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Em Portugal existem mais de 1000 espécies de
insectos polinizadores. 

Dave Goulson, um entomólogo inglês, escolheu 5
espécies fáceis de identificar no nosso país. 

INSECTOS À VISTA

Estes abelhões têm faixas amarelas, e são
um pouco maiores que os abelhões 
(Bombus terrestris). Alimentam-se do néctar
de flores em forma de tubo, utilizando a sua
língua comprida para chegar ao néctar. Os
seus ninhos são subterrâneos. 

Estes abelhões são grandes, o seu corpo é
preto e brilhante e as suas asas têm tons azuis
e violeta. Fazem ninhos em galerias que abrem
em troncos em vias de decomposição. É
possível observá-los até ao final do verão.

Esta espécie de abelhão tem duas faixas
amarelas e é um dos maiores abelhões nativos
da Europa. Alimentam-se de néctar e são
bons polinizadores. Os seus ninhos são feitos
entre tufos de erva e fendas de rochas. 

Estas abelhas são comuns e fáceis de encontrar,
especialmente durante a Primavera. Fazem
ninhos de estrutura simples no solo e escondem
as entradas com vegetação. Elas polinizam muitas
espécies  que usamos para a nossa alimentação
ou para o fabrico de medicamentos.

Estas pequenas moscas são comuns em Portugal,
podem ser facilmente identificadas devido ao
abdómen de cor laranja e riscas pretas. As suas larvas
alimentam-se de afídeos, por isso são agentes de
controlo de pragas nas culturas agrícolas.

Abelhão
(Bombus terrestris)

Abelhão- grande-do-jardim
(Bombus ruderatus)

Abelhão-azul 
( Xylocopa violacea)

Abelha-solitária
(Lasioglossum malachurum)

Mosca-das-flores
 (Episyrphus balteatus)



As abelhas e os outros polinizadores transportam o pólen
das anteras (parte masculina para o estigma (parte feminina)
de uma flor, mais tarde dá a origem a outras flores ou frutos. 

Os polinizadores voam de flor em flor, porque são atraídos
pelo néctar e cores vivas das mesmas, esta polinização é
cruzada porque é feita entre flores de plantas diferentes.
 
A polinização pode acontecer naturalmente, quando o vento
transporta o pólen entre os órgãos da planta, mas na maioria
das vezes é realizada com a ajuda de seres vivos ( insectos,
aves, morcegos).

As abelhas polinizam mais frequentemente plantas
frutíferas, portanto alguns agricultores colocam colmeias
artificiais próximas às suas plantações para facilitar a sua 
 polinização.

Como é que os insectos fazem
a polinização das plantas?



Plantas que atraem
os insectos

Lavanda

Dente-de-leãoGirassol Margarida

Coentros

SálviaAlecrim

Tomilho

Funcho Urze

Borragem

Silva

Hortelã Calêndula Orégão Cistus



Como é que as abelhas fazem o mel?
As abelhas operarias recolhem o néctar de várias flores e transportam-no
no seu estômago especial até à colmeia. Quando chegam, regurgitam o
néctar e entregam-no a outras abelhas para que estas transformem os

açúcares complexos do néctar ( sacarose) em açúcares mais simples
(frutose e glicose) com a ajuda de enzimas. Depois deste processo, o

néctar é armazenado em favos , e as abelhas começam a bater as asas
mais depressa para aumentarem a temperatura da colmeia. Quando

grande parte da água evapora, o néctar transforma-se em mel, ficando
com uma consistência mais espessa. No final, as abelhas fecham os favos

com cera, e depois alimentam-se do mel principalmente durante o inverno.



O  QUE  DEVES  

SABER  SOBRE  

O  MEL

Os benefícios do mel são conhecidos há muito tempo pelo
ser humano, foi utilizado ao longo da história, não só como
alimento, mas como medicamento. Foi em Espanha numa
gruta em Valência, que o mel apareceu representado pela
primeira vez em pinturas rupestres com cerca de 8000 anos. 

O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar das
flores e é composto essencialmente por frutose, por sais
minerais, nutrientes e vitaminas que se encontram nas
plantas. 
Como não contém fibras, gorduras ou proteínas, o mel é
uma ótima alternativa ao açúcar refinado. O seu
consumo deverá ser moderado, não é adequado para
bebés com menos de 12 meses e para pessoas com
diabetes. 

Ajuda a melhorar o funcionamento do cérebro

Hidrata e melhora o aspecto da pele 

Contribui para a redução da pressão arterial 

Acalma e regula o sistema digestivo

Nutre o cabelo e combate a queda 



Variedades de mel

Tem sabor forte, apresenta um tom escuro e a sua consistência
é densa. É apreciado pelo seu valor nutricional, possui acção
anti-inflamatória, anti-oxidante e previne envelhecimento.

Tem um sabor agradável sendo mais aromático que outros méis,
apresenta também um tom castanho claro. É o mais anti-séptico
dos méis, sendo  benéfico para as vias respiratórias.  É ideal para
ajudar a combater a bronquite, tosse, asma e sinusites.

Mel de eucalipto

 Apresenta um tom claro, possui aroma e sabor muito doces
devido à elevada concentração de frutose. Tem propriedades anti-
cancerígenas e previne doenças degenerativas.

Tem um aroma e sabor muito distintos de outras variedades e é
um excelente adoçante natural. 
Apresenta um tom claro e uma textura suave, o seu sabor é
cítrico e perfumado. Actua como regulador intestinal, tem uma
acção sedativa contra a insónia e é bem um revitalizante
natural para a pele.

Beneficia de diferentes florações como por exemplo: Urze,
Rosmaninho, Tojo, Eucalipto, Tomilho, Alecrim e Borragem. A
textura é suave, o seu sabor é agradável e doce. Fortalece o
sistema imunitário, actua como antitússico, anti-séptico,
antioxidante e mineralizante. 

Mel de urze

Mel de rosmaninho

Mel de laranjeira

Mel multifloral



Quais são as principais causas para o
desaparecimento dos insetos?

Alterações
climáticas

Agricultura
intensiva

Uso de
pesticidas 

Espécies
invasivas 

Urbanização
de áreas
extensas

Destruição
de habitat 



Dicas para proteger os insectos
polinizadores 

Não deve
arrancar
plantas

silvestres
nativas 

Construir 
 abrigos para 
 insectos em

escolas e
jardins

 

Plantar
plantas com

períodos 
 longos de
floração

Sensibilizar a
comunidade para

a importância
dos insectos

Utilizar produtos
ecológicos para

controlar as
pragas

Participar em
projectos de

monitorização e
protecção dos

insectos 

Se avistar ninhos
de vespas

asiáticas deve
contactar as
autoridades

Deve consumir
alimentos

provenientes de
agricultura
biológica   


