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O QUE SÃO AS ABELHAS?

• Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu

importante papel na polinização. Pertencem à ordem

Himenóptera, da superfamília Apoidea, subgrupo Anthophila,

e são aparentados das vespas e formigas. O que são as abelhas 
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QUANTAS ESPÉCIES DE ABELHAS EXIST EM?

• Há mais de 25 000 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.
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QUAL O T IPO DE ALIMENTAÇÃO DAS ABELHAS?

• 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 inseto herbívoro mas que estudos

recentes podem obrigar a reconsiderar essa posição

científica, catalogando-as antes como omnívoras, pois foi

percebida a importância alimentar das proteínas microbianas

existentes no interior do mesmo pólen.
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Q UAL A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE 
POLINIZAÇÃO,  FE ITO

PELAS ABELHAS?

• A polinização que as abelhas fazem é importantíssima, tanto

ecologicamente como comercialmente; o declínio em abelhas

selvagens aumentou o valor da polinização por colmeias,

geridas comercialmente, de abelhas melíferas.
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A EVOLUÇÃO DAS ABELHAS

• A história evolutiva dos insetos mostra que os primeiros insetos

aparecem por volta de 480 milhões de anos, no período Ordoviciano, e

os insetos voadores por volta de 400 milhões de anos, no

período Devoniano.
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A DIVERSIDADE DAS ABELHAS
• A maior parte das espécies de abelhas são solitárias, não fabricam mel

nem constroem colmeias; todas têm, no entanto, um papel muito

importante na polinização.

• Uma abelha da pequena espécie Tetragónicas angustula paira de guarda

à entrada do ninho. Não tem ferrão, produz um mel de sabor delicado.

• Ao longo de milhares de anos de evolução, em que se espalharam por

todo o mundo, adaptaram-se a diversos habitats e criaram uma

espantosa diversidade. Algumas espécies desprezam o néctar, outras

(exemploː Rediviva emdeorum) especializaram-se em óleos florais.
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A VIDA DAS ABELHAS
• As abelhas são insetos que vivem em sociedades homotípicas (com

distinção de funções dentro da sociedade). Elas são conhecidas há mais

de 40 000 anos e as que mais se prestam para a polinização, ajudando

enormemente a agricultura, produção originária de mel, geleia real, cera

e própolis, são as abelhas pertencentes ao gênero Apis. Essas abelhas

são originalmente do Hemisfério Norte, porém com o Aquecimento Global

se mudaram para o Hemisfério Sul. Consequentemente, com essa longa

travessia algumas acabaram se espalhado pelo mundo.
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A INT ELIGÊNCIA DAS ABELHAS
• Os estudos da inteligência em abelhas têm demonstrado, assim como

outros insetos,

que tais animais são dotados de um aparato cognitivo

capaz de lhes propiciar diversas ações que podem ser compreendidas

como sinais de inteligência, impressionando os cientistas. Existe também

outra peculiaridade encontrada nas abelhas no que diz respeito às

referências que elas tomam para comunicar às outras abelhas da colmeia

onde encontrar uma fonte de alimento. Esses minúsculos mas

inteligentes insetos voam, em forma de oito, tomando como ponto de

referência a posição do sol, para que as outras sigam de forma

semelhante e encontrem a comida. Esse movimento se caracteriza por

ser uma espécie de vetor, demonstrando assim a evoluída capacidade

cognitiva das abelhas. Apesar de contarem com cérebro de um 1 milhão

de neurônios, em comparação aos cerca de 100 bilhões do cérebro

humano, pesquisadores atestam que as abelhas são capazes de

reconhecer rostos da mesma forma que nós, de aprender a distinguir

cores, padrões complexos e contar até quatro.
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