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O PROBLEMA: a 

doença das 

abelhas causada 

por VARROA 

DESTRUCTOR 

A CAUSA: 
compreender a 

VARROA 
DESTRUCTOR 

A PROPOSTA DE 
INVESTIGAÇÃO: um 

novo produto da 
colmeia e uma 

solução de combate 
à Varroa

Enquadramento	
e	Objetivos	



São suscetíveis a várias doenças, parasitas e predadores, cuja ação pode ter um efeito 
prejudicial no seu desenvolvimento e produtividade normais.
Proteger as abelhas das suas doenças e predadores continua a ser um dos pontos mais 
críticos da apicultura moderna em todo o mundo.



X
De entre as várias doenças da abelha, Apis
mellifera L., a varroose é uma das mais 
importantes.
A varroase é uma doença parasitária causada 
pelo ácaro Varroa destructor, sendo uma das 
principais causas de morte de abelhas a nível 
nacional e internacional
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X
A técnica de remoção de quadros de zangãos é usada pelos apicultores em alguns 
países europeus, reduzindo a população de Varroa em 50%.
Como as fêmeas de Varroa mostram preferência pela postura no centro da 
colmeia, a colocação de uma estrutura para zangãos (com alvéolos maiores) pode 
consEtuir uma armadilha para capturar esses ácaros.
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O uso de insetos pode resolver alguns dos problemas relacionados 
com a  cadeia de fornecimento convencional de alimentos, incluindo 
alguns constrangimentos globais relacionados com a  água, a terra e 
energia.
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Hoje em dia, a academia, a indústria e 
o governo desenvolvem esforços para 
reduzir as perceções negativas dos 
insetos, desenvolvendo métodos de 
processamento compatíveis com a 
preferência dos consumidores, 
fornecendo as descrições de 
benefícios para a saúde e explicando a 
necessidade de reduzir a dependência 
de outras fontes de alimentos.
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A FAO (Organização para Alimentos e Agricultura) reconhece o uso de 
insetos como uma alterna0va sustentável à produção animal, o que 
pode reduzir os “impactos brutais” das fontes de proteína animal 
atualmente usadas (essencialmente carne bovina, suína e de frango).
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Uma 
solução 
do 
combate 
à varroa

Um 
novo 
produto 
da 
colmeia



Contribuir para a 
redução dos 
prejuízos causado 
pela varroose e 
do uso de 
medicamentos 
veterinários 

Aproveitar e valorizar 
os zângãos, 
nomeadamente na 
farinha  para usos 
alimentares

Estudar o 
comportamento do 
consumidor face 
ao consumo de 
insetos e produtos 
derivados 



Fa
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o 
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o

Fase 1 – Avaliação do impacto da técnica de remoção de quadros de 
zângãos na redução de Varroa

Fase 2 - Determinação do potencial de produção de zângãos por
colmeia e do seu impacto da produção de mel

Fase 3 – Extração e otimização de processos de transformação de
zângãos

Fase 4 – Extração e otimização de processos de transformação de

zângãos
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Fase 5 – Desenvolvimento de produtos à base de farinha de zângãos

Fase 6- Estudo do comportamento do consumidor face ao
consumo de insetos e produtos derivados

Fase 7 – Avaliação dos benefícios para o ambiente e saúde pública através 
da estimação da sua disposição a pagar por estes
produtos

Fase 8 – Comunicar insetos!! 



• Para os apicultores que dispõem de mais um produto da 
colmeia 

• Para os operadores que se dediquem à transformação e 
u8lização da farinha de zângãos 

Económicos

• Produto com teor elevado de proteína de origem animal 
• Rico em micronutrientes  e outros compostos essenciaisNutricionais

• Redução do impacto causado pelo uso de medicamentos 
veterinários - ao nível da biodiversidade, resíduos na água, 
ar e solo, resistência, polinização 

• Redução da emissão de gases de estufa e de compostos 
amoniacais e pela menor exigência em água

Ambientais



Produtores

Indústrias transformadoras e 
exportadoras

Associações de produtores 

Outros beneficiários



• FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia ), CI&DETS/ CERNAS e 
InsAtuto Politécnico de Viseu (projeto project Refª 
UIDB/00681/2020).

• Caixa Geral de Depoósitos e InsAtuto Politécnico de Viseu




