícolas dentro do Bioma Caatinga (Ferreira et al. 2012).  467 

Por sua vez, os serviços ecossistêmicos de provisão (madeira e espécies 468 

alimentícias e/ou medicinais) estão em áreas onde há maior densidade de população 469 

humana, e consequentemente a restauração dessas áreas iria beneficiar diretamente essas 470 

pessoas. Outro ponto fundamental a ser observado é estes dois serviços apresentaram 471 

também um percentual de 23,6% de sobreposição de áreas prioritárias entre si, o que pode 472 

favorecer a decisão de restaurar áreas para provisão conjunta dos serviços. Em 473 

contrapartida, as áreas de maior demanda pelo SE de polinização estão mais distantes das 474 

áreas onde a cobertura vegetal atrai polinizadores. Isto gera uma descontinuidade entre 475 

demanda por polinização e a possibilidade de oferta potencial deste SE em ambiente 476 

natural.  477 

Entre os serviços avaliados, a polinização representa um dos mais ameaçados 478 

globalmente, ao mesmo tempo que sua demanda cresceu nas últimas décadas (Aizen & 479 

Harder 2009). Da mesma forma, um dos maiores desafios mundiais da atualidade é 480 

aumentar a produção de alimentos para atender a demanda humana. Por outro lado, 481 
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sabemos que a agricultura é uma das principais causas da degradação ambiental e da perda 482 

de biodiversidade no mundo (Benayas & Bullock 2012). Isso afeta diretamente os SE que 483 

beneficiam a própria atividade econômica. No entanto, uma revisão apontou que práticas 484 

sustentáveis como agricultura orgânica e a manutenção de habitats de alta qualidade no 485 

entorno de fazendas podem beneficiar as culturas e minimizar impactos provocados pela 486 

agricultura intensiva (Kennedy et al. 2013). 487 

Embora seja fato conhecido que a polinização por agentes naturais pode garantir 488 

práticas agrícolas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e econômico (Costa et 489 

al. 2013),  em algum momento no passado, este e outros aspectos ecológicos podem ter 490 

sido ignorados no processo de estabelecimento das atividades econômicas tradicionais na 491 

Caatinga, pois, grande parte das atividades agrícolas estão muito distantes da vegetação 492 

natural ou a sucumbiram no processo de criação de áreas agrícolas. No Brasil, quase 80% 493 

das plantas que produzem alimentos que dependem da polinização e o valor estimado 494 

para este serviço em 2018 foi aproximadamente R$ 45 bilhões (Wolowski et al. 2019). 495 

No entanto, pesquisadores ainda tem dificuldade de dialogar com o setor produtivo e 496 

tomadores de decisão sobre a necessidade de manter paisagens naturais para garantir a 497 

provisão deste e de outros SE (Rodrigues et al. 2019) 498 

Os três SE que avaliamos podem contribuir de forma positiva para uma 499 

diversificação de atividades econômicas na Caatinga. Usar as áreas adjacentes às 500 

comunidades e aos setores de produção é desafiador e requer uma articulação entre todas 501 

as partes envolvidas. Mesmo que seja obvio que a restauração traga benefícios para a 502 

natureza e para a sociedade, precisamos desfazer alguns mitos sobre a necessidade de 503 

destruir mais habitats naturais para aumentar a produtividade e retirar mais recursos. É 504 

frequente que produtores rurais se valham do argumento de que precisamos de mais terras 505 

para produzir (Strassburg et al. 2014), quando na verdade é possível integrar atividades 506 

distintas em áreas próximas, otimizando as terras que já temos disponíveis.  507 

Neste trabalho mostramos como o planejamento sistemático para restauração 508 

pode, e deve, incluir dimensões ecossistêmicas na paisagem consideradas antagônicas. 509 

Geralmente as priorizações espaciais ignoram as demandas por SE e com isso acabam 510 

selecionando como alvos áreas remotas muito afastadas dos beneficiários dos SE 511 

(Verhagen et al. 2017). Quando consideramos as demandas sociais, deixamos de focar 512 

exclusivamente na biodiversidade ou nos SE.  A ferramenta de priorização, permitiu 513 

identificar áreas onde o fornecimento de SE é deficiente (demanda>oferta) e também, 514 
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onde a restauração proporcionaria ganhos para biodiversidade. Neste contexto, a inserção 515 

de demandas sociais traz uma outra perspectiva para priorização de áreas para restauração 516 

na Caatinga. 517 

Outra estratégia que pode favorecer a implementação de áreas para restauração, 518 

seria buscar a integração entre diferentes soluções que já existem e estão disponíveis para 519 

os tomadores de decisão.  Em 2016 uma oficina do Ministério do Meio Ambiente definiu 520 

áreas prioritárias para conservação de acordo com a importância biológica de cada uma 521 

delas (MMA 2018). Ao compararmos nossos resultados com o da oficina, constatamos 522 

que há sobreposição entre algumas áreas prioritárias.  Para o SE de provisão de espécies 523 

alimentícias e/ou medicinais, cerca de 45% de áreas sobrepostas às definidas pelo MMA 524 

(percentual por ordem de prioridade: 3,7% - alta; 70,9% - muito alta; 25,4% - 525 

extremamente alta). Para o SE de provisão de madeira há cerca de 44% de sobreposição 526 

(percentual por ordem de prioridade: 1,1% - alta; 58,9%- muito alta; 28,9%- 527 

extremamente alta). Já as áreas prioritárias para restauração do SE de polinização esse 528 

percentual foi de ~38%, todas inseridas em áreas de prioridade muito alta ou 529 

extremamente alta para conservação (percentual por ordem de prioridade: 52,3%- muito 530 

alta; 47,7%- extremamente alta). Essa coincidência corrobora com a importância de focar 531 

em áreas para restauração, como um complemento aos esforços para conservação já 532 

existentes. Contribuindo para encontrarmos soluções que possam trazer melhor custo-533 

benefício, além de reforçar a necessidade de restaurar áreas importantes para a 534 

biodiversidade.  535 

Tivemos a difícil missão de trazer uma abordagem que integre diversos interesses e 536 

que consiga garantir resultados práticos. Em parte, conseguimos mostrar que é possível 537 

pensar em soluções inclusivas do ponto de vista social, mas com forte apelo para 538 

conservação da biodiversidade. Estudos apontam que a restauração de árvores é a solução 539 

mais eficiente que temos para reduzir os impactos da emergência climática (Bastin et al. 540 

2019). No entanto é necessário preencher lacunas importantes para restaurar esses três 541 

serviços ecossistêmicos. Um passo importante é investigar como plantar espécies nativas 542 

da Caatinga para uso madeireiro (Padovezi et al. 2018) ou qual seria a metodologia mais 543 

adequada para criar habitats para as abelhas nativas em conjunto com a produção agrícola.  544 

Portanto, precisamos agir com a urgência que a questão exige, com instrumentos e 545 

protocolos que atentem para aumentar a cobertura vegetal, mas que incorporem a 546 
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complexidade da dimensão socioecológica, proporcionando benefícios para a sociedade 547 

a baixos custos (Toledo et al. 2018; Chazdon & Brancalion 2019). 548 

 549 

5. Considerações finais 550 

A ocupação humana é uma das principais ameaças à biodiversidade na Caatinga, no 551 

entanto, as comunidades subsistentes encontram-se em situação de fragilidade social. Por 552 

isso a proposta de priorizar áreas para restauração que incluam questões sociais é 553 

fundamental para assegurar melhorias na qualidade de vida e desenvolvimento de uma 554 

economia sustentável a longo prazo. Dessa forma, enfatizamos que focar na demanda por 555 

SE, principalmente, em espécies de plantas úteis para essas comunidades, pode assegurar 556 

o aumento da biodiversidade e a provisão de recursos básicos. Através deste trabalho, 557 

esperamos proporcionar uma nova perspectiva para o planejamento da restauração em 558 

larga escala. Fornecendo um arcabouço para pesquisas futuras nas quais sejam 559 

desenvolvidos projetos mais detalhados que capturem a importância de diferentes agentes 560 

e possibilitem equilibrar os fatores sociais e ecológicos. 561 
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APÊNDICE 1 750 

Tabela 1- Listas de espécies usadas como proxy para avaliar os serviços ecossistêmicos. 751 

Espécies 

Serviço Ecossistêmico 

Referências Alimentícias e/ou 

medicinais 
Madeireiras Polinizadas 

Abarema jupunba  X  http://www.cnip.org.br 

Albizia inundata  X  http://www.cnip.org.br 

Albizia polycephala  X X 

Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br; 

Allophylus quercifolius  X  Ramos et al. 2008 

Aloysia virgata  X  http://www.cnip.org.br 

Acrocomia aculeata X   Campos et al. 2015; Saraiva et al. 2015 

Amburana cearensis X X X 

Gariglio 2008; Almeida et al. 2010; Ferreira- Júnior et al. 

2011; Lucena et al. 2012; Maia-Silva et al. 2012; Ramos & 

Albuquerque 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; 

Saraiva et al. 2015; Soares et al. 2017; Nunes et al. 2018; 

http: //www.cnip.org.br 

Anacardium occidentale X X X 

Ramos et al. 2008; Nascimento 2009; Almeida et al. 2010; 

Maia-Silva et al. 2012; Campos et al. 2015; Cartaxo et al. 

2010; Saraiva et al.2015; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 
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Anadenanthera colubrina X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 

2010; Cartaxo et al. 2010; Ferreira-Júnior et al. 2011; 

Lucena et al. 2012; Maia-Silva et al. 2012; Ramos & 

Albuquerque, 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015, 

Soares et al. 2017; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Annona coriacea X X  Campos et al. 2015; http://www.cnip.org.br 

Annona leptopetala X   Chaves et al. 2017 

Annona sylvatica  X  http://www.cnip.org.br 

Aspidosperma cuspa  X  http://www.cnip.org.br 

Aspidosperma discolor  X  http://www.cnip.org.br 

Aspidosperma pyrifolium X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Nascimento et al.; 

2009; Almeida et al. 2010; Lucena et al. 2012; Ramos & 

Albuquerque, 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; 

Soares et al. 2017; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Astronium concinnum  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Astronium fraxinifolium  X  http://www.cnip.org.br 

Astronium graveolens  X  http://www.cnip.org.br 
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Bauhinia cheilantha X X  

Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; Ramos et al. 2008; 

Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 2010; Ferreira- Júnior 

et al. 2011; Almeida et al. 2011; Lucena et al. 2012;   Ramos 

& Albuquerque, 2012; Roque et al. 2013; Soares et al. 2017; 

Blanchetiodendron blanchetii   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Bowdichia virgilioides  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Brosimum guianense  X  http://www.cnip.org.br 

Buchenavia tetraphylla  X  http://www.cnip.org.br 

Byrsonima crassifolia X   Gariglio 2008 

Byrsonima sericea X   Campos et al.2015; Saraiva et al. 2015 

Byrsonima verbascifolia  X  http://www.cnip.org.br 

Capsicum parviflorum  X  Lucena et al. 2007; Nascimento et al. 2009 

Casearia sylvestris  X  http://www.cnip.org.br 

Cecropia pachystachya  X  http://www.cnip.org.br 

Ceiba glaziovii  X  Ramos et al. 2015 

Celtis iguanaea  X  http://www.cnip.org.br 

Cereus albicaulis X   Chaves et al. 2017 

Cereus jamacaru X X X 

Gariglio 2008; Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 2010; 

Maia-Silva et al. 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 

2015; Saraiva et al. 2015; Chaves et al. 2017; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Chloroleucon dumosum   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 
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Chloroleucon foliolosum  X  http://www.cnip.org.br 

Chrysophyllum arenarium X   Campos et al.2015 

Chrysophyllum marginatum  X  http://www.cnip.org.br 

Cnidoscolus quercifolius X X X 
Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; Almeida et al. 2010; 

Lucena et al. 2012; Maia-Silva et al. 2012; Nunes et al. 2018 

Cochlospermum vitifolium  X X 
Maia-Silva et al. 2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Colicodendron yco   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Combretum glaucocarpum X X  Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2015; 

http://www.cnip.org.br 

Combretum leprosum  X X 
Maia-Silva et al. 2012; Roque et al. 2013; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Commiphora leptophloeus X X X 

Lucena et al. 2007;Gariglio 2008; Ramos et al. 2008; 

Nascimento et al.; 2009; Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 

2010; Ferreira- Júnior et al.2011; Lucena et al. 2012; Maia-

Silva et al. 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; 

Chaves et al. 2017; Soares et al. 2017; Nunes et al. 2018; 

http://www.cnip.org.br 

Copaifera langsdorffii  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Copernicia prunifera X X X 
Maia-Silva et al. 2012; Roque et al. 2013; Chaves et al. 

2017; Nunes et al.2018 
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Cordia glabrata  X  http://www.cnip.org.br 

Cordia glazioviana  X  Gariglio 2008; http://www.cnip.org.br 

Cordia incognita  X  http://www.cnip.org.br 

Cordia insignis  X  Roque et al. 2013 

Cordia oncocalyx  X X 
Gariglio 2008; Maia-Silva et al. 2012; Soares et al. 2017; 

http://www.cnip.org.br 

Cordia rufescens X   Chaves et al.2017 

Cordia superba   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Cordia trichotoma X   Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Cartaxo et al. 2010 

Couepia uiti X   Chaves et al. 2017 

Crateva tapia X X X 

Lucena et al.2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; Ferreira- Júnior et al. 2011; Maia-Silva et al. 2012; 

Chaves et al.2017; Nunes et al.2018; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Croton argyrophylloides X  X 
Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Saraiva et al. 2015; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Croton argyrophyllus X X  Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Nascimento et al. 

2009 

Croton blanchetianus X X  

Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 2010; Ferreira-

Júnior et al. 2011;Ramos & Albuquerque, 2012; Lucena et 

al. 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015 
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Croton heliotropiifolius X X X 

Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; Ferreira- Júnior et al. 2011; Ramos & Albuquerque, 

2012; Lucena et al. 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 

2015; Saraiva et al. 2015;  http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Curatella americana  X  http://www.cnip.org.br 

Cynophalla flexuosa  X X 

Lucena et al. 2007; Lucena et al. 2012; Maia-Silva et al. 

2012; Ramos et al. 2015; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Cynophalla hastata X X  Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008 

Dalbergia cearensis  X  http://www.cnip.org.br 

Dictyoloma vandellianum  X  http://www.cnip.org.br 

Emmotum nitens  X  http://www.cnip.org.br 

Endlicheria paniculata  X  http://www.cnip.org.br 

Eriotheca gracilipes  X  http://www.cnip.org.br 

Erythrina velutina X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 2010; Ferreira- Júnior 

et al. 2011; Lucena et al. 2012; Ramos & Albuquerque, 

2012; Roque et al. 2013; Saraiva et al. 2015;   Ramos et al. 

2015; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Erythroxylum caatingae   X Maia-Silva et al. 2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br 
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Erythroxylum deciduum  X  http://www.cnip.org.br 

Eugenia punicifolia X   Campos et al. 2015 

Exellodendron cordatum  X  http://www.cnip.org.br 

Ficus calyptroceras  X  http://www.cnip.org.br 

Gallesia integrifolia  X  http://www.cnip.org.br 

Genipa americana  X  http://www.cnip.org.br 

Guapira graciliflora  X  http://www.cnip.org.br 

Guettarda angelica  X  http://www.cnip.org.br 

Guettarda viburnoides  X  http://www.cnip.org.br 

Hancornia speciosa X   Gariglio 2008; Campos et al. 2015; 

Handroanthus chrysotrichus  X  http://www.cnip.org.br 

Handroanthus heptaphyllus  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Handroanthus impetiginosus X X X 

Almeida et al. 2006; Gariglio 2008; Almeida et al. 2010; 

Cartaxo et al.2010; Ferreira- Júnior et al. 2011; Maia-Silva 

et al. 2012; Roque et al. 2013; Saraiva et al. 2015; Chaves et 

al. 2017; Soares et al. 2017; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br;  http://www.cnip.org.br 

Handroanthus serratifolius  X  http://www.cnip.org.br 

Harrisia adscendens   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Helicteres baruensis  X  Roque et al. 2013 

Hirtella ciliata  X  http://www.cnip.org.br 
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Hymenaea courbaril X   Cartaxo et al. 2010; Ferreira- Júnior et al. 2011; Campos et 

al. 2015; Saraiva et al. 2015; Nunes et al. 2018 

Hymenaea stigonocarpa X   Campos et al. 2015 

Inga ingoides   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Jatropha mollissima X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007;Ramos et al. 2008; 

Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 2010; Ferreira- Júnior 

et al. 2011; Lucena et al. 2012;Maia-Silva et al. 2012; 

Ramos & Albuquerque, 2012; Roque et al. 2013; Ramos et 

al. 2015; Saraiva et al. 2015; Soares et al. 2017; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Lecythis pisonis  X  http://www.cnip.org.br 

Leptolobium dasycarpum  X  http://www.cnip.org.br 

Libidibia ferrea X X X 

Lucena et al. 2007;  Gariglio 2008; Almeida et al. 2010; 

Ferreira- Júnior et al. 2011; Lucena et al. 2012; Maia-Silva 

et al. 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; Saraiva et 

al. 2015; Nunes et al. 2018; http://abelhaseplantas.cria.org.br 

http://www.cnip.org.br 

Licania tomentosa  X  http://www.cnip.org.br 

Lonchocarpus cultratus   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Lonchocarpus sericeus X   Lucena et al. 2007 
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Luetzelburgia auriculata  X X 
Maia-Silva et al. 2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Machaerium acutifolium  X  http://www.cnip.org.br 

Machaerium brasiliense  X  http://www.cnip.org.br 

Machaerium hirtum  X  Nascimento et al. 2009 

Machaerium nyctitans  X  http://www.cnip.org.br 

Machaonia acuminata   X Maia-Silva et al. 2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Maclura tinctoria   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Manihot carthaginensis   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Manihot dichotoma X X  
Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; Ferreira- Júnior et al. 2011; Lucena et al. 2012; Ramos 

& Albuquerque, 2012; Ramos et al. 2015; 

Manilkara rufula  X  http://www.cnip.org.br 

Manilkara salzmannii  X  http://www.cnip.org.br 

Maytenus rigida X X  
Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 2010; Ferreira-Júnior et 

al. 2011; Lucena et al. 2012; Ramos et al. 2015 

Metrodorea nigra  X  http://www.cnip.org.br 

Mimosa acutistipula  X  http://www.cnip.org.br 

Mimosa arenosa X X X 
Lucena et al. 2007; Maia-Silva et al. 2012; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br 
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Mimosa caesalpiniifolia  X X 
Gariglio 2008; Nascimento 2009; Maia-Silva et al. 2012; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Mimosa ophthalmocentra  X X 
Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; Ramos & Albuquerque, 

2012; Lucena et al. 2012; Ramos et al. 2015 

Mimosa tenuiflora X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; 

Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 

2010; Ferreira-Júnior et al. 2011; Lucena et al. 2012; Maia-

Silva et al. 2012; Ramos & Albuquerque, 2012;  Roque et al. 

2013;Ramos et al. 2015; Saraiva et al. 2015; Soares et al. 

2017;  http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Mimosa verrucosa   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Mouriri guianensis  X  http://www.cnip.org.br 

Mouriri pusa X   Campos et al. 2015 
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Myracrodruon urundeuva X X X 

Lucena et al. 2007; Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007;  

Gariglio 2008; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 2009; 

Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 2010; Ferreira-Júnior et 

al. 2011; Lucena et al. 2012; Maia-Silva et al. 2012; Ramos 

& Albuquerque, 2012; Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; 

Saraiva et al. 2015; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Myroxylon peruiferum  X  Roque et al. 2013 

Myrciaria floribunda X   Gariglio 2008 

Myrsine coriacea  X  http://www.cnip.org.br 

Myrsine guianensis  X  http://www.cnip.org.br 

Nectandra cissiflora  X  http://www.cnip.org.br 

Neocalyptrocalyx longifolium X X X 
Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Ferreira- Júnior et 

al. 2011; Lucena et al. 2012; http://abelhasplantas.cria.org.br 

Parapiptadenia zehntneri X X  Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; 

http://www.cnip.org.br 

Pereskia aculeata X   Gariglio 2008 

Parkia platycephala  X  http://www.cnip.org.br 

Peltogyne confertiflora  X  http://www.cnip.org.br 

Peltogyne pauciflora   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Pilosocereus gounellei X   Roque et al. 2013; Chaves et al. 2017 

Pilosocereus pachycladus  X  http://www.cnip.org.br 
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Piptadenia stipulacea X X X 

Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; Almeida et al. 2010; Lucena et al. 2012;  Ramos & 

Albuquerque, 2012; Soares et al. 2017; Ramos et al. 2015;  

Soares et al. 2017; http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Piptadenia viridiflora  X  http://www.cnip.org.br 

Pityrocarpa moniliformis  X X 
Gariglio 2008; Maia-Silva et al. 2012; Soares et al. 2017; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Plathymenia reticulata  X  http://www.cnip.org.br 

Platymiscium floribundum  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Poeppigia procera   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Poincianella bracteosa  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; Soares et al. 2017 

Poincianella pyramidalis X X X 

Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; Ramos et al, 2008; 

Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 

2010; Lucena et al.2012; Ramos & Albuquerque, 2012; 

Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; Saraiva et al. 2015;    

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Pouteria gardneri  X  http://www.cnip.org.br 

Pouteria torta  X  http://www.cnip.org.br 
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Pseudobombax marginatum  X  Lucena et al. 2007; Lucena et al. 2012; Ramos et al. 2015 

Pseudobombax simplicifolium  X  http://www.cnip.org.br 

Psidium guineense X X  Gariglio 2008; Campos et al. 2015 

Psidium myrsinites X   Campos et al. 2015 

Pterocarpus rohrii  X  http://www.cnip.org.br 

Pterodon emarginatus  X  http://www.cnip.org.br 

Pterogyne nitens  X  http://www.cnip.org.br 

Qualea parviflora  X  http://www.cnip.org.br 

Rhamnidium elaeocarpum  X  http://www.cnip.org.br 

Roupala montana  X  http://www.cnip.org.br 

Rudgea viburnoides  X  http://www.cnip.org.br 

Ruprechtia laxiflora  X X 
Lucena et al. 2007; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Salacia elliptica  X  http://www.cnip.org.br 

Sapium glandulosum X X  Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008 

Senegalia bahiensis   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Senegalia langsdorffii   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Senegalia polyphylla   X Maia-Silva et a. 2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br 
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Schinopsis brasiliensis X X  

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 2009; Almeida et al. 

2010; Ferreira- Júnior et al. 2011; Lucena et al. 2012;  

Ramos & Albuquerque, 2012; Ramos et al. 2015; 

http://www.cnip.org.br 

Sebastiania macrocarpa  X  http://www.cnip.org.br 

Senegalia piauhiensis X X  Lucena et al. 2007 

Senegalia tenuifolia X X  Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009; Cartaxo et al. 2010 

Senna macranthera  X X 
Maia-Silva et a. 2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Senna martiana  X  Nascimento et al. 2009 

Senna multijuga  X  http://www.cnip.org.br 

Senna spectabilis  X X http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Senna splendida  X  http://www.cnip.org.br 

Senna trachypus   X Maia-Silva et al. 2012 

Sideroxylon obtusifolium X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Almeida et al. 2010; Ferreira- Júnior et al. 2011; Lucena et 

al. 2012; Ramos & Albuquerque, 2012; Roque et al. 2013;  

Ramos et al. 2015;  Nunes et al. 2018; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br;   http://www.cnip.org.br 
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Simarouba versicolor  X  http://www.cnip.org.br 

Solanum gardneri   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Spondias mombin X X  Gariglio 2008; Nascimento et al. 2009; Chaves et al. 2017; 

Nunes et al. 2018; http://www.cnip.org.br 

Spondias tuberosa X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Nascimento et al. 2009; Almeida et al.2010; Ferreira- Júnior 

et al. 2011; Lucena et al. 2012; Maia-Silva et al. 2012; 

Ramos et al. 2015; Saraiva et al. 2015;  Nunes et al. 2018;   

http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Sterculia striata X X  Gariglio 2008; http://www.cnip.org.br 

Swartzia macrostachya  X  http://www.cnip.org.br 

Syagrus oleracea X   Saraiva et al. 2015; Nunes et al. 2018 

Tabebuia aurea X X X 

Almeida et al.2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Roque et al. 2013; Ramos et al. 2015; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br; http://www.cnip.org.br 

Tacinga palmadora   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Tachigali aurea  X  http://www.cnip.org.br 

Talisia esculenta  X  Ramos et al. 2008; Nascimento 2009 

Tapirira guianensis  X  http://www.cnip.org.br 

Terminalia fagifolia  X  http://www.cnip.org.br 

Terminalia glabrescens  X  http://www.cnip.org.br 

Tocoyena formosa X   Almeida et al. 2006; Roque et al. 2013; Campos et al. 2015 



 52 

Trichilia hirta   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Triplaris gardneriana X X  Lucena et al. 2007; Cartaxo et al. 2010; Roque et al. 2013 

Vachellia farnesiana X X  Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; Nascimento et al. 

2009 http://www.cnip.org.br 

Varronia globosa X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Ramos et al. 2008; 

Nascimento et al. 2009; Maia-Silva et al. 2012; 

http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Varronia leucocephala X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Maia-Silva et al. 

2012; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 

Vatairea macrocarpa  X  http://www.cnip.org.br 

Ximenia americana X X  

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Almeida et al. 

2010; Cartaxo et al. 2010; Ferreira- Júnior et al. 2011; 

Lucena et al. 2012; Roque et al. 2013; Saraiva et al. 2015; 

Nunes et al. 2018; http://www.cnip.org.br 

Ziziphus cotinifolia   X http://abelhaseplantas.cria.org.br 

Ziziphus joazeiro X X X 

Almeida et al. 2006; Lucena et al. 2007; Gariglio 2008; 

Ramos et al. 2008; Almeida et al. 2010; Cartaxo et al. 2010; 

Ferreira-Júnior et al. 2011; Lucena et al. 2012; Maia-Silva et 

al. 2012; Roque et al. 2013; Saraiva et al. 2015;  Nunes et al. 

2018; http://abelhaseplantas.cria.org.br; 

http://www.cnip.org.br 
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APÊNDICE 2: LISTA DE CULTURAS DEPENDENTES DA POLINIZAÇÃO POR 753 

ABELHAS (MARQUES ET AL. 2015/BPBES 2020) 754 

Culturas  Importância da polinização 

abacate Alta 

abóbora Essencial 

abobrinha - 

acerola* Essencial 

batata* - 

berinjela Alta 

café Modesta 

caju* Essencial 

carambola* - 

cebola* Alta 

chuchu 
 

coco-da-baía* - 

fava* - 

feijão* Pouca 

gengibre* - 

gergelim* Pouca 

girassol* Alta 
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goiaba* Alta 

graviola Pouca 

jabuticaba - 

jambo* Alta 

laranja Modesta 

limão - 

mamona Alta 

mandioca* Sem aumento. 

manga Sem aumento. 

mangaba* Essencial 

manjericão - 

maracujá-amarelo Essencial 

melancia* Essencial 

melão* Essencial 

morango - 

pepino Alta 

pimenta* - 

pimentão Modesta 

pitanga* Essencial 
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*cultivares utilizados na priorização. 755 

 756 

soja* Modesta 

tangerina Essencial 

tomate Pouca 

umbu* Essencial 

urucum Modesta 

uva Pouca 

vagem* - 


