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Eme ta:

Princi ais raçaas, biologia e genética de abelhas. Doenças, parasitas, pestes e predadores de abelhas. Manejo de abelhas
e produção de mel. Composição, processamento e controle de qualidade dos produtos apícolas.

Obje· os Específicos:

1. O -e· os Gerais:
1.1. de ti Icar as características fisiológicas das abelhas.
1.2. Identificar e conhecer as principais raças e nlarcas comerciais de abelhas.
1.3. Projetar e equipar apiários.
1.4. Fazer o manejo correto na criação de abelhas.
1.5. Diagnosticar as principais doenças de abelhas.
2. O .e i os Específicos: .
2. 1. Diferenciar as principais raças da apicultura.
2.2. anejar de forma correta a criação de abelhas.
2.3. Como e quando coletar o mel.
2.4. Como processar o mel.
2.5. Como a imentar artificialmente as abelhas.
2.6. Como expandir Url18 criação de abelhas.

Conteúdo P . .a ICO:

1 Biologia das e has
1.1 Como se procede a localização das fontes de néctar e pólen
1.2 Aparelho diges ·vo das abelhas
1.3 As CBS S e eus cic os e vida
2 Colméias, cessónos e úc eos

2.1 Desc 'ção sob e as co méias e seus tipos
2.2 Desc 'ção sob e os ·nci ais acessórios na apicultura
2.3 Descrição sobre os núc eos e quan o utilizá-los
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3 Ape rechos, ferramentas e Implementas apícolas
3.1 identificar e manusear as principais ferramentas na apicultura
4 Localização e Instalação de apiários
4.1 Escolha do local ideal para se instalar as caixas de abelhas
4.2 Instalações necessárias para a prática da apicultura
5 Manipulação das colméias
5. 1 Como proceder Q manejo correto das caixas
5.2 Como coletar o mel I cera, pólen e própolis
6 Criação e Introdução de Rainhas

6.1 Como produzir rainhas
6.2 Como transportar rainhas
6.3 Como introduzir rainhas em enxames
6.4 Como avaliar uma boa rainha

7 Alimentação das Abelhas
7.1 Alirrlentos naturais e artificiais
7.2 Alimentação das abelhas
7.3 Alimentadores

8 Defesa e proteção e doenças das abelhas
8. 1 Defesa contra os inimigos
8.2 Principais doenças que aCDmetem as abelhas

9 Os produtos das abelhas
9.1 Mel e seu processamento
9.2 Geléia real e seu processamento
9.3 Própolis e seu processamento
9.4 Cêra e seu processamento

etodo ogia:
serão realizadas aulas teóricas utilizando data show e havendo disponibilidade de recursos aulas práticas a campo em
apiários

Critérios I Processo de avaliação da Aprendizagem :

serão feitas duas avaliações didáticas, sendo que as mesmas ocorrerão a cada sete capítulos do livro texto (WIESE) e uma
avaliação didática (final) para os discentes que não forem aprovados com média sete.

Bibliografia básica:

COSTAJ P.S.C. Manual Prático de Criação de Abelhas. Ed. Aprenda Fácit 2005
WIESE, H. Nova Apicultura. Livraria e Editora Agropecuária, 7Q

• Edição, 1986

Bibliografia complementar:

www.brasilapicola.com.br;
www.ufv.br/dbg/bee/index.htm ;
www.apisindigenas.com.br;
www.ibama.gov.br.

Cronograma:

Aula Data Descricão Exercícios Observacões~ ~

01 01/08/2018 Apresentação do programa
analítico da discip na e definição
das datas das avaliações
didáticas

Observacão:
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