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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas e sites específicos 
sobre informações da importância da apicultura para o bem estar da vida. Também 
foram observados vídeos com explicações sobre o devido tema: mel, abelhas, 
extinção, o uso correto de agrotóxicos, extração de produtos apícolas, colocando em 
prova os conhecimentos adquiridos através do trabalho. A criação de abelhas é uma 
atividade praticada tanto por profissionais, com vistas a uma fonte de renda, como 
por amadores, que praticam a apicultura por prazer. A apicultura é um ramo da 
zootecnia que tem como objetivo proporcionar ao homem produtos derivados das 
abelhas, esta pratica exige roupas e equipamentos específicos, todas as pessoas 
que vão ter contato com as abelhas devem usar uma vestimenta adequada, 
composta de chapéu, mascara, macacão, botas e luvas. É importante destacar que 
a criação de abelhas pode ter reflexos bastante positivos para fazendas com 
diferentes focos produtivos, tendo como objetivo a extração de produtos como mel, 
geléia real, própolis e cera. Na maioria dos ecossistemas mundiais, as abelhas são 
os principais polinizadores, estima-se que 40% dos agentes polinizadores existentes 
sejam abelhas, somando assim, um total de 40.000 espécies diferentes. Estudos 
sobre a ação das abelhas no meio ambiente evidenciam a extraordinária 
contribuição desses insetos na preservação da vida vegetal e também na 
manutenção da variabilidade genética. A população deve se conscientizar sobre 
como a extinção das abelhas é um fator muito agravante para a vida e deve sempre 
buscar entender e ajudar a preservar as comunidades de abelhas. 
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