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Por que nós precisamos das abelhas?
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Resumo: 
O homem tem causado a extinção das abelhas desde que o uso desenfreado de agrotóxicos
para exterminar insetos e pragas nas lavouras e plantações começaram. Em decorrência disto
as abelhas estão correndo o risco de extinção, e como consequência haverá uma significativa
perda da diversidade dos alimentos, pois as abelhas são responsáveis pela polinização das
plantas, de onde provém cerca de 1/3 de toda a comida que chega à nossa mesa. E sem a
produção de alimentos teremos um grande déficit na economia mundial. Elas também
contribuem para que existam plantas suficientes para a produção de oxigênio vital para todas as
formas de vida em nosso planeta. E o objetivo deste artigo é justamente identificar a
importância da preservação das abelhas, identificando causas e analisando os impactos que
podem acontecer se elas forem extintas, e principalmente conscientizar as pessoas sobre a
importância ambiental das abelhas. A metodologia utilizada foi um apanhado bibliográfico para
a construção do referencial teórico e foram ministradas palestras de conscientização do tema.
Conclui-se que é necessária maior divulgação da temática, buscando conscientizar a
comunidade em geral que é necessário a ajuda de todos na preservação das espécies,
buscando a sensibilização dos agentes que ainda se utilizam de produtos que estão extinguindo
as abelhas.
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