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Estudos Multi e Interdisciplinares em 

Biologia da Polinização

COLABORAÇÃO



A REBIPP é uma rede COLABORATIVA de trabalho entre 

especialistas em Biologia da Polinização que estudam as 

interações planta-polinizador em suas várias dimensões

1) Incentivar o desenvolvimento de atividades científicas e didáticas, 

estimulando estudos colaborativos entre seus membros;

2) Fazer uma síntese das interações planta-polinizador no Brasil;

3) Integrar o conhecimento sobre polinização em áreas naturais, 

agrícolas, restauradas e urbanas;

4) Identificar lacunas no conhecimento; 

5) Propor sumários para tomadores de decisão relacionados com 

conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, 

incluindo a produção de alimentos.

Nossos objetivos:
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Histórico de criação  REBIPP

1a Reunião da REBIPP em 2016 

no II Simpósio Brasileiro de 

Polinização

Iniciativa criada em 2014 

após I Simpósio Brasileiro

de Polinização

Em 2015, apresentações no 

66o Congresso Nacional de Botânica e 

no XI Encontro sobre abelhas



Quem somos
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Cerca de 60 pessoas apaixonadas pelo que fazemos



Atividades da REBIPP desde 2016

1) A realização de três Workshops em 2017 e 2018 visando a criação e manutenção 

da Base de Dados de Interações Planta-Polinizador;

2) A elaboração do Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores e Produção 

de Alimentos no Brasil (2017 e 2018). Parceria entre REBIPP e BPBES

3) A organização do XII International Pollination Course (2017) na Ilha do Cardoso, 

SP;

4) A integração com outras redes de países da América Latina, como a Rede 

Chilena de Polinização (RCP) e Rede Biologia da Polinização Argentina 

(BIPOLAR) (2018), para desenvolvimento de projetos que visem à conservação 

de polinizadores nativos e ao monitoramento de invasores (SURPASS 1 e 2);

5) A participação na redação da Carta Catalão em 2016 e na Pré-Proposta de 

Minuta para Política Pública para a Conservação de Polinizadores em discussão 

no Senado;

6) Revisão do SUBSTTA sobre polinização e envio para CBD (Canadá, 2018);

7) O intercâmbio e participação ativa de profissionais de diversas instituições de 

pesquisa e ensino no Brasil e exterior



Atividades científicas e didáticas

1) Curso Internacional de Polinização e Curso de 

Aplicação de Base de Dados de Interações Ecológicas 

para Conservação da Natureza

2) Base de Dados de Interações Planta-Polinizador

3) Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores

e Produção de Alimentos 





1) Nectar production dynamics in Vriesea friburguensis Mez (Bromeliaceae) in the restinga 

gradient of the Cardoso Island, São Paulo State, Brazil;

2) Different efficiency in release and deposition of pollen in flower of Tibouchina sp. by small 

and large buzz-pollinators;

3) Sweet dilemma: flower damage by robbers in Gaylussacia brasiliensis and its effects on 

nectar dynamics;

4) Does surrounding floral diversity and abundance influence pollen deposition in 

Gaylussacia brasiliensis?;

5) Flower attractiveness traits are affected differently by florivores in Tibouchina clavata 

(Pers.) Wurdack;

6) The role of flower visitors and plant species on the deposition of heterospecific pollen in a 

Rubiaceae species;

7) Pollen economy by stigmatic covering of anthers in two Stigmaphyllon (Malpighiaceae) 

species;

8) Floral color change and its implications on insect pollination in Lantana undulate Schrank 

on Cardoso Island, Southwest Brazil;

9) Dynamic of pollen release and floral visitors of Chamaecrista sp.

Produção do Livro do XII International Pollination Course – Ilha do Cardoso



Próximo International Pollination Course



Atividades científicas e didáticas

1) Curso Internacional de Polinização

2) Base de dados de interações planta-polinizador

3) Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores

e Produção de Alimentos 



http://www.rebipp.org.br/

Desafio: Como organizar os dados sobre as interações planta-polinizador?

I Workshop – USP – Abril 2017

II Workshop – UFScar – Agosto 2017

III Workshop – USP – Abril 2018

IV Workshop –
Janeiro 2019



Base de dados de interações planta-polinizador

Por que criar e manter uma base de dados de

interações planta-polinizador?

Objetivos:
- elaborar o diagnóstico das interações planta-polinizador no Brasil;

- identificar lacunas de conhecimento;

- estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa entre os

colaboradores da REBIPP.

Importância:
- fomentar diretrizes de políticas públicas que visam a conservação

da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos;

- integrar o conhecimento em polinização de ambientes naturais,

agrícolas, urbanos e áreas restauradas.



Base de dados de interações planta-polinizador

Construção da Base de Dados 

a partir da revisão de descritores 

que já haviam sido discutidos por especialistas que 

participaram da Rede Temática de Polinizadores em 2010

A definição dos descritores levou em consideração esquemas 

padronizados para dados de ocorrências já existentes, como o 

Darwin Core (DwC), que é o que permite que dados de coleções 

biológicas e de observações estejam integrados em grandes 

portais como o GBIF (www.gbif.org). 

http://www.gbif.org/


Complexidade da Base de 

Dados de Interações 

Ecológicas

4 componentes 

Planta 

Animal

Interação 

Ambiente

Base de Dados está em fase de finalização e contará com o 

apoio financeiro da FAPESP para o projeto temático SURPASS 

que será desenvolvido em colaboração com Argentina, Chile e 

Reino Unido



Atividades científicas e didáticas

1) Curso Internacional de Polinização

2) Base de dados de interações planta-polinizador

3) Relatório Temático sobre Polinização, Polinizadores

e Produção de Alimentos 

Nós esperamos que este Relatório ajude a estabelecer 
plaos estratégicos e políticas públicas para polinização, 
polinizadores e produção de alimentos em diferentes 

regiões do Brasil.



Obrigada!!!

Participem da REBIPP

www.rebipp.org.br



Apoio:


