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Ao saber que a sua ESPÉCIE é considerada em EXTINÇÃO por biólogos  pesquisadores, Jandaíra tomou uma decisão: passou a usar o seu amor pela HISTÓRIA e o seu
talento para contar histórias e criou um evento semanal, o SARAU HISTÓRICO, onde reúne vários insetos para contar a História das Abelhas e suas relações com os
humanos e a Natureza.

Jandaíra, deseja que todos percebam a importância da preservação da  MEMÓRIA dos fatos, acontecimentos e fenômenos sociais e naturais, para todos saberem 
 como os humanos estão  ALTERANDO, para sempre, a vida na Terra.

 

Jandaíra (Melipona subnitida) é uma abelha social do Brasil, responsável 
pela POLINIZAÇÃO de 30% a 60% das plantas da Caatinga, do Pantanal e
 de alguns lugares específicos da mata Atlântica. ENDÊMICA do Nordeste 
brasileiro é considerada uma espécie em EXTINÇÃO.

Olá meus amigos, minhas
amigas! Hoje nós teremos 

 nosso SARAU HISTÓRICO!
Hoje 

teremos 

novidades!!!



A  COLMEIA onde  Jandaíra vive, está localizada em plena CAATINGA, no interior  da Bahia, em uma região perto da
cidade de Paulo Afonso, e próximo ao Rio São Francisco.  Sabendo que hoje era dia de SARAU HISTÓRICO, no interior
da colmeia todos estavam em alvoroço. Queriam saber o local onde iriam se reunir, pois o número de insetos que
sempre chegavam para ouvir a  História das Abelhas,  contada  por Jandaíra, crescia a cada semana.   

Sobre qual fato 
histórico 

 Jandaíra vai
nos contar

hoje?  
Estou

curiosa.

Ouvi dizer 
que será 
sobre a  
nossa 

história! 

Espero
encontrar um lugar bem fresquinho para pousar, e ouvir atenta o queJandaíra vai contar.

Após realizarem suas funções dentro da colmeia, e estarem seguras que a ABELHA
RAINHA estava confortável e alimentada, as abelhas voaram em direção ao local onde
iria acontecer o SARAU HISTÓRICO de Jandaíra.

A quantidade de insetos que estavam indo para o SARAU
HISTÓRICO era imensa, e o céu parecia cheio de "estrelas" no
cair da tarde!



D. ARARA CANINDÉ (Ara ararauna) em seu
passeio de fim de tarde, ao ver o UMBUZEIRO(
Spondias tuberosa) com tantos visitantes, já sabia
que Jandaíra iria narrar mais alguma história
importante. Será bom ficar por perto...

Jandaíra estava muito feliz, pois via que seus amigos
estavam curiosos para ouvirem mais uma história. Hoje
a história é muito especial para Jandaíra, pois 
    vai contar a história da sua família, 
           as ABELHAS. 

Hoje vamos conhecer a  origem, importância e
relação das ABELHAS com os humanos e o
ambiente. Para compreendermos a
importância das abelhas, podemos começar a
partir da idade de nossa existência:
aproximadamente 125 MILHÕES de anos a 

 partir do  surgimento das primeiras plantas 
 ANGIOSPERMAS, que são as plantas que
produzem FLORES. Evidências científicas

indicam que as ABELHAS evoluíram a partir
de uma VESPA  ANCESTRAL. 



Devido ao surgimento das novas formas de alimento
oferecidas pelas flores, o NÉCTAR e o PÓLEN, a vespa
ancestral abandonou o seu HÁBITO PREDADOR e se
tornou completamente “VEGETARIANA”.  Ao longo de
milhares de anos de evolução, as abelhas se
espalharam por todo o mundo, adaptaram-se a
diversos HABITATS e criaram uma espantosa
                                   DIVERSIDADE.

As abelhas ADULTAS se alimentam geralmente  de
NÉCTAR e são os mais importantes agentes de
polinização.  Geralmente polinizam FLORES de
todos os tipos, embora  algumas espécies se
especializaram em  determinadas flores, de acordo
com a região onde vivem.

Uma abelha visita  10 FLORES por minuto em busca de
PÓLEN e do NÉCTAR. A partir do néctar recolhido de
flores e processado pelas ENZIMAS DIGESTIVAS, as
abelhas produzem o MEL, que é armazenado em FAVOS
em suas COLMEIAS para servir-lhes de ALIMENTO.

As abelhas, ao longo dos milhares de anos e
com a produção de GRÃOS DE PÓLEM pelas
plantas Angiospermas, se tornaram
especialistas como AGENTES DE
POLINIZAÇÃO e, com isso, pela DISPERSÃO
das plantas por todo o planeta.

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor


As COLMEIAS são os ABRIGOS das abelhas, e
formam  uma SOCIEDADE. Nas colmeias são
guardadas a PROGENITURA, onde são
alimentadas com o MEL produzido. 

Na colmeia o trabalho é feito por abelhas fêmeas
estéreis, chamadas de OPERÁRIAS. Elas procuram
alimento (o néctar e o pólen das flores),
constroem, limpam e defendem a colmeia. São
as operárias que produzem a CERA, usada na
construção da colmeia.    

Anoitecendo...

O mel que nós produzimos, vem alimentando os humanos há
milhares de anos e, nas AMÉRICAS, era o principal adoçante
natural e fonte de energia para os POVOS INDÍGENAS.  Os
NUTRIENTES contidos no MEL são: cálcio, vitamina C,
magnésio, potássio, fósforo e ferro. Além disso, tem ação
ANTIMICROBIANA e ANTIOXIDANTE.

A noite está chegando. 
Precisamos ir para "casa,

 nos abrigarmos.



A conversa está boa mas, a noite
está chegando!  É hora de
 todos descansarem. 
Na próxima semana termino a
história...

Já estou 
a espera!

A Parte II  do  SARAU HISTÓRICO 
está IMPERDÍVEL !
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