
 

ABELHAS 



                            O que são as Abelhas ?

Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na 
polinização. Pertencem à ordem Hymenoptera, da superfamília Apoidea, 
subgrupo Anthophila, e são aparentados das vespas e formigas. 

O representante mais conhecido é a Apis mellifera, oriunda do Velho 
Mundo, criada em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real 
e veneno. As espécies de abelhas nativas das Américas e Oceania não 
possuem ferrão e são menos agressivas do que as espécies africanas, a 
maioria destas pertence à tribo Meliponini. As abelhas com ferrão 
encontradas comumente no Brasil são espécies híbridas de abelhas 
europeias e africanas, criadas para maior produtividade e resistência. As 
abelhas sem ferrão encontradas comumente no Brasil são espécies do 
gênero Meliponini e a mais conhecida é a jataí Tetragonisca angustula.



Quanto tempo existem as abelhas ?

Há mais de 25000 espécies de abelhas conhecidas em sete famílias biológicas 
reconhecidas. Elas são encontradas em todos os continentes, exceto a 
Antártida, em todos os habitats do planeta onde existam plantas de flores 
polinizadas por insetos.  As abelhas, abelhões, e abelhas sem ferrão vivem 
socialmente em colônias.



As adaptações das abelhas ao pólen  
Elas estão adaptadas a uma alimentação de néctar e pólen, o primeiro 
principalmente como uma fonte de energia e os último principalmente pelas 
proteínas e outros nutrientes. A maioria do pólen é usado como o alimento 
para as larvas que as tem definido como um insecto herbívoro mas que 
estudos recentes podem obrigar a reconsiderar essa posição científica, 
catalogado-as antes como omnívoras, pois foi percebida a importância 
alimentar das proteínas microbianas existentes no interior do mesmo pólen



As primeiras flores polinizadas 

As primeiras flores foram polinizadas por insetos como besouros; a polinização 
por insetos foi bem estabelecida antes da primeira aparição das abelhas. A 
diferença importante é que as abelhas são especializadas como agentes de 
polinização, com modificações comportamentais e físicas que realçam 
especificamente a polinização, e são os insetos polinizadores mais eficientes. 
Em um processo de coevolução, as flores desenvolveram também adaptações, 
recompensas florais tais como o néctar, óleos florais, e partes comestíveis, e os 
tubos mais longos, e as abelhas desenvolveram línguas mais longas para extrair o 
néctar.  As abelhas também desenvolveram estruturas para coletar e 
transportar pólen. A localização e o tipo diferem entre grupos de abelhas. A 
maioria das abelhas têm pêlos localizados em suas patas traseiras ou na parte 
inferior de seus abdômen, algumas abelhas na família Apidae possuem "cestas" 
de pólen em suas patas traseiras.
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