
‘’A abelha é pequena entre os seres que voam, mas 
o que ela produz é o que há de mais doce.”  

Laura Anvers
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 Este é o primeiro livrinho de uma coleção, 
que vai trazer muitas informações sobre as abelhinhas 
e tudo o que tem relação com elas. Tenho certeza que 
depois de ler todos os livrinhos, vocês vão entender 
muitas coisas sobre o mundo das abelhas.

- Olá, amiguinhos!  Eu sou a Bêia, uma abelhinha 
sem ferrão. Sim! Sem ferrão! Sabiam que há pessoas 
que não sabem que existem abelhas sem ferrão? Certo 
dia, enquanto conversava com a rainha da minha 
colmeia, é assim que chama minha casa, tive a idéia 
de apresentar para todos a nossa história.



Na colmeia Bêia e sua Rainha estavam conversando quando 
surgiu a curiosa pergunta:

- Bêia, você sabia que nós, abelhas, existimos há 
muito, muito tempo?

- Nossa! Como?

- Sim, surgimos junto com as primeiras flores. Nossa 
tarefa, assim como hoje, era polinizar. Como você 
sabe Bêia, as plantas não voam e não caminham, 
assim para que possam existir algumas frutas, vegetais 
e sementes, nós abelhas também ajudamos as flores 
na sua reprodução, trocando pólen aquele grãozinho 
amarelinho de uma flor para outra ajudando na 
fecundação das flores e melhorando a produção 
de frutos. Em troca colhemos nossos alimentos o 
pólen e o néctar que é aquela água docinha que 
encontramos na flor. Por isso as flores são muito 
coloridas e cheirosas, para chamam a nossa atenção 
para visitá-las.



 A história contada pela rainha me deixou muito 
curiosa. Muitas perguntas surgiram:

- Rainha, existe apenas a nossa espécie de abelhas?

- Não Bêia, existem na América do Sul cerca de 300 
das 400 espécies conhecidas.

- Tudo isso? Mas por que não vemos tantas abelhas 
assim?

- A quantia de abelhas sem ferrão era muito grande, 
mas muitas colônias de abelhas nativas, estão sendo 
destruídas por causa dos desmatamentos, incêndioS 
nas florestas e pela forma de uso incorreto dos 
agrotóxicos. Isso tudo, que pode nos colocar em risco 
de extinção, ou seja, o desaparecimento de muitas 
espécies.
 
 E foi assim que Bêia começou sua missão, contar 
sua história,  sobre a vida das abelhas sem ferrão e ajudar na 
conservação da sua espécie e de todas as abelhinhas.




