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RESUMO 
As abelhas polinizadoras fornecem um serviço essencial ao ecossistema e trazem 
inúmeros benefícios à sociedade, por meio do seu papel na produção de alimento e 
na conservação da diversidade biológica. Dente os aspectos relevantes esta a 
valoração econômica deste serviço. Assim, o presente estudo tem como objetivo 
estimar o valor econômico da polinização por abelhas em culturas agrícolas no 
Estado de Goiás. Para estimar o valor foi utilizado o método baseado em preços de 
mercado das culturas, conciliando com o método baseado na função de produção 
das culturas da soja, tomate, algodão feijão, café, laranja e girassol entre os anos de 
2000 a 2012. Os ganhos de produção oriundos da polinização por abelhas em valor 
econômico totalizam-se 28 bilhões de reais. As abelhas polinizadoras contribuem 
com cerca de R$ 2,1 bilhões de reais ao ano. As abelhas são fundamentais na 
polinização das culturas agrícolas, evidenciando considerável aumento da produção 
agrícola e consequente aumento no ganho econômico das produções. 
PALAVRAS-CHAVE: conservação; produção sustentável; serviços ambientais. 
 
 

ECONOMIC VALUE OF BEE POLLINATION IN CROP PRODUCTIO N 
 

ABSTRACT 
The pollinating bees provide an essential service to the ecosystem and bring 
numerous benefits to society, through its role in food production and conservation of 
biological diversity. Tooth material respects this economic valuation of this service. 
Thus, this study aims to estimate the economic value of pollination by bees in 
agricultural crops in the State of Goias. To estimate the value used the method based 
on market prices of crops, combining with the method based on production function 
of the soybean, tomato, beans cotton, coffee, orange and sunflower between the 
years 2000 to 2012. The production gains from pollination by bees in total economic 
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value to R$28 billion. As pollinating bees contribute about R$ 2.1 billion dollars a 
year. Bees are essential for pollination of agricultural crops, showing considerable 
increase in agricultural production and consequent increase in economic gain 
productions. 
KEYWORDS:  conservation; sustainable production; environmental services. 
  

INTRODUÇÃO 
Os benefícios dos polinizadores nas culturas agrícolas consistem em serviços 

ecossistêmicos, também conhecidos como serviços ambientais, sendo as abelhas os 
principais polinizadores da natureza (CALDERONE, 2012; GIANNINI et al., 2015).  
Esses serviços são representados por condições e processos por meio dos quais os 
ecossistemas naturais e as espécies que os compõem oferecem benefícios para as 
populações humanas (DAILY, 1997).  

Os polinizadores fornecem um serviço essencial ao ecossistema e trazem 
inúmeros benefícios à sociedade, através do seu papel na produção de alimento e 
na conservação da diversidade biológica. Em muitos casos, a produção agrícola 
reduzida ou os frutos deformados são resultantes da polinização insuficiente e não 
da falta de insumos agroquímicos (IMPERATRIZ-FONSECA & NUNES-SILVA 2010; 
GIANNINI et al., 2012). Mesmo nas culturas que a auto-polinização ocorre, como por 
exemplo, no café, canola e soja, há um aumento considerável da produção de frutos 
e sementes após a ocorrência da polinização por abelhas nativas ou introduzidos 
(GARRATT et al., 2013). Os ganhos em produtividade variam de 14 a 50% para o 
café (KLEIN et al., 2003; DE MARCO & COELHO, 2004), e para canola de 53 a 55% 
(DURÁN et al., 2010; ROSA et al., 2011).  

Diversas metodologias vêm sendo desenvolvidas, reunidas e revisadas 
visando quantificar os serviços ambientais dos polinizadores em diversas culturas 
agrícolas (GARIBALDI et al., 2011; VAISSIERE et al., 2011). Ressalta-se a 
necessidade de compreender e quantificar o impacto econômico na produção 
agrícola decorrente da ação de polinizadores. Isso pode contribuir para o manejo 
adequado das culturas visando a introdução de abelhas e a conservação das 
espécies (MELO-SILVA et al., 2013; KLEIJN et al., 2015). Diante do exposto, 
objetivou-se estimar o valor econômico da polinização por abelhas em cultivos 
agrícolas no Estado de Goiás. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Estimou-se o valor do ganho de polinização nos cultivos agrícolas por meio de 

preços de mercado de cada cultura e função de produção. Estes dois métodos estão 
adaptados à escala regional de avaliação, conforme metodologia da Food and 
Agriculture Organization (GALLAI & VAISSIÈRE, 2009). 

Dentre as culturas agrícolas do Estado de Goiás, foram selecionadas sete 
culturas que tem os efeitos do ganho de polinização relatados na literatura (Tabela 
01). As culturas selecionadas foram: soja (Glicine max L.); tomate (Solanum 
lycopersicum L.); algodão (Gossypium herbaceum L.); café (Coffea arabica  L.); 
feijão (Phasealus vulgaris L.); girassol (Helianthus annuus L.) e laranja (Citrus spp.). 
As produções anuais (PROD) de cada cultura nos períodos de 2000 a 2013 foram 
obtidas por meio dos dados do Instituto Mauro Borges de Estatística (2015) e 
Estudos Socioeconômicos.  
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TABELA 1.  Ganhos produtivos das culturas agrícolas devido ao incremento em 
polinização por abelhas. 

Ganhos produtivos (GP) (%)  
Cultura agrícola  Autores 

Média Mínima Máxima  

Soja CHIARI et al. (2005) 
MILFONT et al. (2013) 

33,86 6,34 61,38 

Tomate MELO-SILVA et al. (2013) 50,21 - 50,21 
Algodão PIRES et al. (2014) 18,44 - 18,44 

Café KLEIN et al. (2013) 
DE-MARCO & COELHO (2004) 

32 14 50 

Feijão MORETI & SILVA (1994) 9,51 2 17,02 

Girassol MORETI et al. (1996) 
PAIVA et al. (2002) 

56,56 27,12 86 

Laranja GAMITO & MALERBO-SOUZA (2006) 
 TOLEDO et al. (2013) 

33 30 36 

 
TABELA 2.  Quantidade produzida (em toneladas) no Estado de Goiás por cultura 

agrícola para os anos de 2000 a 2013. 
Ano Soja Tomate Algodão Café Feijão Girassol  Laranja  
2000 4.092.934 712.448 254.476 - 200.415 - - 
2001 4.052.169 742.182 326.150 10.731 221.742 - 119.954 
2002 5.405.589 951.410 301.255 12.022 235.418 - 115.813 
2003 6.319.213 1.016.188 305.187 10.746 289.172 - 116.969 
2004 6.091.676 871.945 469.794 14.235 209.835 - 113.057 
2005 6.983.860 776.430 432.045 16.022 280.461 12.383 113.040 
2006 6.017.719 759.620 202.914 19.105 268.478 9.187 111.270 
2007 5.937.727 802.030 296.553 19.133 253.668 26.994 113.600 
2008 6.604.805 1.249.525 286.750 19.129 220.449 26.955 127.466 
2009 6.809.187 1.427.144 227.307 18.802 261.929 6.718 122.288 
2010 7.252.926 1.120.135 180.404 22.835 288.816 16.674 135.485 
2011 7.703.982 1.440.961 425.825 19.411 311.837 11.667 121.866 
2012 8.398.891 1.157.078 352.514 19.598 336.304 25.705 131.919 
2013 8.913.069 1.317.607 205.167 16.285 294.027 5.677 128.975 

 
Os preços (P) das culturas agrícolas (por tonelada) nos diferentes anos (2000 

a 2013) foram obtidos a partir de diferentes bases de dados de cotações brasileiras, 
como Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA - ESALQ/USP 
(2015) para a cultura da soja, algodão, café, tomate (anos de 2005, 2006, 2007 e 
2008); AGROLINK (2015) para o feijão-carioca e para a laranja (tipo industrial para 
processamento, utilizado pelo valor mais baixo), a Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB (2015) para o girassol e Centrais de Abastecimento do 
Estado de Goiás - CEASA-GO (2015) para o tomate (Conjunturas anuais dos anos 
de 2008 a 2013) (Tabela 3). Todos os valores buscados foram para o Estado de 
Goiás/e ou Goiânia. Quando os valores locais não foram encontrados foram 
utilizados valores nacionais para o valor da produção. 
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TABELA 3.  Valores (em reais) por tonelada da cultura agrícola anualmente de 2000 a 
2013.  

Valor 
(R$/Ton) Soja¹ Tomate² Algodão¹ Café¹ Feijão³ Girassol 4 Laranja 5 

2000 318,76 - 206,46 2.740,83 - - 44,93 
2001 396,6 - 195,31 1.968,17 - - 163,57 
2002 555,21 - 654,08 2.159,33 - - 195,61 
2003 679,16 - 393,21 2.896,61 905,5 512,83 200,94 
2004 707,76 1.045,22 383,77 3.619,72 1.185,17 487,67 154,78 
2005 523,1 1.019,13 551,1 4.710,41 1.230,67 418,17 190,34 
2006 471,89 872,17 904,74 4.162,72 1.191,67 435 252,72 
2007 577,7 1.103,04 279,09 4.203,71 1.815,67 471 274,55 
2008 770,69 1.651,00 822,33 4.334,82 2.553,33 548,83 239,67 
2009 783,77 950 263,02 4.380,98 1.258,67 513,33 129,64 
2010 667,24 890 415,23 5.183,65 1.790,83 616 316,16 
2011 774,75 1.705,00 450,75 8.244,67 1.487,33 723,17 371,26 
2012 1.100,71 1.957,00 354,16 6.554,01 2.602,33 842,67 164,99 
2013 1.088,90 2.421,00 448,45 4.813,56 3.177,17 537,50 158,82 

¹Fonte CEPEA; ²CEPEA/CEASA-GO; ³Agrolink – feijão carioca em Goiás; 4CONAB; 
5CEPEA - Laranja para industria - mercado interno SP – CEPEA. 
 

Para a produção de tomate nos anos de 2000 a 2003, de café no ano 2000, e 
feijão entre 2000 a 2002 não foram encontrados valores dos produtos 
comercializados. Assim, para estas culturas haverá uma subestimativa. Já para o 
girassol, entre os anos de 2000 a 2003 não houve produção registrada para o 
Estado de Goiás.  Visando unidades monetárias mais estáveis, e para melhorar 
comparações de ganhos em outras regiões, os valores em reais foram convertidos 
para dólar, de acordo com o valor da moeda americana no período da 
comercialização das culturas. Os valores foram buscados no Banco Central 
Brasileiro. 

Para definição do ganho em produção da cultura foram utilizados os trabalhos 
já realizados (Tabela 3). Em culturas com diferentes ganhos de produção pela 
polinização por abelhas, foi utilizado um valor mediano dos diferentes resultados 
para a estimativa (GP). Para definição dos valores foram utilizadas as seguintes 
equações: 

Vtotali = Vano1 + Vano2 +... Vanoi 
Vano= PROD*GP*P 

 
Vtotali – Valor do ganho produtivo da polinização por todo o período avaliado. 
Vano – Valor do ganho produtivo da polinização por ano. 
PROD - Produção da cultura por ano em tonelada (ton). 
GP – Ganho produtivo da polinização estabelecido em publicação científica (0 a 1, 
representando porcentagem do ganho ou GP/100). 
P – Preço da tonelada da cultura no ano (dólares). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A produção total das sete culturas avaliadas no período de 2000-2013 

consistiu em 14 bilhões e 900 milhões de reais que tem relação direta com a ação 
das abelhas de polinizarem as culturas. Em média, nos últimos anos, os 
polinizadores podem contribuir com polinização com cerca de R$ 1 bilhão e 70 
milhões de dólares ao ano (Tabela 4).  

Dentre as culturas, os maiores valores econômicos gerados pela polinização 
é para a cultura da soja, pois apresenta 33,8% de ganho em produção pela 
polinização, aliado com a alta produção de soja do Estado de Goiás. Sendo assim 
os valores econômicos para a polinização da soja estão em 10 bilhões de dólares ao 
longo dos 13 anos avaliados. Para a cultura do tomateiro, a alta produção no Estado 
de Goiás e a relevância da polinização no incremento produtivo da cultura, o 
tomateiro é o segundo mais representativo, gerando rendimentos na ordem de 3,9 
bilhões de dólares. Considerando a produção das sete culturas conjuntamente, 
pouco mais de 30% do que é produzido atualmente é devido à polinização pelas 
abelhas (média dos ganhos nos estudos da Tabela 3 e Figura 2). 

 
FIGURA 1. Ganho econômico da polinização por abelhas em culturas agrícolas por 

ano no Estado de Goiás. 

 
FIGURA 2. Ganhos econômicos da polinização por abelhas entre os anos de 2000 a 

2013 por cultura agrícola no Estado de Goiás. 
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GIANNINI et al. (2015) analisando 141 culturas agrícolas em todo o mundo, 
encontraram que 85 são dependentes dos polinizadores. Nesta relação de 
dependência, os autores estimam que 30% do total da produção são devido aos 
polinizadores, representando aproximadamente 12 bilhões de dólares. Os mesmos 
autores destacam o cultivo da soja, assim como neste trabalho, que mesmo com 
uma modesta dependência de polinização, a soja apresenta grandes valores em 
termos gerais quanto ao efeito da polinização (representando valores de 5,7 bilhões 
de dólares). Em valores absolutos de toneladas de alimentos produzidos nas 
culturas agrícolas, a cultura da soja representa 77% dos alimentos produzidos pela 
polinização, isto porque é a cultura mais produzida no estado de Goiás aliada com 
um bom ganho de polinização (33,86%) (Figura 3). 

É relevante destacar que nenhuma das sete espécies cultivadas avaliadas 
neste trabalho tem dependência da polinização por abelhas, sendo que a 
polinização realizada é sempre em condição de incremento de produção (AIZEN et 
al., 2009). Assim destaca-se que a produção agrícola pode ser aumentada com 
manejo adequado de abelhas e melhoria das condições que as afetam, como o 
manejo adequado de agrotóxicos e conservação dos habitats das abelhas 
(fragmentos florestais remanescentes) (IMPERATRIZ-FONSECA & NUNES-SILVA, 
2010; ROCHA, 2012; GRANDOLFO et al., 2013). 

 
FIGURA 3. Porcentagem do ganho de polinização pelo total produzido em toneladas 

no Estado de Goiás. 
 

As estimativas apresentadas, mesmo com valores na casa dos bilhões, são 
valores subestimados, uma vez que nem toda produção agrícola é declarada 
oficialmente (produção familiar, produção em quintais, hortas urbanas e etc). 
Ressalta-se que, muitas outras culturas que dependem dos polinizadores não estão 
apresentadas nesta valoração, como o maracujazeiro (Passiflora spp.), as aboboras, 
pepinos, melancias (Cucurbitáceas), dentro outras não destacadas devido a falta de 
informações oficiais sobre a produção no Estado de Goiás. PEREIRA-VIERA et al. 
(2010) destacam que para o maracujá-amarelo (Passiflora edulis Sims) em Minas 
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Gerais, Brasil, utilizando a técnica de valoração econômica-ambiental do custo 
evitado, um valor de R$ 33.777,85, referente aos três anos de cultivo do maracujá-
amarelo. Segundo os autores, essa quantia representa os gastos que os produtores 
rurais teriam para polinizar manualmente as flores do maracujá. 

Neste trabalho há a quantificação da produção oriunda da polinização nos 
aspectos quantitativos, porém sem considerar os aspectos qualitativos da ação de 
polinização pelas abelhas. Diversos estudos demonstram a melhora da qualidade 
em tamanho, forma e quantidade de sólidos solúveis de frutos oriundos de flores 
polinizadas por abelhas, como no caso do tomate (MORANDIN et al., 2001; MELO-
SILVA et al., 2013), morango (WITTER et al., 2012), maça (GARRATT et al., 2013; 
BIZOTTO & SANTOS, 2015) e outros, sendo que estes aspectos não estão sendo 
considerados na valoração econômica da polinização. 

Dentre os valores obtidos por ação das abelhas, nada é retornado 
diretamente no aspecto financeiro, como políticas de conservação e manejo das 
abelhas, visando o incremento e manutenção destes serviços ecossistêmicos. 
Atualmente, o serviço ecossistêmico de polinização realizado pelas abelhas continua 
sendo um argumento insuficiente para que as espécies de abelhas sejam protegidas 
e conservadas (KLEIJN et al., 2015). 

Há carência de estudos em algumas áreas do conhecimento que possam 
contribuir em valor econômico com as produções agrícolas e para construção de  
medidas conservacionistas para as abelhas nativas. Dentre esses estudos, é 
essencial o entendimento do comportamento especifico de diversas espécies de 
abelhas nativas, como tipos de ninho; comportamentos sociais ou não; nidificação; 
alimentação; comportamento de forrageamento (distância de voo, tipo de recurso 
alimentar) e de polinização (polinização por vibração e outros comportamentos). 
Esses estudos além de abrangerem abelhas sociais devem incluir abelhas solitárias 
(Exomalopsis spp; Centris spp; Epicharis spp.; Halictidae), que tem grande 
contribuição para as culturas agrícolas (RAW, 2000; SANTOS & NASCIMENTO, 
2011; BURKART et al., 2011; MELO-SILVA et al., 2013). 

Estudos sobre manejo de espécies de abelhas nativas são necessários, 
sendo que a utilização das mesmas como agentes polinizadores de culturas 
agrícolas em casas de vegetação e/ou em campos abertos são capazes de 
aumentar a produção e economizar recursos humanos para outras atividades. Além 
de se tornar uma alternativa para a conservação ex situ das espécies de abelhas 
nativas e potencial para produção de produtos apícolas (mel, própolis e geleia real) 
(KREMEN & MILES, 2012; GIANNINI et al., 2012).  

As abelhas nativas (Melipona spp., Tetragonisca spp., Frieseomelitta spp., 
Exomalopsis spp.) e/ou introduzidas (Apis mellifera L.), assim como na polinização 
da vegetação nativa, são fundamentais na polinização das culturas agrícolas, 
representando os maiores prestadores dos ditos serviços ambientais relacionados à 
polinização. Tamanha importância reflete em considerável aumento da produção 
agrícola e consequente aumento no ganho econômico das produções. 
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TABELA 4.  Ganhos econômicos (em dólares $) devido à polinização por abelhas para diferentes culturas no Estado de Goiás. 
 Soja Tomate Algodão Café Feijão Girassol Laranja Total 

2000 241.360.171,95 - 52.932,80 - - - - 241.413.104,75 
2001 231.496.690,37 - 4.997.301,13 2.875.210,89 - - 2.754.537,08 242.123.739,48 
2002 347.762.118,79 - 5.045.512,50 2.842.768,51 - - 2.558.316,94 358.208.716,74 
2003 472.121.123,78 - 7.189.382,47 3.236.072,36 8.090.150,39 - 2.519.889,58 493.156.618,58 
2004 498.925.202,84 156.390.950,27 11.362.546,44 5.635.184,05 8.082.832,01 - 1.973.559,69 682.370.275,31 
2005 508.022.674,18 163.169.205,09 8.347.086,63 9.918.393,03 13.480.603,35 1.202.819,84 2.916.015,91 707.056.798,03 
2006 441.419.901,50 152.715.100,42 4.989.691,37 11.683.326,06 13.968.066,36 1.037.682,88 4.260.081,51 630.073.850,10 
2007 596.213.789,82 228.016.321,56 7.834.563,29 13.211.686,72 22.484.062,90 3.691.390,76 5.283.323,73 876.735.138,77 
2008 939.312.998,53 564.502.538,15 8.133.111,77 14.460.954,80 29.172.914,53 4.560.084,31 5.494.100,84 1.565.636.702,92 
2009 904.694.982,95 340.810.489,69 5.519.566,89 13.196.435,15 15.696.620,68 976.517,87 2.619.124,85 1.283.513.738,09 
2010 930.866.414,18 284.351.604,23 78.470,48 21.517.497,03 27.942.291,72 3.300.160,01 8.029.929,53 1.276.086.367,18 
2011 1.206.500.150,91 736.428.205,58 25.551.271,36 30.572.767,09 26.331.770,08 2.848.856,55 8.913.348,29 2.037.146.369,85 
2012 1.601.434.218,44 581.662.380,52 11.777.968,14 21.027.910,72 42.579.716,69 6.267.727,65 3.674.608,06 2.268.424.530,23 
2013 1.523.063.000,04 742.312.120,77 7.863.130,33 11.625.717,85 41.174.029,84 799.875,53 3.132.924,77 2.329.970.799,13 
Total 10.443.193.438,29 3.950.358.916,28 108.742.535,60 161.803.924,25 249.003.058,55 24.685.115,39 54.129.760,80 14.991.916.749,16 
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CONCLUSÃO 
 

A polinização por abelhas nas culturas agrícolas: soja, café, girassol, tomate, 
feijão, laranja e algodão no Estado de Goiás, gera valores econômicos superiores a 
14 bilhões de dólares. 
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