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RESUMO 

 

Um parasita que acomete as colmeias de Apis mellifera mundialmente é o ácaro Varroa 

destructor. No Brasil, este ácaro ainda não chega a causar prejuízos às colônias, 

entretanto, sua incidência está se tornando cada vez maior, sendo necessário realizar um 

monitoramento como forma básica de manejo. Um dos motivos relacionados a baixa 

infestação de varroa em abelhas africanizadas é a característica denominada 

comportamento higiênico, no qual as abelhas realizam a limpeza das larvas que se 

encontram infestadas com os ácaros.  Neste trabalho realizou-se a estimativa da 

infestação do ácaro varroa a partir de três coletas em 10 apiários localizados na região 

do Campo das Vertentes – MG. Os dados foram obtidos a partir da contagem de varroas 

em pedaços de favos de abelhas operárias com 15 cm
2
 e em 100 abelhas coletadas de 

três colmeias em cada apiário. Realizou-se a transformação logarítmica dos dados de 

contagem e fez a análise de variância considerando o Modelo Hierárquico. Foi 

acompanhado também o comportamento higiênico após perfuração de 100 células e 

verificação da limpeza das larvas onde as colmeias consideradas mais higiênicas foram 

as que apresentaram este comportamento acima de 80%. A infestação média foi 

estimada em 11 ácaros por 15 cm
2
 de favo contendo pré-pupas de operárias. Para as 

varroas presentes nas abelhas adultas foram encontradas aproximadamente 5 varroas por 

cada 100 abelhas. Foi possível determinar os apiários em que houve maior infestação e 

baixo índice de comportamento higiênico, em que se recomenda a substituição de 

rainhas.  

Palavras chave: Apis mellifera, varroatose, apicultura, comportamento higiênico 
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ABSTRACT 

 

A parasite that attacks hives of Apis mellifera worldwide is the mite Varroa destructor. 

In Brazil, this mite still not enough to cause damage to the colonies, however, its 

incidence is increasing becoming, being necessary to carry out a basic form of 

monitoring and management. One of the reasons related to low infestation of varroa in 

Africanized bees is the feature called hygienic behavior, in which the bees do the 

clearing of the larvae that are infested with mites. This work was carried out to estimate 

the infestation of varroa mites from three collections in 10 apiaries located in the Campo 

das Vertentes – MG. Data were obtained from the count in varroas comb chunks of 

worker bees com 15 cm
2
 and 100 bees collected three hives in each apiary. It performed 

logarithmic transformation of count data. Alter it did the analysis of variance 

considering the Hierarchical Model. Was also accompanied hygienic behavior after 

drilling 100 cells and check the cleanliness of the larvae where the most hygienic hives 

were represented in this behavior above 80%. The average infestation was estimated at 

11 mites per 15 cm
2
 of comb containing pre-pupae of workers. For varroas adult bees 

present in approximately 5 varroas found per 100 bees. It was possible to determine 

where the apiaries in which there was a higher infestation and low level of hygienic 

behavior, in which the queen replacement is recommended. 

Key words: Apis mellifera, varroatose, beekeeping, hygienic behavior 
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1. Introdução 

A apicultura é uma atividade explorada mundialmente, que ocupa posição de 

destaque na economia tanto pela venda de produtos apícolas (mel, própolis, pólen, 

geleia real, cera, apitoxina) quanto pelo serviço de polinização prestado pelas abelhas 

(Souza, 2008). Segundo Tautz (2010), 85% de todas as plantas floríferas são polinizadas 

por abelhas. No Brasil a produção apícola é significativa, sendo o país um dos 11 

maiores exportadores com produção de 16,181 mil toneladas no ano de 2013 

(ABEMEL, 2014). No Brasil não se tem dados relacionados com os acréscimos de 

produção que a polinização agrega ao setor agrícola, porém, nos Estados Unidos este 

aumento está estimado em cinco a seis bilhões anuais e no mundo a polinização 

acrescenta mais de 100 bilhões de dólares (Gullan & Cranston, 2007). 

Em 1995 nos EUA foram relatadas as primeiras perdas de colônias em larga 

escala sem causa aparente, fenômeno este que a partir de 2005 ficou conhecido 

mundialmente como CCD (Colony Collapse Disorder – Síndrome do Colapso das 

Colônias) que ocasionou perdas de até 90% das colônias entre 2006 e 2009 (Gonçalves, 

2012). 

Devido ao impacto sobre os ecossistemas e economia mundial que esse 

fenômeno vem causando, pesquisadores em todo mundo voltaram sua atenção e 

passaram a pesquisar tal fato mais a fundo. Vários fatores foram levantados como causa 

deste colapso, como as acarioses, as viroses, os defensivos agrícolas como os 

neocotinoides, fatores nutricionais entre outros (Epstein et al., 2012). Dentre as doenças 

relacionadas ao colapso a varroatose, causada pelo ácaro Varroa destructor (Acari: 

Varroidae), está entre umas das principais causas (Yapalucci, 2001; Pegoraro, 2013).  

O ácaro varroa é um ectoparasita que ataca larvas e abelhas adultas, este se 

encontra entre os principais problemas da apicultura, causando prejuízo de milhões de 
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dólares mundialmente (Castagnino, 2008). A varroa perfura o exoesqueleto e suga a 

hemolinfa causando danos diretos, como morte das larvas mais infestadas ou má 

formação quando adulto, levando ainda a perda de peso e baixa longevidade. Além dos 

danos diretos, pode ainda ser vetor de outros patógenos como vírus e bactérias que 

infectam as abelhas, a partir das perfurações deixadas no exoesqueleto, causando sérios 

danos aos indivíduos e a colônia como um todo (Zhang, 2000; Tentcheva et al. 2006). 

A espécie denominada Varroa jacobsoni foi descrita primeiramente, em 1904, 

como um ácaro ectoparasita natural de abelhas Apis cerana (Hymenoptera: Apidae) no 

Oriente. Posteriormente atingiu também a abelha A. mellifera no Ocidente e se tornou 

uma praga mundial (Sammataro et al., 2000). 

As abelhas possuem alguns mecanismos de defesa e comportamentos 

diferenciados que as protegem contra parasitas. Dentre estes os principais 

comportamentos se destacam o de grooming e o higiênico. O grooming é a capacidade 

de detectar e retirar ectoparasitas em si próprias ou em outras abelhas. Já o 

comportamento higiênico é a capacidade em detectar e remover as larvas mortas, 

doentes ou danificadas do interior das células de suas colônias (Wielewski, 2010).  

Segundo Spivak (1998), abelhas que são mais eficientes quanto à limpeza de 

larvas são menos infestadas pelo ácaro varroa e, segundo GUERRA e colaboradores 

(2000), a subespécie A. m. scutellata, conhecida como abelha africana, reconhece e 

remove larvas infestadas com o parasita muito mais rápido do que as abelhas europeias. 

Em pesquisas realizadas por Gramacho (1995) e Moreto (1999), estes concluíram que as 

abelhas africanizadas do Brasil são mais higiênicas que abelhas europeias. 

Apesar das condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento da varroa no 

Brasil, poucos são os relatos de danos causados por esta. Isto pode ser consequência, em 

grande parte, dos comportamentos de defesa das abelhas africanizadas (Camargo et al., 
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2002).  

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a flutuação populacional do ácaro 

varroa em pré-pupas e abelhas africanizadas adultas em apiários do Campo das 

Vertentes – MG, associando esta ao comportamento higiênico das colmeias visando a 

seleção de rainhas mais resistentes ao ácaro. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Importância das abelhas 

2.1.1. Polinização  

Estima-se que as abelhas surgiram a aproximadamente 130 milhões de anos atrás 

e que sua coevolução com as plantas poliníferas e nectaríferas foi possível pelas 

adaptações e modificações sofridas (Gullan & Cranston, 2007). As plantas apresentam 

uma serie de diferenciações anatômicas e morfológicas entre elas coloração, aroma, 

produção de néctar e anatomia da flor que atrai polinizadores específicos (Gurevitch et 

al. 2009). Já os insetos possuem também adaptações no aparelho bucal. No caso das 

abelhas este é do tipo lambedor que possibilita ingestão de alimentos líquidos ou 

semilíquidos como o néctar e o mel. As pernas também possuem modificação 

fundamental onde a tíbia apresenta forma côncava (denominada corbícula) que permite 

armazenamento do pólen para transportá-lo até a colmeia (Gullan & Cranston, 2007, 

Costa et al. 2008) 

Para o sucesso da reprodução sexuada das plantas uma etapa fundamental é a 

polinização, que nada mais é que a fecundação do óvulo (gameta feminino) pelo grão de 

pólen (gameta masculino) (Wiese, 2005). O grão de pólen que sai das anteras de uma 

flor deve atingir o estigma, onde irá germinar e desenvolver o tubo polínico que seguirá 

pelo estilete chegando ao ovário ocorrendo finalmente a fecundação. No entanto, esse 

caminho não é tão simples, pois este fato depende da morfologia da flor e do meio de 
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polinização realizado pelo vento, animal ou gravidade (Nogueira-Couto & Couto, 2006; 

Gullan & Cranston, 2007). 

        Quanto mais eficiente for o processo de polinização, maior número de óvulos, 

quando for o caso, poderá ser fertilizada, levando a formação de um maior número de 

sementes e frutos de qualidade superior, assegurando a próxima geração de plantas 

daquela espécie (Freitas & Fonseca, 2005). Se imaginarmos esse fato 

macroscopicamente o que para a planta é garantir sua geração seguinte é o mesmo que 

aumentar a produtividade e/ou qualidade de frutos de interesse ao homem. 

A polinização pode ocorrer pelo vento ou por um agente polinizador que podem 

ser os mais diversos como besouros, formigas, mariposas, vespas, borboletas, abelhas, 

morcegos, entre outros (Wiese, 2005). A polinização realizada pelo vento é menos 

eficiente e não garante que o grão de pólen chegue ao seu destino e sua atuação é mais 

expressiva nas flores da mesma planta não trocando material genético entre organismos 

diferentes. Já os agentes polinizadores como as abelhas, são mais eficientes, pois no 

forrageamento podem espalhar os grãos de pólen aderidos em seus corpos para outras 

flores e plantas (Gullan & Cranston, 2007). 

Gullan & Cranston (2007) descrevem que dentre todos os agentes as abelhas são 

os polinizadores mais importantes, sendo que dentre todas as 20.000 espécies de abelhas 

em todo mundo, a mais importante é A. mellifera (Apidae). Dentre as suas vantagens, 

pode-se destacar: (i) colônias muito populosas que aumentam a capacidade de 

forrageamento; (ii) podem ser transportadas e instaladas provisoriamente em locais de 

interesse para forragear uma cultura específica; (iii) são insetos menos invasivos e por 

isso não danificam as flores e (iv) não são polinizadores tão específicos quanto as outras 

espécies de abelhas, polinizando a maioria das culturas de interesse comercial 

(Malerbo-Souza et al., 2003, Nogueira-Couto & Couto, 2006).  
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Uma célebre frase de Albert Einstein (1879 – 1955) é a seguinte: “se a abelha 

desaparecer da Terra, o homem terá apenas mais quatro anos para viver; sem abelhas, 

sem polinização, sem plantas, sem animais, sem seres humanos...”.  Assim, ressalta-se o 

problema do desaparecimento das abelhas e sua consequência no processo de 

polinização. 

2.1.2. Produção Apícola no Brasil 

A apicultura teve início no Brasil a partir de 1839 quando Padre Antônio José 

Pinto Carneiro importou abelhas A. m. mellifera da Europa ou Costa da África (Decreto 

nº 72, de 12 de Julho de 1839). Essa introdução mudou o cenário brasileiro, fato que 

anos depois impulsionou o governo a investir na produção apícola, foi quando em 1956 

o Prof. Dr. Warwick Estevam Kerr em um programa de melhoramento genético 

importou da África abelhas altamente produtivas A. m. scutellata (Wiese, 2005).  

  A abelha A. m. scutellata em cruzamento com as espécies A. mellifera que já se 

encontravam no Brasil deu origem a um poli-híbrido africanizado que apresentava 

varias características de interesse como alta produtividade, resistência a doenças, entre 

outras. Porém causaram grandes danos e acidentes por sua alta defensividade 

características que anteriormente as abelhas europeias não apresentavam. Essa abelha 

africanizada espalhou por toda América causando uma serie de acidentes, o que a 

deixou conhecida como de abelhas assassinas (Gonçalves, 1998).  

A partir da década de 70 os apicultores e técnicos da área desenvolveram 

técnicas de manejo e segurança explorando racionalmente as abelhas africanizadas 

aproveitando todo seu potencial produtivo (Padilha, 2011). 

Nesse contexto o Brasil saiu de uma produção de quatro a seis mil toneladas por 

ano em 1956 (Gonçalves, 1998) e hoje está entre os 11 maiores exportadores com 

produção de com 50 mil toneladas anuais e 5º maior exportador (MAPA, 2011). 
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Até o ano de 2001 o Brasil consumia toda sua produção e chegava a importar 

mel de outros países, porém em 2002 o mel da china e da argentina foram embargados 

pela comunidade europeia devido à contaminação por resíduos veterinários. Foi então 

que o Brasil achou oportuno para competir com esse mercado, e voltou a produção de 

mel para exportação (Lengler, et al., 2007).  

O setor apícola começou a se ampliar, em 2013 o Brasil ficou em 11º maior 

exportador de mel com produção 16.181 toneladas, sendo que em 2009 sua posição foi 

4º maior produtor com 25.987 toneladas. Já neste ano de 2014 de janeiro a maio o Brasil 

exportou quase 12.000 toneladas (MAPA, 2014). 

 Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL, 2014) o 

setor apícola brasileiro conta com 350 mil apicultores, na maioria agricultores 

familiares, cerca de 198 estabelecimentos industriais com Sistema de Inspeção Federal, 

Estadual e Municipal. E ainda responde por 450 mil ocupações diretas no campo e 16 

mil empregos no setor industrial.  

O mel ganhou seu espaço por ser um alimento natural de excelente qualidade, o 

que impulsionou a vários locais do Brasil integrar o mel na merenda escolar de alunos 

que estão no ensino fundamental (Pereira, 2010). 

Além do mel os outros produtos como a cera e a própolis, geleia real são 

altamente comercializadas e possuem grande valor agregado, sendo utilizados na linha 

de cosméticos e produtos medicinais. O Brasil possui enorme potencial para exploração 

e expansão fazendo o mercado apícola promissor e rentável onde a exportação de 

própolis vem aumentando principalmente para países asiáticos (SEBRAE, 2014).  

2.2. CCD (Colony Collapse Disorder - Síndrome do Colapso das Colônias) 

Nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2006 teve inicio o fenômeno 

conhecido como “Colony Collapse Disorder ou CCD” que seria o Colapso do 
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desaparecimento das abelhas. Tal fenômeno é caracterizado pelo desaparecimento 

súbito total ou parcial das abelhas, quando parcial resultando em pequenos enxames 

com ou sem rainha, sem acúmulo de abelhas mortas e sem evidencia de saques ou 

ataques, muitas vezes ficando na colmeia as larvas a emergir e restos de alimentos 

(Gonçalves, 2012).  

Segundo Gonçalves (2012) este fenômeno vem ocorrendo em vários países 

como nos Estados Unidos, em vários países europeus e também em alguns países da 

América do Sul, inclusive no Brasil. O fato se tornou tão alarmante diante dos impactos 

causados pelo sumiço de A. mellifera, principalmente nos Estados Unidos onde o 

serviço de polinização por essas abelhas representam cerca de 15 bilhões de dólares 

anuais (USDA, 2014). 

A USDA (2014) relata que grandes perdas repentinas e misteriosas de colônias 

de A. mellifera vêm sendo registradas ao longo da historias como em 1903, no Vale do 

Cache em Utah, que 2000 colônias foram perdidas sem justificativa. Em 1995 e 1996 

apicultores da Pensilvânia também perderam até 53% de suas colônias, sem explicação 

específica. E em 2006 foi quando ouve o ápice em que os apicultores relataram perdas 

de 30 a 90% dos exames, também sem agente causador conhecido. Este fenômeno se 

estabilizou e em 2011 as perdas nos EUA foram relativamente baixas em torno de 22% 

(USDA, 2014). 

Com a perda tão alta de colônias em 2006 o CCD começou a ser pesquisado em 

todo Mundo na tentativa de se descobrir a possível ou possíveis causas para o 

desaparecimento das abelhas. Vários fatores foram colocados em destaque nas 

pesquisas como parasitas e patógenos como fungos, vírus e ácaros; uso de pesticidas 

como neonicotinoides; apicultura migratória pelo estresse causados no transporte a 

longas distância; fatores nutricionais, micro-ondas de celulares entre outras (Gifford, 
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2010; Epstein et al., 2012; USDA, 2014). 

Gifford (2010) buscou na literatura todas as possíveis causas e dentre os mais 

polêmicos e pesquisados está o ácaro varroa.  USDA (2014) também relatou que na 

maioria das colmeias em que ocorreu o CCD nos EUA o ácaro estava presente. Ácaros 

varroa estão espalhados em quase todas as regiões do mundo causado danos diretos as 

abelhas, onde este associados aos outros fatores como doenças virais e fatores 

nutricionais podem levar ao CCD.  Le Conte et al. (2010) concluiu que o ácaro V. 

destructor talvez não seja a principal causa por este ácaro não estar associado a todos os 

caso da CCD, porém a varroatose estaria relacionada a desencadear tal fato por causa se 

seu potencial invasivo com consequências físicas e fisiológicas, suprimindo 

imunológicamente as abelhas dando espaço a doenças oportunistas. 

2.3. O ácaro Varroa 

O ácaro varroa foi observado pela primeira vez na abelha A. cerana por Edward 

Jacobson em 1904 e por isso foi descrito posteriormente pelo entomologista Holandês 

A. C. Oudemans como Varroa jacobsonii (Sammataro et al., 2000). Depois 

possivelmente pela ação do homem este acaro passou a infestar colônias de A. mellifera 

que impactou a apicultura mundialmente alarmando os pesquisadores e apicultores. 

Vários estudos foram realizados com este ácaro onde Anderson & Trueman, (2000) 

avaliando exemplares de varroa em todo o mundo concluiu a partir de sequencias de 

DNA que se tratava de mais de uma espécie de ácaro. Anderson & Trueman, (2000) 

observou que os ácaros encontrados nas espécies A. cerana e A. mellifera eram 

distintos, onde denominaram como sendo a espécie Varroa destructor, o ectoparasita de 

A. mellifera que se disseminou por todo o mundo causando grandes prejuízos sendo 

encontrado em diferentes regiões do mundo (Figura 1). 
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Figura 1 – Áreas em destaque mostra a distribuição mundial de Varroa destructor. 

Imagem: Ellis e Nalen - University of Florida. 

Este parasito foi observado no Brasil desde 1978 e a partir de então se 

disseminou por todo o país. Os níveis populacionais e os impactos causados não são 

bem avaliados e poucos são os trabalhos sobre a flutuação deste ácaro nas diferentes 

regiões do Brasil, isto se deve a tolerância da abelha africanizada, pois esta vive em 

equilíbrio com o ácaro (Torres & Barreto, 2013). O controle da varroa se deve aos 

mecanismos naturais de controle, sendo mais apontado o comportamento higiênico e o 

grooming. O comportamento higiênico é a capacidade em detectar as larvas doentes, 

infectadas ou mortas e removê-las juntos com o patógeno/parasita. Este comportamento 

é descrito por alguns autores como mecanismo de defesa a doenças e parasitas mais 

importante (Stanimirovic, 2002; Stanimirovic, 2008; Wilson-Rich, 2009; citado por 

Padilha, 2011). O comportamento de grooming é a capacidade em remover parasitas de 

abelhas adultas sendo realizado de duas formas: autogrooming (retirar o parasita de si 

mesma) e alogrooming (retirar parasitas de outras abelhas). Durante o grooming 

mutilações em varroas são observadas (Figura 2) ficando estas no fundo da colmeia 

(Bienfeld et al. 1999).  
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Figura 2 – Figura 2A imagem de varroa normal e Figura 2B varroa com mutilações dos 

dois pares de patas anteriores e das quelíceras. Foto: Deodoro Magno Brighenti. 

O comportamento higiênico e o comportamento de grooming são os mecanismos 

que mantem a baixa infestação de varroa no Brasil e o equilíbrio em colmeias de 

abelhas africanizadas (Guerra et al., 2010).  Dessa forma as medidas tomadas em 

colmeias infestadas é a substituição dessas rainhas por outras mais resistentes, não 

havendo necessidade de controle químico (Pereira et al. 2003). 

No controle da varroa alguns métodos chamados biotecnológicos podem ser 

utilizados, tais como impedir a oviposição da rainha prendendo-a em uma gaiola 

reduzindo assim larvas para reprodução do ácaro, ou ainda introdução de cera alveolada 

com alvéolos maiores que induzem a rainha colocar ovos não fecundados forçando a 

produção de zangões (preferencias pelas varroas). Assim quando estes quadros 

estiverem com larvas operculadas, estas serão removidas e destruídas impedindo a 

varroa de completar seu ciclo (Murilhas & Casaca, 2004; Wiese, 2005 ).  Murilhas & 

Casaca, (2004) fizeram referência a diversos métodos e produtos (químicos e naturais) 

onde a maioria produtos encontrados e ou testados a maioria não apresentam resultados 

eficazes, e ainda apresentaram como problemática a contaminação dos produtos 

tornando-os impróprios para o consumo podendo ainda causar danos as próprias 

abelhas. Vários produtos existem no mercado tais como: Apistan, Apivar, Apiguard, 

Thymovar, Apilife VAR, Bayvarol, Apitol, Perizin, Ácido fórmico e Ácido oxálico, 

entre outros. No Brasil não há nenhum produto especifico para o combate de varroa 

  A B 
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segundo WIESE (2005). Nos períodos de outono e inverno em países de clima 

temperado é necessária a intervenção com uso de acaricidas, pois a flutuação do mesmo 

se eleva podendo extinguir o enxame. Esses produtos levam a problemas como 

contaminação principalmente do mel e também pelo uso indiscriminado por parte dos 

apicultores podendo levar entre outros fatores a resistência do ácaro (Murilhas & 

Casaca, 2004).  

A preocupação com V. destructor é porque além de ter se espalhado por todo 

mundo e alcançado altos índices de infestação causando danos diretos as abelhas, este 

se tornou vetor para diversas doenças virais como vírus de paralisia aguda de abelhas 

(ABPV) e o vírus que deforma a asa (DWV) (Büchler et al. 2010). 

2.3.1. Biologia do ácaro Varroa destructor  

O ácaro varroa apresenta dimorfismo sexual entre o macho e fêmea onde a cor, 

tamanho e formato do corpo são distintos. O macho apresenta uma aparência mais 

arredondada, com o diâmetro de seu corpo abaixo de 1 mm e sua coloração de castanho 

acinzentada a branco. Já a fêmea apresenta coloração em diferentes tons de 

castanhos/marrom com diâmetro da parte mais larga do corpo em torno de 1,5 a 2 mm 

tendo o formato do corpo elipsoidal/oval e achatado (Silva, 2010). As fêmeas possuem 

quatro pares de pernas com ventosas para a sua fixação nas abelhas e duas quelíceras 

(primeiros apêndices cefálicos dos aracnídeos) (Figura 3).  
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Figura 3 – Figura 3A vista ventral de varroa fêmea com os quatro pares de pernas. 

Figura 3B varroas fêmeas sobre larva de operária. Fonte: Roberto Junior 

  Os machos possuem as quelíceras modificadas possuindo um dígito móvel com 

estrutura tubular para transferência do sémen. Somente a fêmea consegue parasitar as 

abelhas por possuir um aparelho bucal com a função picador–sugador que perfura o 

exoesqueleto e sugam sua hemolinfa (Ellis & Nalen, 2013). O macho sem a capacidade 

de se alimentar não chega a sair do alvéolo e morre após a cópula com suas irmãs 

(Murilhas & Casaca, 2004).  

O ciclo de vida possui fases distintas, sendo estas, desenvolvimento, reprodução 

e fase forética. O desenvolvimento e a reprodução ocorrem dentro do alvéolo que seria 

desde a fase de ovo ate o individuo ficar adulto e sexualmente maduro, este estagio leva 

aproximadamente 13 a 14 dias (Silva, 2010). As varroas fêmeas adultas e fecundadas 

saem da célula junto com seu hospedeiro a abelha e inicia a fase forética, já os machos 

por não conseguirem se alimentar e as fêmeas imaturas morrem ou são removidos pelas 

abelhas (Murilhas & Casaca, 2004; Calderón et al. 2010). Na fase forética a varroa é 

totalmente dependente da abelha onde pode viver durante meses parasitando, já sem a 

abelha não é capaz de sobreviver morrendo em poucos dias (Murilhas & Casaca, 2004). 

A varroa quando acha momento oportuno invade as células das abelhas para se 

A B 
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reproduzir iniciando um novo ciclo. Uma fêmea pode repetir a fase reprodutiva duas a 

três vezes a nível de campo (INRA, 1996; NEMOSE, 2013). 

As varroas tem preferência por células de zangões não se sabe ao certo o motivo, 

mas vários fatores foram estudados, Calderón et al. (2010) cita que esta preferência esta 

ligada a: (i) feromônios liberados pelas larvas de zangões que conduzem o acaro a 

célula; (ii) com o tamanho da célula 1,7 vezes maior; (iii) ao fato de o zangão levar mais 

tempo para emergir aumentando sucesso reprodutivo e (iv) que varroas que infestam 

células de zangões apresentam fertilidade maior do que aquelas que infestam células de 

operárias.  

A varroa escolhe a célula que irá se reproduzir e mesmo havendo preferencia por 

células de zangões se reproduzem em células de operarias. O ácaro então penetra na 

célula e se aloja debaixo da larva momentos antes da operculação, entre um e dois dias 

ou quando a larva esta na idade de cinco a seis dias (Silva, 2010). Após a operculação a 

em torno de cinco horas a varroa sai de baixo da larva e começa a parasitá-la e passadas 

aproximadamente 70 horas a varroa começa a oviposição (Murilhas & Casaca, 2004; 

Calderón et al. 2010; Silva, 2010). A reprodução da varroa assim como das abelhas se 

dá pela partenogênese onde os ovos não fecundados dão origem a indivíduos machos. O 

primeiro ovo é não fecundado dando origem a um individuo macho, e depois a cada 30 

horas são ovipositados até seis ovos diploides resultando fêmeas.  Esta estratégia 

permite que o macho atinja maturidade sexual antes das fêmeas e esteja apto a fecunda-

las (NEMOSE, 2013). Os ovos ovais e brancos são depositados individualmente na 

parede da célula ou entre as fezes da pré-pupa de abelha, não são visíveis a olho nu, seu 

tamanho é de aproximadamente 0,30 x 0,23 milímetros (Ellis & Nalen, 2013). Os ovos 

eclodem rapidamente passando para a estrutura de ninfa visível a olho nu, onde machos 

e fêmeas são iguais. A primeira fase de ninfa é chamada de protoninfa, em que 
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apresentam oito pernas e quelíceras pontiagudas para auxiliar na alimentação, possuem 

forma circular e são brancas transparentes. Depois evoluem para uma nova fase de 

deutoninfas onde começam os dimorfirmos sexuais e a aparência passa de circular para 

ovoide principalmente na fêmea assemelhando-se aos indivíduos adultos. As fases de 

protoninfa e deutoninfa possuem dois estágios cada uma, onde em ambas fases passam 

por um período imóvel e posteriormente para um segundo período móvel (Calderón et 

al. 2010; NEMOSE, 2013). Por fim as deutoninfas sofrem mais uma muda e chegam à 

sua forma adulta, porem imaturos sexualmente. Este período de ovo até a fase adulta 

leva cerca de sete dias mais cinco dias de maturação sexual (Ellis & Nalen, 2013). 

Importante ressaltar que durante todo período dentro da célula a varroa mãe mantem 

uma injuria na larva de abelha auxiliando sua prole na alimentação (Calderón et al. 

2010; NEMOSE, 2013). 

Após a abelha completar seu desenvolvimento e emergir a varroa mãe e suas 

filhas adultas também saem perfazendo a fase forética até se reproduzirem novamente 

(NEMOSE, 2013). 

A varroa depende das abelhas adultas para se deslocar e assim se disseminar 

entre colónias, este fato acontece através de fenômenos naturais de enxameação, 

pilhagem e „livre-trânsito‟ de zangões, mas também por fatores antrópicos como 

apicultura migratória, troca de quadros, ninhos; compra de rainhas e ou enxames, entre 

outros (Murilhas & Casaca, 2004). 

2.4. Comportamento higiênico  

O comportamento higiênico é um mecanismo de defesa natural que as abelhas 

desenvolveram para lidar com os agentes patológicos sejam estes, vírus, bactéria e 

ectoparasitas como o ácaro varroa. O comportamento higiênico é a capacidade da 

abelha em localizar as larvas ainda operculadas que estejam infectadas e ou parasitadas, 
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desopercular e remover esta larva. Dessa maneira evitaria que o agente externo se 

dissemine para o restante da colônia ou larvas sadias (Gramacho, 1999).  

Esse comportamento foi observado em colônias de A. mellifera na década de 30, 

onde algumas colmeias apesentavam resistência a doença cria pútrida americana 

causada pela bactéria Paenibacillus larvae. Ficou comprovado que as abelhas 

identificavam as larvas com as bactérias e as removiam antes que ocorresse a 

esporulação e disseminasse para o restante das larvas. Outra observação foi que tal 

comportamento era herdável podendo assim selecionar as colmeias que apresentavam 

alto comportamento higiênico e portanto eram resistentes (Pereira, 2008). 

Para se avaliar o comportamento higiênico em colônias de abelhas A. mellifera, 

várias metodologias foram elaboradas sendo os métodos de congelamento das larvas 

(Gonçalves & Kerr, 1970) e o método de perfuração de crias (Newton & Ostasiewski, 

1986) os mais utilizados. Gonçalves & Gramacho (1999) avaliou a eficiência de ambos 

os métodos e os dois se apresentaram eficientes não diferindo estatisticamente os 

resultados. A única diferença foi sobre sua aplicabilidade onde o método de perfuração 

além de eficiente é pratico, sendo facilmente aplicável no campo.  

O método de perfuração segundo Gonçalves & Gramacho (1999) é simples onde 

100 células contendo larvas operculadas de idade entre 10 e 14 dias (pupa com olhos 

róseos a marrom) são perfuradas. Para perfuração utiliza-se um alfinete entomológico 

nº2 (ou utilização de agulha de costura pequena). O alfinete deve atingir a pupa e matá-

la, onde a áreas com as pupas mortas deve ser demarcadas usando tinta branca atóxica e 

pode-se demarcar também uma área testemunha contento larvas vivas. Após todo esse 

processo o quadro é devolvido a colmeia e depois de 24 horas realiza-se a contagem a 

do número total de larvas desoperculadas e removidas pela colônia no quadro em 

questão. O resultado é interpretado em percentual relativo ao número de larvas 
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removidas, por exemplo, 95 larvas foram removidas portanto a colmeia apresentou 95% 

de eficácia ao comportamento higiênico. Para Gramacho (2002) a colmeia é higiênica 

caso apresente comportamento higiênico acima de 80%. Onde estas colmeias podem ser 

selecionadas para produção de rainhas, e abaixo deste valor devem ser descartadas do 

processo seletivo. 

2.4.1. Seleção de rainhas 

Com a avaliação do comportamento higiênico atrelado a outras características de 

interesse como mel e própolis é possível realizar uma pressão de seleção sem 

comprometer a variabilidade genética. Onde das colmeias selecionadas são produzidas 

princesas resistentes e produtivas, as quais substituirão as rainhas de baixo potencial 

genético. O melhoramento genético deve levar em consideração varias características de 

sanidade e produtividade onde duas dessas características com alta herdabilidade são 

comportamento higiênico e produção de própolis (Padilha, 2011). 

No Brasil as abelhas africanizadas apresentam resistência a doenças, em 

particular a varroa como descrito por, Gramacho (1995); Moreto (1999) Guerra et al. 

(2000), porém a infestação deve ser monitorada avaliando a flutuação da varroa e 

consequência sobre a produção apícola. A seleção e melhoramento genético para 

característica de resistência ao ácaro varroa tem sido largamente atrelada ao 

comportamento higiênico (Büchler et al. 2010). Padilha (2011) avaliou a herdabilidade 

(h
2
) para o comportamento higiênico e demais características de interesse em abelhas 

africanizadas mostrando que há significativa resposta frente à seleção. Para 

comportamento higiênico a h
2
 foi alta (0,81 ± 0,17), para produção de própolis a 

resposta de h
2 

foi (0,83 ± 0,16) e para produção de mel h
2 

igual a (0,37 ± 0,22). 

Avaliando a correlação entre as variáveis comportamento higiênico, produção de 

própolis e mel, com a baixa infestação de varroa, Padilha (2011) concluiu forte 
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correlação entre o comportamento higiênico e alta produção de mel e baixa infestação 

de varroa. Assim, em um programa para seleção de rainhas resistentes a varroa seriam a 

principio colmeias com alto comportamento higiênico e com alta produção de mel. O 

que não impede destas características estarem aliadas a produção de própolis, uma vez 

que esta não esta correlacionada. Assim as rainhas selecionas substituiriam aquelas de 

colmeias altamente infestadas com varroa, onde além da produtividade a resistência e 

sanidade das abelhas seriam aumentadas.  

3. Metodologia  

3.1. Determinação das colmeias para acompanhamento  

Inicialmente selecionou-se 10 apiários em seis diferentes municípios do Campo 

das Vertentes visando mapear a infestação por varroa na região (Figura 4). Os apiários 

pertencem a produtores vinculados a Associação de Apicultores de São João del-Rei 

(Apis Del Rei), estes possuem diferentes características tanto no aspecto vegetativo 

quanto de localização (Tabela 1).   

Em cada um dos apiários, foram selecionadas aleatoriamente três colmeias 

totalizando 30 colônias avaliadas entre outubro de 2012 e julho de 2013. 

 

Figura 4 – Distribuição geográfica dos apiários avaliados durante o experimento.  
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Tabela 1 – Localização dos apiários e colmeias de acompanhamento associando 

características e coordenadas geográficas de cada apiário. 

Apiário Localidade Características do apiário 
Coordenadas Geográficas 

S (Latitude) W (Longitude) 

01 Resende Costa Vegetação nativa e eucalipto 20°59‟ 44°10‟ 

02 Lagoa Dourada 1 Vegetação nativa e eucalipto 20°59‟ 44°05‟ 

03 Lagoa Dourada 2 
Vegetação nativa e eucalipto a 

500 metros de carvoaria 
20°59‟ 44°05‟ 

04 Lagoa Dourada 3 
Vegetação nativa e eucalipto a 

100 metros de carvoaria 
20°58‟ 44°05‟ 

05 Lagoa Dourada 4 

Vegetação nativa e eucalipto 

próximo à criação de suíno s 

bovinos 

20°58‟ 44°06‟ 

06 Lagoa Dourada 5 Vegetação nativa e eucalipto 20º58‟ 44º07‟ 

07 Tiradentes 

Vegetação nativa e áreas 

próxima à urbanização (Cezar 

de Pina) 

21°04‟ 44°13' 

08 
Coronel Xavier 

Chaves 

Vegetação nativa e plantação 

de mexerica (Citrus 

reticulata) 

21°03‟ 44°11‟ 

09 Prados 

Vegetação nativa, eucalipto e 

próximo à plantação de 

olericulturas 

21°03‟ 44°10‟ 

10 São João del Rei 

Vegetação nativa, eucalipto e 

próximo a áreas urbanas 

(Águas Santas) 

21°05‟ 44°13‟ 

3.2. Avaliação da infestação de varroa em abelhas africanizadas 

Em todas as colmeias avaliadas foram coletadas operárias adultas e favos 

contendo pré-pupas de operárias a fim de avaliar a infestação em ambas as fases de 

vida.  De cada colmeia foram recortados favos com dimensão de 15 cm
2
 contendo pré-

pupas de operárias e coletadas aproximadamente 100 operárias adultas. 
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3.2.1. Contagem de varroas em abelhas operárias adultas  

Para coleta das operárias adultas foi utilizando um recipiente com 80 mL 

etiquetado com o apiário e a colmeia no qual as abelhas capturadas eram colocadas e 

transportadas para o Laboratório de Práticas Apícola do Departamento de Zootecnia 

para contagem. Após a contagem de 100 abelhas estas eram colocadas em frasco 

identificado de acordo com a colmeia e apiário de origem, contendo álcool etílico a 70% 

para desprendimento dos ácaros do exoesqueleto da operária e contagem destes (Figura 

5).  

   

Figura 5 - Captura de operárias adultas para avaliação da infestação de varroas e abelhas 

no frasco contendo álcool 70%. 

Para separar os ácaros das abelhas e do álcool foi utilizado dispositivo 

desenvolvido e indicado pela Asosiación Santafesina Integración Sanitaria Apícola 

(A.S.I.S.A) vinculada ao Ministério de Agricultura, Ganadería y Pesca da Argentina 

(Figura 6). 

   

Figura 6 – Dispositivo utilizado pra separar as abelhas do ácaro.  
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 Depois de passar pelo dispositivo as abelhas eram colocadas sobre uma 

superfície branca para garantir que nenhum ácaro ficasse aderido a abelha, interferindo 

na contagem destes.  

3.2.2. Contagem de varroas em favos contendo pré-pupas de operárias  

Para facilitar a retirada do pedaço de favo em cada colmeia, foi utilizado um 

molde de dimensão 3 x 5 cm (Figura 7) . Para o recorte selecionou-se uma área repleta 

de larvas, ou seja, numero elevado de células operculadas, contendo pré-pupas com 

olhos marrons escuros como descrito por Pinto (2011). Isto é necessário, pois larvas 

jovens se rompem quando pressionadas pela pinça entomológica, liberando fluidos 

corporais, que dificulta a visualização dos ácaros.  

   

Figura 7 – Corte do favo de larvas de operárias para avaliação da incidência do ácaro 

varroa em pré-pupas. Antes e após o corte de 15cm
2
 do favo. 

O favo recortado era então colocado em embalagem plástica, devidamente 

identificado pelo número da colmeia e apiário, a fim de evitar qualquer dano e perda de 

material.  

Posteriormente foram colocados no freezer para conservar o material até a 

remoção das larvas e contagem dos ácaros.  

Para retirar as larvas foi utilizada uma pinça anatômica de 16 cm, tomando o 

cuidado para não esmagar as larvas. Posteriormente todos os ácaros presos às larvas e 

também aqueles que permaneceram dentro das células foram contados. 
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3.2.3. Contagem de varroas em favos contendo pré-pupas de zangão  

Foram também coletadas algumas amostras de favo contendo pré-pupas de 

zangão para verificação da infestação do ácaro nos zangões.  

A contagem de varroas em favos contendo pré-pupas de zangão foi comparada 

com a contagem em favos contendo pré-pupas de operárias, ambos coletados na mesma 

colmeia, para se avaliar se realmente a varroa tem preferência por larvas de zangão. 

Foram coletados dados em quatro colmeias de diferentes apiários escolhidos 

aleatoriamente. 

No entanto, a produção apícola esta diretamente relacionada a densidade 

populacional das colmeias que depende exclusivamente das operárias e a ocorrência de 

zangão é um fato restrito somente a períodos em que há fartura de alimento. 

3.3. Determinação do comportamento higiênico  

O comportamento higiênico foi avaliado nas mesmas colmeias selecionadas para 

flutuação do ácaro varroa, realizado em julho de 2013. A avaliação do comportamento 

higiênico foi realizado seguindo o método de perfuração das células descrito por 

Gramacho (1999). Neste método retira-se um quadro de larvas contendo células 

operculadas, ou seja, com a presença de pré-pupas, em que uma área contendo 100 

células é demarcada com tinta atóxica. Todas as 100 células são perfuradas com uma 

agulha entomológica e em seguida o quadro é devolvido à colmeia (Figura 8). Após 24 

horas retorna-se ao apiário para observação das proporções de remoção realizadas pelas 

abelhas nas células perfuradas (Figura 9).  

Os testes foram realizados em todas as colmeias, onde foram consideradas 

higiênicas as colmeias que removeram pelo menos 80% de pré-pupas mortas em um 

período de 24 horas Gramacho (2002).  
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Figura 8 – Na figura 8A demarcação das células e figura 8B perfuração das células para 

se avaliar o comportamento higiênico 

   

Figura 9 – Avaliação do comportamento higiênico, 9A células perfuradas e 9B 24 horas 

após a perfuração   

 A partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores verificou-se as colmeias 

com menor infestação de ácaros e mais higiênicas. A partir destes resultados foram 

estabelecidos critérios para seleção de rainhas mais resistentes a varroatose ou seja 

foram registradas como potenciais matrizes para produção de novas rainhas para 

substituição das rainhas nas colmeias em que a infestação fora considerada alta.  

4. Resultados e Discussão 

4.1. Varroas em abelhas operárias adultas 

Considerando todas as coletas, a infestação de varroas foi em média, de 4,81 

varroas/100 abelhas operárias adultas.  Esta média está dentro de uma faixa de baixa 

infestação segundo Pegoraro (2011) que é de 4,32 a 8,60 varroas por 100 abelhas. 

  

  

A B 

A B 
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Porém avaliando as colmeias separadamente houve altos níveis de infestação, com 12 

colmeias apresentando índices de infestação acima de 10% onde o maior valor foi 25% 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Contagem do número de varroas por 100 abelhas operárias adultas 

nos 10 apiários nas diferentes amostragens. 

Amostragem Colmeias 
Apiários 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 2 2 1 2 1 6 4 6 1 5 

2 4 6 10 4 3 3 3 3 4 6 

3 5 2 3 2 0 5 5 5 4 3 

2 

1 1 1 4 3 1 4 2 4 20 3 

2 1 1 0 0 2 5 1 5 10 15 

3 3 0 1 2 1 4 2 4 24 4 

3 

1 2 8 19 26 1 6 5 6 3 2 

2 7 12 12 11 5 3 5 3 5 5 

3 4 9 14 9 5 4 13 4 12 3 

Média 3,12 4,60 7,09 6,45 1,93 4,39 4,43 4,39 9,06 4,98 

 

Para infestação média em abelhas operárias adultas por apiários os mais 

infestados foram os 3, 4 e 9 como mostra a Tabela 2.  

Avaliando as médias entre as colmeias nos diferentes apiários houve grande 

variação mesmo dentro de cada apiário (Figura 10). 
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Figura 10 – Média de varroa por 100 abelhas nos 10 apiários. 

Os apiários 3 e 4 estão localizados no município de Lagoa Dourada e tem em 

comum região carvoeira sendo o apiário 4 localizado e instalado a uma distancia de 50 

metros dos fornos e o 3 a uns 500 metros. Já o apiário 9 está localizado no município de 

Prados próximo ao trevo com a BR – 383. Suas particularidades são plantações de 

mexerica (Citrus reticulata) e olericulturas nas proximidades as quais utilizam 

defensivos agrícolas potencialmente prejudiciais as abelhas.  

4.2. Varroas em favos contendo pré-pupas de operárias  

 De acordo com os dados obtidos nas coletas na Microrregião de São João del-

Rei, a estimativa média de varroas em favos contendo pré-pupa de operária foi de 11,03 

varroas por cada 15 cm² de favo, em que os dados de contagem de varroas esta na 

Tabela 3. Considerando que um quadro de ninho padrão de uma colmeia Langstroth tem 

44,9 cm de comprimento e 23,3 de largura, isto significa que, um favo de ninho tem 

aproximadamente 1000 cm², assim, o número médio de varroa por favo em colmeias na 

região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais é de 736 varroas. Esta estimativa 

corresponde apenas a infestação em favos contendo pré-pupas de operárias, se as pré-

pupas de zangão fossem avaliadas concomitantemente esse valor seria 

consideravelmente mais elevado.  
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Tabela 3 – Contagem de varroas em pré-pupas de abelhas operárias nos 10 apiários e 

nas diferentes amostragens.  

Amostragem Colmeias 
Apiários 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 2 10 0 1 2 7 5 17 4 2 

2 3 6 0 2 5 0 1 9 2 15 

3 12 1 4 0 1 11 5 16 1 8 

2 

1 3 2 5 1 1 1 4 6 37 8 

2 2 3 8 0 1 0 6 18 12 55 

3 4 0 3 2 4 8 20 20 35 14 

3 

1 28 8 20 11 11 16 22 10 10 18 

2 11 18 21 10 10 14 13 65 51 22 

3 6 22 14 14 14 6 30 27 19 17 

Média 7,89 7,78 8,33 4,56 5,44 7,00 11,78 20,89 19,00 17,67 

 Na colmeia os favos laterais são repletos de mel, assim como na maior parte 

superior de todos os favos, onde as larvas ficam sempre nos favos internos e na região 

central de cada favo. Além das larvas os favos centrais também contem grande 

quantidade de pólen para alimentação das mesmas. 

 Se estimarmos hipoteticamente que na colmeia possua 4 favos repletos de larvas 

a infestação media seria de 2944. Este valor é alarmante de acordo com Boecking & 

Genersch (2008) citado por Le Conte (2010) em que na Alemanha colmeias com 

infestação de 3000 ou mais varroas estariam próxima do colapso. 

 Os maiores índices para infestação por varroa em favos de pré-pupas de 

operárias foram nos apiários 7, 8, 9 e 10 com maior media de infestação visto na Tabela 

3. O apiário 7 e o 10 estão próximos à regiões de urbanização sendo estes nas regiões de 

Cezar de pina – Tiradentes e Alto das Aguas – são João del-Rei, respectivamente. O 

apiário 8 está no município de  Coronel Xavier Chaves e o apiário 9 no município de 

Prados porém estão na região limítrofe entre estes munícipios. As particularidades desta 

região é que há plantação de olericulturas e mexerica (Citrus reticulata) plantações 
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estas que devido ao grande uso de defensivos agrícolas podem prejudicar 

potencialmente as abelhas e o manejo das larvas.  

 Avaliando as médias de infestação em favos contendo pré-pupas de operárias 

entre colmeias nos diferentes apiários, houve variação entre apiários e entre colmeias 

dentro do mesmo apiário (Figura 11). 

 

Figura 11 – Média de varroas em favo de pré-pupa de operárias nos 10 apiários. 

A correlação entre as duas variaveis varroas em operárias adultas e varroas em 

favo de pré-pupas foi de 0,47 evidenciando uma correlação moderada a forte. Observa-

se a permanecia de baixa infestação de varroas no apiario 5 e alta no apiário 9 em ambas 

variáveis.   

A partir dos dados obtidos da contagem de varroas tanto em favos quanto em 

abelhas operárias adultas, obteve-se a Figura 12. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
é

d
ia

 v
a

rr
o

a
s 

Apiários 

Colmeia 1

Colmeia 2

Colmeia 3



27 

 

  

Figura 12 – Diagrama de caixas do número de varroas por 100 abelhas e por 15 cm
2 

de 

favo. 

Pode-se observar a presença de quatro pontos discrepantes no número de 

varroas/ 100 abelhas.  Tais pontos em questão referem-se a colmeias dos apiários: 3 

(Lagoa Dourada – Represa), 4 (Lagoa Dourada – Fornos) e 9 (Prados) com dois pontos 

discrepantes. Essas colmeias tiveram os maiores índices de infestação de varroas em 

operárias adultas.  Esses percentuais foram: 26% no apiário 4; 24% e 20% no apiário 9 e 

19% no apiário 3. Estas colmeias são de diferentes apiários, no entanto, esses dados 

foram coletados em um mesmo período de coleta (abril de 2013). 

Após a transformação logarítmica dos dados, realizou-se a Análise de Variância 

considerando o Modelo hierárquico no qual a variável colmeia foi incluída como fator 

dentro de cada apiário. Conclui-se que ao nível de 5% de significância que há diferença 

no número de varroas por favo nos diferentes apiários. O mesmo não ocorreu com o 

resultado da contagem de varroas por grupo de 100 abelhas, na qual não se obteve 

diferença significativa ao nível de 5% entre os apiários. 

A data de amostragem pode afetar a flutuação de V. destructor, seja pelas 

diferenças climáticas, fator nutricional das abelhas, maior numero de larvas de abelhas, 

densidade populacional da colônia, entre outros. A correlação entre as variáveis 

infestação em pré-pupas de operárias e operárias adultas associado ao fator data de 

amostragem foi de 0,57 (Figura 13). 
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Figura 13 – Infestação média de varroas em pré-pupas e abelhas operárias adultas em 

função da data de amostragem. 

Entre março e maio ocorreu maior infestação nas operárias adultas e a partir de 

maio essa infestação reduziu consideravelmente (Figura 13). Em contrapartida a 

infestação em pré-pupas aumentou assim que a infestação nas operárias adultas reduziu, 

ou seja, a partir de maio.  

Analisando o ciclo de vida do ácaro varroa evidencia-se que as varroas fêmeas 

que estavam em fase forética entre março e maio invadiram as células das pré-pupas 

para se reproduzirem por isso maior infestação das larvas a partir de maio e redução da 

infestação em operárias adultas.  

No outono houve fatores que prejudicaram a eficiência do controle populacional 

do ácaro nas abelhas adultas ou estes encontram neste período condições favoráveis ao 

seu desenvolvimento. A maior flutuação populacional da varroa no outono pode estar 

associada ao fato de que neste período há uma carência de plantas poliníferas 

ocasionando baixas quantidades de pólen. Essa carência pode levar a menor estímulo da 

glândula hipofaringeana das abelhas nutrizes, consequentemente menor produção de 

geleia real Turcatto (2011). A rainha sessa parcialmente sua oviposição, sendo assim o 
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fator nutricional leva a diminuição da densidade populacional das colônias e menor 

eficiência no controle do ácaro. Onde esse controle pode estar associado à eficiência em 

realizar o comportamento higiênico e grooming.  

Outro fator associado seria que no outono  também há um declínio na população 

de zangão conforme apresentado por Winston (1991) (Figura 14). O que supõe uma 

maior reprodução do ácaro em larvas de abelhas operárias nessa época. Isso explica o 

pico de infestação em favo contendo pré-pupas de operárias entre maio e junho. Pois 

nesta data as varroas não encontrando numero elevado de larvas de zangões para 

parasitar e se reproduzir invadem as células de pré-pupa de abelhas operárias.  

 

Figura 14 – Surgimento temporal de zangões em colônias de abelhas na Colômbia. 

Fonte: Winston (1991), Adaptado de Lee (1985). 

A partir de junho e julho a população do ácaro varroa reduz porque não há 

numero de larvas de zangões suficiente e também o numero de larvas de abelhas 

operárias reduz devido a fatores nutricionais como descrito anteriormente.  

Na amostragem do dia 30 de novembro de 2012 nos apiários 4, 5, 7 e 9 foram 

coletados favos contendo pré-pupas de zangão e favos contendo pré-pupas de operárias.  

Evidenciou-se que pré-pupas de zangões são consideravelmente mais acometidas pelo 
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ácaro que as de operárias (Tabela 4). 

Tabela 4 – Contagem de varroas, segundo a casta, em dois recortes de 15 cm
2
 de 

favos contendo pré-pupa de zangões e operárias em cada um dos apiários. 

Apiário 

Contagem de varroas 

Favo de pré-pupas de 

zangões 

Favo de pré-pupas de 

operárias 

4 11 1 

5 31 1 

7 42 4 

9 11 4 

 

4.3. Determinação do comportamento higiênico 

Como 100 células são perfuradas o valor é expresso em percentual, onde os 

valores encontrados para o comportamento higiênico em todas as colmeias estão na e 

Tabela 5. Pode-se observar que o comportamento higiênico variou entre as colmeias e 

entre apiários, em que a média de comportamento higiênico por apiário foi baixa onde 

apenas os apiários quatro, cinco e oito obtiveram media acima de 80%. Diante da média 

ter sido baixa as colmeias devem ser avaliadas separadamente e não por apiário.  
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Tabela 5 – Índice de Comportamento Higiênico e média em cada apiário, com as 

colmeias consideradas higiênicas em destaque. 

Apiário 
Colmeia 

Média  
1 2 3 

1 Resende Costa 78% * 55% 65,5% 

2 Lagoa Dourada  41% 93% 100% 78% 

3 Lagoa Dourada  84% 63% 97% 81% 

4 Lagoa Dourada  60% 72% 98% 76,66% 

5 Lagoa Dourada  *** * 92% 92% 

6 Lagoa Dourada  * 74% 40% 57% 

7 Tiradentes  90% 97% 27% 71,33% 

8 Coronel Xavier Chaves  85% 85% 98% 89,33% 

9 Prados ** ** *   

10 São João del Rei  28% 46% 68% 47,33% 

* São as colmeias que enxamearam durante o experimento. 

** Foram colmeias perdidas pelo ataque de tatu (Cabassous unicinctus). 

*** Enxames que por algum motivo perdeu a rainha e partiu para zanganeiras e posterior 

perda do enxame. 

Avaliando as colmeias que apresentaram comportamento higiênico acima de 

80%, estas foram colônias que apresentavam alto potencial de produção de mel e 

própolis. Os enxames higiênicos eram bastante defensivos e apresentavam duas ou três 

melgueiras repletas de mel com tiras de própolis verde com exceção do enxame 3 do 

apiário 4 que nunca produziu própolis e apresentou 98% de comportamento higiênico. 

O enxame 3 do apiário 7 com pior comportamento higiênico 27%, observamos 

anormalidades nas larvas e incidência de doenças como a Cria Pútrida Europeia 

(Melissococcus pluton). Já a colmeia 1 do apiário 10 com segundo menor 

comportamento higiênico 28%, teve em particular a produção apenas de própolis 

resinosa, porém o enxame possuía alta densidade populacional e era bastante defensivo.  

Relacionando o comportamento higiênico e a taxa de infestação de varroa em 

abelhas operárias adultas e em pré-pupas não houve correlação direta. Mesmo naquelas 
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colônias com alto percentual de comportamento higiênico que evidencia que há outros 

mecanismos de defesa envolvidos no controle do ácaro V. destructor nas colmeias 

avaliadas. Mas avaliando o comportamento higiênico e as colmeias separadamente 

todas colonias que possuem altos indices, também são aquelas altamente produtivas. 

Neste contexto essas colmeias mesmo com a incidencia elevada de varroas conseguem 

conviver harmonicamente não afetando sua produtividade, ou se não fossem higienicas 

os niveis de infestação seriam tão altos que a colonia poder ter se estinguido. 

O apiário também não influenciou diretamente sobre o comportamento higiênico 

onde houve uma oscilação entre colmeias (Figura 15).   

 

Figura 15 - Comportamento higiênico das diferentes colmeias avaliadas em todos 

apiários 

 O apiário 9 que foi mais acometido pelo ácaro em ambas variáveis, varroas no 

favo contendo pré-pupas de operarias e em abelhas operárias adultas não pode ser 

avaliado quanto ao comportamento higiênico. Dss colmeias avaliadas no apiário 9 duas 

foram destruidas por tatus e uma por abandono. O ataque de tatu implica em axame com 

baixa densidade populacional, onde o animal não se sente intimidado e ataca a colmeia. 

Em ambos os caso de ataque e abandono podem estar associados ao alto indice de 

infestação de varroa que levou a uma redução do enxame e tambem forçou o enxame a 
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abandonar a colmeia. 

 De acordo com Gramacho (2002) foi considerada higiênica a colmeia que 

removeu 80% ou mais de pré-pupas mortas em um período de 24 horas.  Sendo assim, 

as colmeias 01 dos apiários 3, 7 e 8; colmeia 02 dos apiários 2, 7 e 8; colmeia 03 dos 

apiários 2, 3, 4, 5 e 8 todas com índices acima de 80%. 

As colônias de abelhas que removeram mais de 90% de larvas mortas em um 

período de 24 horas foram consideradas super-higiênicas, assim no apiário 2 colmeia 02 

e 03; apiário 3 colmeia 03; apiário 4 colmeia 03; apiário 5 colmeia 03; apiário 7 colmeia 

1 e 2; apiário 8 colmeia 03 foram as colmeias consideradas higiênicas. 

O comportamento higiênico associado com a baixa incidência de varroas e alta 

produtividade seja para mel ou própolis levam a rainhas de alto potencial genético que 

são critérios para seleção de rainhas. 

 Desta forma permitirá uma seleção dessas matrizes com maior eficiência 

permitindo a implementação de um programa de melhoramento genético para Campo 

das Vertentes e região aumentando a produtividade apícola e oferecendo um retorno aos 

apicultores da Apis Del Rei. 

5. Conclusão 

A infestação média de V. destructor foi 736 ácaros/favo de ninho em colmeia de 

abelhas africanizadas. 

A infestação media em abelhas operárias adultas foi 4,81 ácaros/100 abelhas, 

onde esta infestação esta dentro da normalidade, porém varias colmeias apresentaram 

percentuais acima de 10%.   

Em todas as colmeias com alta infestação em favo, nas abelhas adultas e com 

comportamento higiênico inferior a 80% é recomendável a substituição das rainhas por 

outras mais resistentes. São estas colmeia 1 dos apiários 1, 4 e 10; colmeia 2 dos 
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apiários 3, 4, 6 e10; na colmeia 3 dos apiários 1, 6 7 e 10. 

As colmeias com baixos índices de infestações de varroas e com comportamento 

higiênico acima de 80% passam a fazer parte de um grupo para seleção e produção de 

rainhas.  

Para avaliar e selecionar rainhas quanto ao comportamento higiênico a avaliação 

deve ser feita entre colmeias e não entre apiários. 
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