Dra. med. Sonja Prexler-Schwab

Abelhas e Mel
um livrinho sobre a vida das abelhas
para alunos e interessados na proteção da natureza

História
Muito antes das pessoas povoarem a terra,
as abelhas construíram os seus favos em
árvores e entre pedras. Os únicos inimigos foram só alguns animais como
ratos que roubaram o mel e, em seguida,
destruiram grandes partes da colônia.
Não prejudicaram só os favos, mas as
abelhas não tiveram mais alimento suficiente para as suas larvas e a colônia
ficou demasiado fraca para ser ainda
capaz de reproduzir-se.
Nossos antepassados que foram caçadores e coletores descobriram rapidamente o benefício das colônias de
abelhas. Mel significava um alimento
rico durante condições difíceis, adoçadou-lhes muitos pratos e acalmou
muitas doenças.
Bem como os animais, também o
homem primeiro fez muitos danos
durante a colheita do mel. Foi necessário aprender
a conhecer a vida delas e como se proteger para não receber picadas.
Tentaram primeiro com poderes mágicos, mas como eles não ajudaram,
usaram o fogo para expelir as abelhas para poder recolher o mel.
Só pouco a pouco as pessoas aprenderam a cuidar das abelhas. Observaram que as abelhas sempre fizeram mel de novo quando os seus favos não
foram destruídos. Mas a colheita do mel sempre ficou difícil porque para
aproximar-se dos favos, foi necessário de cortá-los dos ocos das árvores ou
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das fendas. Foi um trabalho muito perigoso porque as abelhas ficaram muito zangadas com os ladrões que roubaram o seu
mel e os picaram com o seu ferrão.
Quando os homens então se estabeleceram num lugar fixo, serraram uma
parte da árvore onde a colônia viveu, colheram o mel e levaram o tronco vazio da
árvore para um lugar sossegado onde a
população das abelhas foi capaz de recuperar-se e multiplicar-se com calma.
Como estes "troncos" foram muito
pesados, construiram novas habitações na
forma de cestos de ramos finos e de
palha que tinham a vantagem de possibilitar que as pessoas atingissem com
facilidade os favos cheios de mel.
Para obter o mel, foi necessário de
cortar os favos da mesma maneira difícil
como antes dos troncos. Os apicultores
mataram as abelhas durante a colheita
queimando um pedaço de enxofre. Em
seguida, durou muito tempo até se
desenvolver de novo uma grande
colônia.
Para tratar as abelhas com cuidado,
alguns apicultores puseram uma cesta
vazia sobre a abertura inferior do
cesto com os favos de mel, de modo
que as abelhas foram capazes de rastejar para a sua nova habitação.
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Finalmente tiveram a idéia de colocar
pequenas traves de madeira nos cestos em
que em seguida as abelhas foram capazes de
construir os seus favos.
Para os apicultores então foi mais fácil de
tirar os favos de mel sem que a criação seja
danificada. Por causa da forma redonda dos
favos, todos as traves tiveram tamanhos
diferentes, e por isso os apicultores construiram cestos retangulares. Finalmente fabricaram caixas simples de madeira com traves
iguais de madeira para facilitar o processamento da colheita de mel.
Alguns apicultores deixaram as colmeias no mato ou no quintal perto da
casa e outros apicultores migrantes transportaram as suas colmeias perto de
árvores com flores, por exemplo para um
campo de caju, quando o caju teve flores
ou para um campo de mango quando o
mango teve flores.
As abelhas conhecem bem as suas
tarefas. Como? Uma maravilha da natureza! Nenhuma pessoa no mundo
poderia instrui-las.
Sem abelhas não haveria mel. Desde
milhares de anos há mel e mesmo hoje
o mel é mais valioso do que o açúcar
considerando a saúde.
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A vida das abelhas
As abelhas são insetos que vivem em colônias. São conhecidas há mais de
40.000 anos e têm um papel importante na natureza. Produzem mel, própolis, geleia real e cera e coletam pólen.
A colmeia
A colmeia é a casa das abelhas. Aqui nascem as abelhas novas, aqui moram
e aqui trabalham com empenho. Mas a colmeia também é uma grande
despensa onde as abelhas guardam tudo que coletaram das flores ou das
árvores.
Dentro da colmeia está quente e escuro.Tem um cheiro bom de cera e
de mel. Em cima, onde está mais quente, ficam os estoques. As abelhas
nascem dos ovos na parte inferior da colmeia.
Dentro de uma colmeia vivem de 40.000 até 80.000 abelhas, tantas
como pessoas nas cidades Bafatá e Gabú.
As abelhas
Há três tipos diferentes de abelhas:
a operária (feminina), que tem um tamanho pequeno
(quantidade: milhares)
o zangão (masculino), que é maior (quantidade: centenas)
a rainha (feminina), que é a abelha maior da colmeia
(quantidade: uma)
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A operária
As abelhas vivem em uma comunidade. Quando tantos animais vivem
juntos numa casa tão pequena, a vida deve ser bem organizada e cada
abelha tem uma tarefa especial. As operárias limpam a colmeia, alimentam
as larvas, os zangões e a rainha, constroem os favos, coletam néctar, fazem
mel e cuidam da defesa da colônia. Só quando cada abelha cumpre a sua
tarefa, a vida da população é garantida.
As abelhas nascem de ovos. O seu ciclo de vida normalmente não ultrapassa os 45 dias.
No decurso da sua vida, cada operária assume sucessivamente todos
trabalhos que são necessários. No início, a operária trabalha na colmeia, e só mais tarde ela sai para coletar
néctar.
As abelhas da limpeza
Momentos depois do nascimento já
começa o trabalho. As operárias novas
limpam a colmeia e afastam o pólen que
circula. Assim a colmeia sempre fica limpa.
Quando fica muito quente na colmeia
“as arrumadeiras” batem suas asas vigorosamente para fornecer ar fresco. Funcionam como uma ventoinha.
Quando uma abelha morre dentro da
colmeia em vez de fora, a arrumadeira
tem a tarefa de envolvê-la em própolis,
um tipo de cola, e levá-la para fora.
As abelhas nutrizes
São as operárias que têm 7 até 12 dias de
idade. A sua tarefa é a alimentação da
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rainha e das larvas da colmeia. Ingerem pólen, mel e água, misturando
tudo em seu estômago. Depois essa mistura serve de alimento às larvas.
As abelhas engenheiras
As abelhas engenheiras são operárias
mais velhas do que as nutrizes.Têm
13 até 17 dias de idade.
São abelhas especiais, aquelas que
constroem os favos da cera. Essas
abelhas sempre trabalham como uma
equipa. Cada abelha produz uma
certa quantidade de cera que sai da
parte inferior do seu corpo. Dessa
cera as abelhas formam as células.
As células têm a forma hexagonal
muito regular. Construir uma célula
hexagonal ao lado da outra é a melhor
forma, sem gastar material nem lugar.
Muitas células formam um favo.
Dentro dos favos podem armazenar
reservas e ovos.
Quando uma célula fica estragada as
abelhas reparam-na com cera e própolis. Coletam essa resina pegajosa do
botão da flor.
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As abelhas guardiãs
As abelhas guardiãs têm uma idade de
18 até 22 dias. Elas controlam na
entrada se a abelha que chega pertence
ao seu povo. Se ela tem um cheiro diferente, ela é recusada.
As abelhas voadoras
São as abelhas que saem da colmeia. A
partir de 22 dias de vida as operárias
têm a capacidade de voar.
Uma das voadoras depois da outra
sai da colmeia. Memorizam bem o
ambiente para retornarem à colmeia.
Podem ver, ouvir, cheirar e sentir
gosto. Orientam-se segundo a posição
do sol. Procuram flores com néctar ou
frutas maduras. Sugam o néctar ou o
sumo das frutas com a sua tromba e
guardam isso na sua barriga.
Além do néctar, coletam também o
pólen. Quando tocam as flores, o pólen
pega em seus pelinhos. Levam o pólen
à proxima flor e fazem a fertilização e
garantem assim o desenvolvimento de
frutos e sementes. Nas pernas trazeiras
elas têm cestinhos para transportar o
pólen para a colmeia.
As abelhas mantêm-se fiéis a uma
flor e sempre coletam o nétar só dessa
espécie de flor. Quando o mango tem
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flores, voam de uma flor de mango à outra, quando o caju tem flores,
voam de uma flor de caju à outra. Quando o nim tem flores, voam de
uma flor de nim à outra. Sempre levam um bocado de pólen ao pistilo
duma nova flor e fazem a sua polenização. Só quando as flores ficam polenizadas vão desenvolver os frutos.
Os frutos têm sementes e das sementes
vão crescer novas plantas e árvores.
Algumas plantas ficam polenizadas
pelo vento, outras, como por exemplo
o mango e o caju, quase só pelas
abelhas. Veja a importância das abelhas
para os pomares de Guiné-Bissau!
Muitas populações de abelhas perto
das plantações podem aumentar o rendimento!
Por outro lado, as abelhas precisam
de flores e de árvores para a sua alimentação. A desflorestação é um
grande problema para as abelhas! Sem
essas plantas, as abelhas não têm mais
alimentos e vão morrer e sem abelhas
as pessoas não vão colher mais frutos.
Cuidado com as queimadas! Podem
destruir as colmeias e as árvores.
Uma outra ameaça para as abelhas
são os inseticidas. Inseticidas na agricultura matam não só parasitas, mas
também as abelhas. Cuidado com os
inseticidas!
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Quando a abelha acumulou suficiente néctar das flores, ela volta bem
“carregada" para a sua colmeia. O seu
estômago tem espaço apenas para uma
quantidade relativamente pequena de
néctar. Para enchê-lo, uma abelha tem
que pousar em 1.000 a 1.500 flores!!!!!
Para um pote de mel , uma abelha voa
aproximadamente 120.000 quilômetros. Isto é, tanto quando se voa três
vezes à volta da Terra!
Depois do retorno, a abelha conta às
outras abelhas onde encontrou as suas
riquezas com movimentos que parecem
uma dança.As suas companheiras da colmeia vão compreender e visitar essa
fonte de alimento também. Uma comunicação entre as abelhas é muito
importante.
Depois de entrar na colmeia, ela
põe o pólen nas células e entregue o
néctar do seu estômago à operária. A
operária enriquece a secreção das suas
camaradas com a sua saliva e transforma o néctar em mel. Depois armazena tudo em uma célula.
O mel líquido torna-se mais espesso
por causa da ventilação que as abelhas
fazem com as suas asas. Assim, a temperatura na colméia se conserva
sempre em 35° C. Como as células são
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construídas ligeiramente inclinadas, o mel não pode sair. São enchidas
célula por célula até o favo ficar cheio.
Uma vez que a célula está cheia, é fechada pelas abelhas com uma
cobertura muito muito fina de cera a fim de proteger o mel.
Até 3 kg de mel, quer dizer 6 frascos de meio quilo cheios de mel,
encontram-se nas células de um favo! Mas as abelhas têm que coletar
três vezes mais néctar, pois dois terços de tal néctar foi apenas água que
evapora na colméia quente. Que trabalho!!!!!!!!!
Só é guardado um bocado para sua própria alimentação. O resto é
uma reserva para tempos difíceis e para as abelhas em crescimento.
Todas as operárias trabalham
muito e dormem só alguns segundos
durante o dia. Por isso já morrem de
20 a 30 dias depois de começarem a
colher o néctar.
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A vida da operária
1. ao 2. dia

arrumar

3. ao 6. dia

limpar e cuidar dos ovos

alimentar as larvas

7. ao 12. dia

13. ao 17. dia

construir os favos

tomar o néctar da voadora e fazer mel

18. ao 22. dia

a partir do 22. dia

vigiar a colmeia

coletar nétar

depositar o pólen

morrer

A rainha
Cada colmeia tem uma única rainha que é
maior do que as operárias. Mas não governa
como uma verdadeira rainha sobre as outras
abelhas, seu nome seria melhor “mãe das
abelhas”.
A sua única tarefa é pôr ovos. Pode pôr
milhares de ovos por dia!
Não sai da colmeia e vive de 4 até 5 anos,
muito mais tempo do que as outras abelhas.
As operárias alimentam a rainha com a geleia
real, um sumo forte que produzem. A rainha
não pode nunca se alimentar de outra coisa.
A rainha só põe os ovos e as operárias
devem cuidar delas. Depois da transformação
dos ovos em larvas alimentam as larvas que
se transformam finalmente depois de 3
semanas em abelhas.
Quando a rainha morre, toda a população
corre perigo de morrer também, porque não
nascem mais abelhas novas. Para evitar isso, as
operárias alimentam larvas com geleia royal
numa célula muito grande para criar uma
nova princesa. Ela pode sair da colmeia e
“casar-se” com os zangões. Depois, ela volta
para a colmeia como a nova rainha. Durante
toda a sua vida ela vai pôr ovos sem sair
mais. A rainha velha foge e deixa a colmeia
à nova. Leva a metade do povo e busca uma
nova colmeia.
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O zangão
É uma abelha masculina. A sua única função é o casamento com a rainha
(a fecundação).
Não tem um ferrão como as operárias, não pode alimentar-se sozinho,
não tem orgões de trabalho. Precisa sempre de ser alimentado pelas operárias. Depende totalmente das abelhas operárias para sobreviver.
Nos períodos de falta de alimentação não tem mais funções e é expulso
da colmeia. Pouco depois morre de fome.
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O apicultor controla as suas populações de
abelhas em intervalos regulares. Já o comportamento das abelhas na entrada da colmeia mostra
a um apicultor experiente se o povo está bem
disposto ou doente. Uma colônia sã é a garantia
para uma colheita rica.
Durante todos os seus trabalhos perto da colmeia o apicultor fica vestido com a roupa de
proteção. Isso não significa que as abelhas são
insetos malignos! Mais sentem-se perturbadas
pela pessoas e têm medo por causa das suas larvas,
por causa da sua rainha e suas reservas. Querem
defender o seu espaço, a sua colmeia, e picam.
O equipamento básico de um apicultor inclue
um fato feito de um tecido liso, um chapéu com
um véu e um par de luvas. Especialmente o
chapéu com véu é muito importante porque uma
abelha pode-se enredar muito depressa no cabelo
do apicultor e picar. As luvas protegem as mãos.
Para impedir as abelhas de sairem da colmeia
durante a observação ou durante o trabalho, o
apicultor tem um aparelho de fumigação, chamado fumigador, com que fumiga as abelhas que
rastejam para fora dos espaços intermediários dos
favos. Quando sentem o fumo, elas se escondem
mais no fundo da colmeia e o apicultor pode tirar
os favos sem perigo. No fumigador pode queimar
pedaços de madeira leve, palha ou ervas secas.
18

Na África tropical a época da colheita em geral é 1 até 2 meses após o
início da floração. O apicultor sabe quando o povo terminou a sua produção de mel. Com muito cuidado e muita calma ele tira um favo e bate
nele vigorosamente com a mão. Quando não pinga mais mel das células
não fechadas e ele vê que a maior parte das células fica fechada, ele sabe
que chegou o tempo da colheita. Remove um favo com mel depois do
outro.
Não deve remover os favos com ovos!
Deve tomar muito cuidado para não esmagar as abelhas!
Não deve prejudicar as suas abelhas!
Uniformimente ele sopra um pouco
de fumo em cima da colmeia. Se usar
demasiado, o mel vai ter o sabor de
fumo. Com uma grande pena ele repõe
as abelhas que rastejam ainda em cima
do favo, na colmeia. O apicultor retira
com uma faca os favos e coloca-os
numa caixa.
Quando a caixa de transporte fica
cheia, logo o apicultor leva-a a um
lugar limpo e bem fechado para
impedir que as abelhas tentem recuperar o seu mel.
Para receber o mel dos favos, devem-se livrar primeiro as células da
cera com um garfo especial. Com muito cuidado, ele movimenta as
muitas pontas onduladas do garfo para debaixo das coberturas finas de
cera e abre-as com movimentos delicados. Pode-se agora cortar os favos
em pequenos pedaços.
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Deitar a mistura de mel e cera no filtro
de mel feito de 2 baldes e um pano limpo
tipo de renda. Amassar a mistura. A cera e o
mel vão separar-se por gravidade e o mel
vai pingar no balde. Dentro de 2 dias todo
o mel vai escorrer para o balde inferior.
O mel depois passa por uma peneira
grossa que o livra das partículas grandes da
cera. Depois passa por uma peneira fina e
então está pronto para encher os frascos.
A colheita do mel é um dos trabalhos
favoritos do apicultor, porque depois de
tanto trabalho e todo o cuidado, este mel
dourado é a sua recompensa.
O mel é um produto da natureza muito
rico. Contém sobretudo açúcares como
fructose e dextrose, água, minerais, vitaminas e outras substâncias activas. A sua
cor, a sua consistência e o seu sabor
dependem das flores de onde as abelhas
coletaram o néctar. O mel do tarrafe que
fica mais líquido tem um sabor diferente
do mel de caju.
Para o homem o mel é quase um
remédio. Pode prevenir e também curar
muitas doenças. É um bom tratamento para
feridas e um bom medicamento contra
dores de garganta e tosse. Mesmo pode
tratar certas doenças do estómago. Tomar
uma colher de chá de mel cada dia pode
manter uma pessoa saudável.
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A única exepção: Bêbés de menos de 1 ano não podem suportar
ainda o mel.

Não dar mel às crianças
de menos de 1 ano,
nem misturado na papa!
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Além do mel, também o pólen é valioso para o homem, mas é difícil de
recolher. Fica dentro das células como
alimento para as larvas. Para, no
entanto, ser possível colher o pólen, o
apicultor usa pequenas armadilhas através das quais a abelha passa quando
retorna e entra em sua colmeia. É
como um pincel fino que toca o envólucro com os grânulos do pólen
que caem em seguida numa pequena
caixinha.
Um vaso com pólen tem muitas
cores, pode ser amarelo, vermelho,
mesmo lilás. Os grânulos de pólen têm as cores das flores.
O pólen é muito rico em substâncias ativas. Não se adquire uma
doença facilmente quando se ingere uma colherinha de pólen cada dia.
Mas cuidado, há pessoas que não podem tomar pólen porque têm alergia.
A geleia real é uma segregação das glândulas das operárias, com que
alimentam a rainha e as larvas que são destinadas a serem rainhas. Contém
muitas vitaminas, aminoácidos e substâncias vivas, muito semelhante ao
pólen. Mas é muito difícil de extrai-la e dá pouco rendimento.
A própolis é uma resina, uma substância muito aromática, que as
abelhas coletam dos brotos das árvores para selar a sua colmeia. Para as
abelhas essa substância é como um remédio poderoso, que mata as bactérias e protege assim a população contra doenças.
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Também para o homem a própolis tem um enorme poder de cura. É
bom para o tratamento de doenças de pele, constipação e outras doenças
inflamatórias.
O veneno das abelhas
Na ponta do ferrão as abelhas têm uma bolinha de
veneno que transmitem quando picam. Mesmo os
antigos egípcios conheciam o poder da cura com
veneno de abelhas e trataram doenças reumáticas.
Colocaram as abelhas em cima da parte dolorosa
do corpo e obrigaram-nas a picar. Um tratamento
muito doloroso! Hoje as empresas farmacêuticas
extraem esse veneno e fazem com ele remédios.
Cera de abelha
As abelhas "suam" a cera entre os segmentos da
parte inferior da sua barriga e usam-na para construir os seus favos que consistem em milhares de
células. Cada lado do favo tem mais ou menos
3.000 células, ou seja, 6.000 de ambos os lados
juntos. Cera fresca tem uma cor branca, cera
mais velha tem a cor amarela até castanha.
Podem-se fabricar velas desta cera. Nada cheira
mais aromático do que velas da cera de abelhas!
A cera é usada também para fazer pomadas.
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Abelhas têm inimigos
O homem é um dos principais inimigos das abelhas. Deve trabalhar com
muito cuidado para não prejudicar as abelhas e proteger a natureza.
Mas há outros fora do homem que
gostam também do mel. Os térmites,
como se diz em Portugal, ou bagueiras na
Guiné-Bissau, ou cupim, como se diz no
Brasil, gostam de roubar o mel ou mesmo
as larvas como alimento para as suas
larvas.
As vespas podem roubar o mel.
Os pássaros gostam das larvas e entram
em colônias abertas.
Lagartas e cobras podem entrar nas
colmeias e instalar-se lá dentro. Podem
afugentar as abelhas e constituem um
perigo para o apicultor.
Um inimigo particularmente perigoso
para as abelhas é o ácaro varroa, um
parasita pequeno. Afetam tanto a
criação quanto a abelha adulta e podem
matar mesmo colônias inteiras de
abelhas.
Cada apicultor deve tomar medidas
apropriadas para proteger as suas
abelhas.
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