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RESUMO

Introdução: Abelhas: diversidade despercebida; muito mais que mel: produtos e serviços ignorados;
declínio das abelhas. Sertanejo: vida no campo e depende diretamente da natureza; vulnerabilidade
econômico-social; cercado de abelhas sem percebê-las ou valorizá-las. Acredita-se que uma maneira de
reverter essa situação seja por meio da educação ambiental. A criação de abelhas nativas assume como
alternativa para evitar diretamente a extinção da fauna e flora apícola e fornecer renda extra para o
sertanejo. Objetivos: Promover ações ao lado da comunidade local de incentivo à conservação e criação
racional de abelhas nativas, juntamente com a conservação e reflorestamento da flora apícola nativa
para obtenção de produtos e serviços desses insetos como uma opção de renda complementar de
caráter sustentável para o sertanejo. Metodologia: Aplicando a extensão via modelo/exemplo inspirador,
contagiando primeiramente a própria família e comunidade local. Ações: confecção e implantação de
mini-hotéis de abelhas solitárias; confecção de colmeias e criação de um meliponário (resgate e iscas);
mapeamento dos ninhos naturais de ASF; criação do Diário Digital das Abelhas Sertanejas; plantio no
entorno com espécies de ciclo curto e florescimento rápido; reflorestamento do entorno com espécies
nativas apícolas; oficinas participativas. Resultados: Confecção e implantação de mini-hotéis de abelhas
solitárias; Confecção de colmeias e início da criação de um meliponário; Mapeamento dos ninhos
naturais; Trilha ecológica; Criação do Diário Digital das Abelhas Sertanejas; e Plantio no entorno com
espécies de ciclo curto e florescimento rápido. Considerações Finais: Dificuldades enfrentadas;
Engajamento da família e vizinhos; Abelhas sendo reconhecidas, respeitadas e valorizadas; Empolgação
da comunidade; Região e pessoas com aptidão para criação de abelhas (resgate de tradições
esquecidas);
Aumentar o alcance das ações e dar continuidade.
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