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As abelhas de mel

❖ as abelhas já existem mais tempo no mundo
do que o ser humano (cerca de 300 milhões de anos) 

❖ as abelhas de mel vivem em colónias bem
organizadas

❖ as abelhas femininas (obreiras) e a rainha ocupam-
se da continuidade e  sobrevivência da colónia

❖ as abelhas masculinas (zangão) só servem para
a fecundação da rainha



Informacões gerais:

• Há diferentes formas/espécies de abelhas de mel dependente da 
região (há cerca de 20.000 espécies no mundo.)

• A abelha de Guiné-Bissau é a abelha de mel de Baobab (Apis 
mellífera adansonia).

• As abelhas de África são migrantes – elas ficam em diferentes
regiões segundo a oferta de flores/nectar.  Os enxames podem
voar da costa (mangroves) até as montanhas de Futa Djalon.

• As abelhas africanas têm enxames menores (menos criação). 

• As abelhas africanas não precisam de tão grandes reservas em mel
como ao norte, onde há um inverno frio. 
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Estrutura duma colónia de abelhas

- 5.000 até 40.000 abelhas vivem numa colónia
- limpam os alvéolos nos favos
- alimentam as larvas, a rainha e os zangões
- producem mel, cera e constrõem favos
- defendem a colmeia no portão
- colectam o sumo das flores, o pólen e substâncias par  

fazer o própolis

obreiras
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obreira
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Estrutura duma colónia de abelhas

- vivem 0 até 2000 num enxame (só durante uma
certa altura)

- servem somente para a fecundação da rainha

zangões
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zangão,           obreira,                 
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Estrutura duma colónia de abelhas

a rainha

- só uma para cada colónia
- tem a tarefa de pôr ovos: desenvolvem-se -> larvas -

-> abelhas (até 1500/dia)
- tem a tarefa de liderar a colónia através de 

feromonas
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zangão,           obreira,      rainha
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Prezado leitor: a PP completa tem 75 páginas.
Se quisser a PP completa, mande um e-mail
ao: tabanka(at)gmx.net  com endereço e objetivo
de vosso interesse.
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Muito obrigado pela vossa atenção
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