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CONTROLE DA VARROA E SEU EFEITO SOBRE A PRODUÇÃO

DE MEL EM Apis mellifera NA VENEZUELA

Antonio. J. Manrique

RESUMO

A varroosis não tem sido muito estudada na Venezuela,
apesar dos danos que causa na apicultura local. A maioria dos
apicultores desconhecem as medidas de manejo para o seu con-
trole e muitas vezes utilizam métodos inadequados, como o em-
prego de pesticidas organo-fosforados. O objetivo deste trabalho
foi demostrar que as abelhas africanizadas são resistentes à
varroa e com um manejo adequado podem produzir mel. Foram
também testados tratamentos químicos no controle do ácaro. O
estudo foi feito durante um período de 1 ano, com quatro trata-
mentos (T

1
= Controle; T

2
= Bayvarol®; T

3
= Apistán® e T

4
=

Introdução

O ácaro Varroa jacobsoni
Oudemans agora denominado
Varroa destructor por Ander-
son e Trueman (2000) parasi-
tava originalmente a abelha
asiática Apis cerana, na qual é
observado um equilíbrio muito
grande na relação parasita/hos-
pedeiro (Koeninger et al., 1981;
De Jong, 1988). Depois do con-
tato com a espécie de abelhas

Apis mellifera este parasita
alastrou-se por quase todo o
mundo, através do intercâmbio
de material biológico feito
pelo homem. A varroa agora é
uma das maiores pragas para a
apicultura mundial (Matheson,
1993) com exceção da Austrá-
lia, Hawai (USA) e alguns pa-
íses da África onde ainda não
foi detectada.

Em países com clima tem-
perado a varroosis causa da-

nos nas colônias de abelhas,
acabando com aquelas que
não são tratadas com produtos
químicos. O uso de acaricidas
químicos para manter a praga
sob controle, não permite às
abelhas criar resistência ao
ácaro, além de contaminar os
produtos da colméia. Entre
produtos químicos mais usa-
dos destacam-se o fluvalinato,
a flumethrina e o ácido fór-
mico.

O fluvalinato é um pire-
troide sintético, desenvolvido
originalmente para controle de
ácaros em plantas ornamentais,
depois se mostrou eficiente no
controle da varroa (Borneck,
1986), os produtos mais usa-
dos estão: Apistán® que é
apresentado em tiras de plásti-
cos para usar dentro do ninho
de cria e o Mavrik® usado ao
impregnar pedaços pequenos
de madeiras e colocado no
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Ácido fórmico) aplicados durante 10 semanas. Não houve dife-
renças significativas, na produção de mel como o mostram os
valores de 50,4; 49,8; 51,7 e 52,5 kg de mel/colônia para T

1
,

T
2
, T

3
 e T

4
, respectivamente. O número de varroas mortas foi

significativo (P<0,05) para T
2
, T

3
 e T

4
 quando comparado com

T
1
. Os resultados obtidos demostram que as abelhas africaniza-

das são tolerantes à varroosis e é possível produzir mel sem o
uso de produtos químicos que podem contaminá-lo e diminuir a
resistência a este ácaro.
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SUMMARY

Varroosis has not been widely studied in Venezuela, despite
the damage that it causes for local beekeeping. Most beekeepers
are not informed about management techniques for control and
quite often they use incorrect methodologies, including
application of organophosphate pesticides. The object of this
research was to determine if Africanized bees were tolerant of
this pest, and if with good management they could produce
honey, despite the presence of Varroa jacobsoni. Chemical
treatments were also tested. Four treatments (T

1
 = control, T

2
 =

RESUMEN

La varroatosis en Venezuela no ha sido muy estudiada, aún
cuando se conocen los daños que causa en toda la apicultura
local y mundial. La mayoría de los apicultores desconocen las
medidas de manejo para el adecuado control de este parásito y
muchas veces utilizan métodos inadecuados, tales como el uso
de pesticidas organofosforados. El objetivo del presente trabajo
fue demostrar que las abejas africanizadas son resistentes a la
varroa y pueden producir miel con un manejo adecuado,
además de probar la efectividad de tratamientos químicos en el
control del ácaro. El estudio se realizó durante un año, con
cuatro tratamientos: (T

1
= Control; T

2
= Bayvarol®; T

3
=

Apistán® y T
4
= Acido fórmico), aplicados durante 10 semanas,

al principio del período lluvioso. Los resultados obtenidos
muestran diferencias significativas en el número de varroas
muertas, con T

1
 inferior a los tratamientos T

2
, T

3
, y T

4
. En la

producción de miel no hubo diferencias significativas, con valo-
res de 50,4; 49,8; 51,7 y 52,5 kg de miel/colmena para T

1
, T

2
,

T
3
 y T

4
, respectivamente. Los resultados obtenidos demuestran

que las abejas africanizadas son tolerantes a la varroatosis y
que es posible producir miel sin el uso de productos químicos
que puedan contaminarla y a su vez disminuir la resistencia de
las abejas a este ácaro.

alvado das colônias.
Hillesheim et al. (1996) afir-
mam que o parasita é susceptí-
vel em 98-100% ao fluva-
linato. Porém, há evidências
de resistência do ácaro ao
fluvalinato nos Estados Unidos
(Elzen et al. 1998) e na
Lombardia ao norte da Itália
(Lodesani et al. 1995). Por ou-
tro lado, Milani (1995) confir-
mou no laboratório a ineficá-
cia do Apistán para controlar
varroa, devido à resistência do
ácaro ao fluvalinato.

A flumethrina, também é
um piretroide sintético, desen-
volvido em tiras plásticas pela
Bayer, para ser usado em abe-
lhas sob é nome de Bayva-
rol®, com uma eficiência de
84-100% segundo Ferrer-Dufol
et al. (1991). Enquanto isso,
na Europa Central foi testada
a atividade acaricida de alguns
ácidos orgânicos, como o áci-
do láctico e o fórmico
(Mutinelli et al. 1996).

 O ácido fórmico é um
composto natural muito volátil
e cáustico, é usado para o
controle do ácaro a uma con-
centração variável de 65-85%
em frascos dentro da colônia,
geralmente são usados três ou
quatro tratamentos e chega a
até 90% das varroas. No en-

tanto, deve ser aplicado com
muito cuidado, recomendando-
se não respirar os vapores do
ácido que são prejudiciais à
saúde do apicultor (Gonçalves,
1987).

Bayvarol®, T
3
 = Apistan® and T

4
 = Formic Acid) were applied

during 10 weeks. Annual honey production yields were
statistically similar for the four treatments (50.4, 49.8, 51.7 and
52.5 kg/colony, respectively for T

1-4
). The number of mites found

dead on the bottom board was significantly higher for
treatments 2-4, than in the control. Africanized honey bees
appear to be tolerant of varroa, and can produce normal honey
crops without the costs and risks of chemical treatments.

Enquanto nos países tempe-
rados a varroa é controlada
com produtos químicos, devi-
do a altas taxas de infestação,
nos países de clima tropical,
como o Brasil, a infestação

desde 1972 (Morse e Gonçal-
ves, 1979) se manteve em ní-
veis baixos, sem causar apa-
rentes prejuízos na apicultura
(Moretto et al., 1991). Portan-
to, no Brasil não controlam

Figura 1: Média de varroas caídas/colônia/semana, segundo tratamento
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esta parasita quimicamente,
devido à tolerância dos híbri-
dos africanizados ao ácaro.

 A diferente dinâmica popu-
lacional do ácaro Varroa
jacobsoni no Brasil comparada
com a de outras do mundo
deve estar associada às condi-
ções climáticas e com o tipo
racial das abelhas. No Paraguai,
Quiñonez et al. (1996) mostra-
ram que o nível de tolerância à
varroa é similar ao Brasil.
Tello-Durán (1998) reportou
grande perda de colônias na
Colômbia, depois da dispersão
da varroosis. Por outro lado,
Guzmán-Novoa et al. (1999)
afirmam que no México, as
abelhas são relativamente me-
nos tolerantes ao ácaro do que
as abelhas no Brasil. Na Vene-
zuela, a varroa foi detectada
por Principal et al. (1991) no
estado Barinas e se alastrou por
todo o país em mais ou menos
dois anos. No estado Miranda
foi detectada sua presença em
1994 (Manrique, 1995)

Objetivo: Demostrar que as
abelhas africanizadas na Vene-
zuela são tolerantes à varroosis
e que é possível produzir mel
sem o uso de produtos quími-
cos.

Materiais e Métodos

O experimento foi realizado
na Estação Experimental “Jai-
me Henao Jaramillo” da Uni-
versidad Central de Venezuela,
situada na Cortada del
Guayabo, Estado Miranda, Ve-
nezuela. A região está locali-
zada a 100 11´ de latitude nor-
te e 600 13´ longitude oeste,
com uma altitude de 1400
metros sobre o nível do mar.
A temperatura média anual é
de 180C, umidade relativa de
80% e precipitação pluvial de
1250mm/ano distribuída
homogeneamente entre os me-
ses de maio e novembro (Da-
dos da Estação Experimental
“Jaime Henao Jaramillo”). A
zona de vida é bosque úmido
tropical, segundo a classifica-
ção de Holdridge (1957) e
Ewel et al. (1979), com um
período seco e um período
chuvoso definido.

Foram utilizadas 40 colônias
de abelhas híbridas africaniza-
das de igual população, com-

postas de um ninho e 2
melgueiras. O estudo foi reali-
zado durante um ano, desde
maio de 1996 até abril de
1997. Foi usado um arranjo
completamente ao acaso com
quatro tratamentos: T

1
= Con-

trole, T
2
= Bayvarol®, T

3
=

Apistán® e T
4
= ácido fórmico;

com 10 colônias cada uma. Os
tratamentos contra a varroa fo-
ram aplicados durante 10 se-
manas (maio-julho), segundo a
dose recomendada pelos fabri-
cantes: Bayvarol® duas tiras
por colônia (7,2 mg de
flumethrina); Apistán® duas
tiras por colônia (1600 mg de
fluvalinato), colocados ambos
produtos no ninho de cria e
ácido fórmico, 60 ml quatro
vezes (com uma concentração
de 65%) colocado acima do
ninho de cria, num frasco com
um dispositivo para evitar sua
rápida evaporação. Todos os
produtos químicos deixaram
de ser usados 16 semanas an-
tes das principais floradas,
com a finalidade de minimizar
o risco de contaminar o mel
produzido.

Para conhecer o nível de
infestação da varroa, antes da
aplicação dos produtos e ao fi-
nal do experimento, tomaram-
se amostras de abelhas, ao co-
locar aproximadamente 100
abelhas num frasco de vidro
com álcool 70%, seguindo a
técnica descrita por De Jong e
Mantilla (1986). No fundo das
colônias foram colocadas telas
de malha Nº 8, que permite a
passagem das varroas e não
das abelhas, e embaixo das te-
las se colocaram cartolinas
brancas contendo vaselina para
capturar as varroas caídas. A
cada semana foi feita conta-
gens de varroas morta. Na dé-
cima semana foram retiradas
as cartolinas e os produtos
químicos utilizados, deixando
as colônias livres até o inicio
da florada do zamurito
(Oliganthes sp.) que é uma
das principais floradas a prin-
cípio de novembro.

A avaliação da produção de
mel foi realizado pela pesagem
dos favos contendo mel e a
pesagem dos favos após a ex-
tração do mel. Para isso uma
balança comercial com capaci-
dade de 200 kg foi utilizada.

No momento da colheita, os
quadros foram identificados
com o número da colônia a
qual pertenciam.

Foi realizada a prova de
comparação de médias de
Tukey, para a infestação de
varroas e para a produção de
mel.

Resultados e Discussão

A análise estatística mostrou
diferenças significativas
(P<0,05) entre os tratamentos
com Bayvarol®, Apistán® e
ácido fórmico comparados
com o controle (sem tratamen-
to químico). O número de
varroas mortas nos grupos tra-
tados com acaricidas foi mais
de seis vezes superior ao gru-
po controle

 
(Figura 1). Tam-

bém se observa, que em todos
os tratamentos químicos, mais
de 71% das varroas caíram
nas duas primeiras semanas.
Esta maior eliminação de
varroas nas primeiras semanas
pode ser devido o produto agir
mais rápido ao parasita no ini-
cio da aplicação, tal como atu-
am todos os produtos quími-
cos de controle de pragas.
Esta tendência segue o mesmo
padrão de controle do ácaro
obtido por Vásquez-Romero e
Tello-Durán (1995) quem tra-
balharam com Bayvarol®,
Apistán® e Apitol® na Co-
lômbia e com os dados de
Ruijter e van den Eijnde
(1991) que trabalharam testan-
do a eficiência do Bayvarol®
no controle de varroas na
Holanda.

É importante ressaltar que
o número de varroas caídas

no fundo da colméia foi bai-
xo, se comparado com os au-
tores acima citados. No caso
de Ruijter e van den Eijnde
(1991), pode dever-se ao fato
de trabalharem com abelhas
européias que são mais sensí-
veis a este ácaro do que as
africanizadas, também pode
ser pela recente aparecimento
do parasita na região do ex-
perimento (menos de três
anos), tempo que não foi sufi-
ciente para mostrar todo o seu
potencial de infestação.

As taxas de infestação de
varroas nas colônias foram es-
timadas antes e depois de apli-
car os tratamentos (Figura 2).
Se observa que as porcenta-
gens de varroas em abelhas
adultas variaram pouco com
os tratamentos, com baixa taxa
de infestação e um nível simi-
lar entre os amostragens, mos-
trando uma tendência à estabi-
lização. O baixo percentual de
varroas mortas poderia estar
influenciado pela elevada ofer-
ta de néctar e pólen apresenta-
da durante o experimento,
dada as boas floradas que
acontecem na região, que é
considerada de excelente para
a apicultura segundo dados de
Manrique (1996) o que ajuda
a manter fortes as colônias
com baixas taxas de varroas.
Diversos trabalhos feitos no
Brasil mostraram uma média
anual de 2-3% (Guerra e Gon-
çalves, 1992; Moretto et al.,
1995; Manrique et al., 1998).
Em vários estados da Vene-
zuela, foram reportadas por
Casanova (1995) baixas taxas
de infestação (menos de 10%).
Por outro lado, Manrique

Figura 2: Taxa média de infestação de varroas (%) em colônias de
abelhas antes e depois da aplicação dos tratamentos
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(1995) na mesma região do
experimento, não observou
presença de varroas em abe-
lhas adultas, embora tenha en-
contrado em células de
zangões (16,4% de infestação)
e em células de operarias (me-
nos de 1%). Estas baixas taxas
de infestação, podem indicar
um certo equilíbrio na relação
parasita-hospedeiro. Mesmo
sem o uso de acaricidas, no
Brasil, verifica-se que a varro-
osis se estabilizou em nível
baixo de infestação, aproxima-
damente 2%. Portanto muito
similar ao que ocorre na Apis
cerana, na abelha africanizada,
existe um equilíbrio entre o
parasita e o hospedeiro. Po-
rém, os resultados poderiam
estar influenciados pela época
na qual foram coletadas as
amostras, dado que nos meses
de abril e maio, na região tem
boa florada e as colônias man-
tém-se mais fortes e menos
susceptíveis á parasita.

Observa-se que não houve
diferença significativa (P>0,05)
nos resultados médios de pro-
dução de mel segundo cada
tratamento (Figura 3). O trata-
mento com ácido fórmico exi-
biu uma tendência superior.
Por outro lado, o fato da pro-
dução de mel não ter sido afe-
tada pelo maior número
varroas mortas contraria á ten-
dência encontrada por
Manrique (1995). No entanto,
este comportamento produtivo
concorda com as baixas taxas
de infestação de varroas.

Conclusões

- As abelhas africanizadas
na Venezuela, também são to-
lerantes a varroosis, embora
não tenha sido feito um pro-
grama de seleção nem melho-
ramento para resistência a
este parasita.

- Nossos estudos demos-
tram que não há necessidade
do uso de produtos químicos
para o controle de varroas.

- A produção de mel não
foi afetada pela quantidade de
varroas eliminadas.
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