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Introdução 
A varroose é uma doença das abelhas (Apis mellifera) causada pelo ácaro varroa (Varroa 
destructor). Este parasita é actualmente considerado como o maior estrangulamento à 
actividade apícola em quase todo o mundo, causando geralmente elevada mortandade de 
colónias ou, pelo menos, graves prejuízos económicos. 

Neste guia de utilização do ácido oxálico na luta contra a varroa (guia) apresentar-se-á 
informação produzida no âmbito do projecto AVAPInt, bem como resultados de acções de 
investigação desenvolvidas noutros países europeus. A informação apresentada está 
predominantemente ajustada ao contexto apícola nacional, ainda que a eficácia concreta dos 
tratamento efectuados com ácido oxálico, variando de caso para caso, possa afastar-se dos 
resultados médios que serão apresentados neste guia.  

Em Portugal, como na generalidade dos países ditos desenvolvidos, os “medicamentos” 
legalmente autorizados para combater as doenças das abelhas devem estar homologados 
para utilização em apicultura. No caso do ácido oxálico, a legislação nacional é ainda omissa 
sobre a sua utilização em apicultura. Todavia, este ácido é rotineiramente usado na apicultura 
Europeia e foi incluído pela “European Union’s Agency for Evaluating Medical Products”, como 
medicamento para abelhas, no Anexo II do Regulamento do Conselho (CE) nº 2377/90 
(significando a inexistência de limite máximo para resíduos de ácido oxálico no mel).  

A falta de legislação sobre o uso de ácido oxálico em Portugal não permite assim a 
recomendação do seu uso na apicultura nacional, apesar de, se correctamente usado, não se 
conhecerem (i) entraves técnicos na sua aplicação, (ii) implicações negativas para a saúde 
animal derivadas do seu uso, (iii) consequências nefastas para a higiene e segurança do mel 
das colónias com ele tratadas, ou (iv) impactos negativos significativos para o ambiente, em 
consequência da preferência que o apicultor possa manifestar pela sua utilização. 

 

INFORMAÇÃO 
A informação veiculada neste guia é considerada correcta e actualizada no momento 
de impressão deste documento. Todavia, os autores e as instituições envolvidas na 
elaboração deste guia rejeitam toda e qualquer responsabilidade por qualquer erro, 
omissão, interpretação ou opinião que possam eventualmente surgir associados a 
este guia, bem como por eventuais consequências derivadas de toda e qualquer 
decisão que possa vir a ser tomada, ou uso que possa vir a ser efectuado, por 
qualquer pessoa ou entidade, influenciada total ou parcialmente pela informação 
prestada neste documento.  
Os autores não encorajam a utilização do ácido oxálico na apicultura nacional, face ao 
vazio legal actualmente existente neste domínio.  
Eventuais decisões de utilização do ácido oxálico em colónias de abelhas mantidas 
em Portugal serão da total e exclusiva responsabilidade dos apicultores que as 
adoptem, rejeitando os autores toda e qualquer responsabilidade directa ou 
indirectamente relacionada com o uso desta substância no contexto da apicultura 
nacional. 
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Condições de utilização 
A utilização do ácido oxálico está sujeita a algumas condições e cuidados, que devem ser 
sempre observados pelos apicultores. Na eventualidade de optar por utilizar ácido oxálico, 
deverá  ter em consideração os seguintes pontos: 

• os tratamentos com ácido oxálico só devem ser efectuados quando as colónias 
estiverem desprovidas de alças que estejam a recebe r néctar , ou onde este esteja a ser 
transformado, pelas abelhas, em mel. Quadros com mel/néctar ainda  não operculado 
adquirem mais facilmente uma maior quantidade de ácido oxálico 

• nos tratamentos efectuados deve ter o cuidado de utilizar o ácido oxálico de f orma 
comedida, não devendo ultrapassar as quantidades/co ncentrações de ácido oxálico 
indicadas . Se os tratamentos com ácido oxálico forem efectuados de forma correcta, não 
existirão problemas com quantidades excessivas deste ácido no mel, nem de mortalidade 
exagerada de abelhas nas colónias. O recurso exagerado e/ou frequente ao ácido oxálico 
causará o aparecimento anormal de grandes quantidades deste ácido nos méis, o que poderá 
inviabilizar a sua comercialização para consumo humano, face à Directiva 2001/110/CE (UE, 
2001.12 20) relativa ao mel, a qual estipula que os méis a usar para consumo humano directo 
só poderão apresentar até 50 mili-equivalentes de ácidos livres por kg de mel (80 mili-
equivalentes / kg de mel, no caso de méis destinados a uso industrial). Se um mel tiver uma 
quantidade anormalmente elevada de ácido oxálico (ou outros ácidos orgânicos) este limite 
será ultrapassado, e os apicultores arriscam-se a ter problemas no caso de serem fiscalizados 
pelas autoridades competentes 

• as soluções de ácido oxálico deverão ser preparadas,  armazenadas e administrada s 
às colónias de uma forma que não cause danos  ao apicultor ou a terceiros, às colónias de 
abelhas  ou ao meio ambiente 

• deverá manter registos actualizados e rigorosos dos  tratamentos que efectuar com 
ácido oxálico  para que possa controlar/demonstrar a sua correcta aplicação. Por exemplo, 
deverá manter registos da data de aplicação dos tratamentos, da principal floração existente 
na altura, da identificação e da condição (número de intervalos entre quadros bem ocupados 
com abelhas) das colónias tratadas, das quantidades e concentração de solução de ácido 
oxálico utilizadas em cada um dos tratamentos, do método de aplicação utilizado 
(gotejamento, pulverização, “evaporação”), da forma como se desfez de soluções de ácido 
oxálico  não aplicadas nas colónias, e da(s) data(s) de cresta 

• se os tratamentos forem efectuados por pessoal que não esteja sob supervisão directa do 
apicultor, deverá aquele ser atempadamente treinado/informado sobre o modo e riscos de 
utilização, medidas de segurança a observar escrupu losamente durante todo o 
processo, primeiros socorros a prestar, e  registos  a efectuar no decurso das 
aplicações de ácido oxálico nas colónias. 

Segurança na utilização 
O ácido oxálico é um produto perigoso! Nunca se esqueça deste facto quando o adquirir, 
manipular ou aplicar nas suas colónias. Tome também em atenção que muitos dos acidentes 
com este tipo de substâncias tendem a ocorrer quando já nos “habituamos” a lidar com elas 
(não durante as primeiras vezes, quando conscientemente nos preocupamos em tomar todas 
as medidas de segurança para evitar acidentes). 
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Segurança do operador 
O ácido oxálico (mesmo depois de diluído para uso apícola) é muito irritante para olhos e pele, 
podendo ser fatal (ou causar danos irreversíveis) quando ingerido. De modo a reduzir os riscos 
associados ao seu uso, deverá sempre ler as instruções de segurança apresentadas na 
embalagem antes de o manipular, e deverá mantê-lo permanentemente afastado do alcance 
de crianças. 

Precauções e cuidados a  tomar 
Em qualquer situação associada ao uso de ácido oxálico, tenha sempre em consideração os 
seguintes cuidados: 

• não aproxime o ácido oxálico (ou suas diluições) dos olhos, pele 
ou roupa, devendo ter o cuidado de nunca o inspirar sob a forma de 
pó  

• no caso de contaminação da sua roupa por pó ou salpicos de 
solução de ácido oxálico, dispa-se de imediato e separe o vestuário 
contaminado (que deverá ser lavado separadamente) da restante 
roupa 

• utilize óculos ou viseira de protecção facial, luvas resistentes a 
ácidos, botas e fato de protecção, sempre que manusear o ácido 
oxálico ou preparar as suas diluições. Recomenda-se a utilização de 
máscara de protecção das vias respiratórias (“filtro anti-poeiras”) 
sempre que manipular o ácido oxálico em pó 

• não inale os vapores que se poderão libertar durante a 
preparação/aplicação de soluções de ácido oxálico 

• mantenha o ácido oxálico armazenado em local seguro e sempre 
afastado de alimentos, água e materiais destinados à alimentação animal ou humana 

• não coma, beba ou fume, enquanto manipula o ácido oxálico 

• lave-se bem com água corrente e sabão, após o manuseamento ou 
aplicação de ácido oxálico nas colónias 

Derrames 
No caso de entornar ácido oxálico em pó deverá evitar situações que 
favoreçam o seu contacto com o corpo (contacto directo com a pele, olhos ou 
inalação de pó). Varra o ácido oxálico entornado devagar e apanhe-o com o 
auxílio de uma pá. Transfira-o para um local (ou isole-o num contentor) 
seguro. Lave abundantemente, com água corrente, o chão/objectos 
contaminados com ácido oxálico. De seguida dispa-se, guarde as roupas num 
saco de plástico e lave-as logo que possível (em separado de qualquer outras 
peças de vestuário). 

Aquisição, preparação e aplicação 
Aquisição 
O ácido oxálico di-hidratado pode ser adquirido junto da maioria das empresas que 
comercializam reagentes para análises laboratoriais ou, se em pequenas quantidades, junto de 
algumas farmácias. 
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O ácido oxálico di-hidratado é normalmente adquirido sob forma de pó, com uma concentração 
de 97% (e não mais do que 0,0005 % de metais pesados como, por exemplo, o chumbo). 
Contudo, deverá estar atento ao rótulo do produto que adquirir de modo a confirmar a 
concentração do mesmo ou, alternativamente, a ajustar os procedimentos para a preparação 
de soluções de ácido oxálico (com a concentração correcta) a aplicar nas colónias. 

 

Preparação 
Para tratamentos contra a Varroose, deverá utilizar uma concentração de 3,5% de ácido 
oxálico em solução de “açúcar” (sacarose). Assim, num recipiente limpo mantido numa área de 
trabalho segura, deverá  

• misturar 1 L (litro) de água morna com 1 Kg (quilo) de açúcar branco (sacarose). Mexer 
bem até atingir uma solução homogénea com aproximadamente 1,66 L (sem grumos nem 
depósitos de açúcar). De seguida junte 84 g (gramas) de ácido oxálico di-hidratado a 97 %. 
Misture bem. Esta solução de sacarose conterá aproximadamente 3,5% de ácido oxálico 

• esta quantidade de solução de ácido oxálico deverá ser suficiente para cerca de 25 a 30 
colónias que tenham, em média, 10 quadros bem ocupados com abelhas. Para cada espaço 
inter-quadro ocupado, de extremo a extremo, com abelhas deverá utilizará 5 ml (mililitros) de 
solução 

• para o tratamento das colónias poderá utilizar uma seringa graduada de grande 
capacidade (50 a 100 ml) ou um dispensador automático (por exemplo os utilizados nas 
desparasitações orais de ovinos). Tenha sempre em atenção a quantidade total de solução de 
ácido oxálico que coloca em cada colónia. Nunca exceda a quantidade recomendada (5 ml por 

PRIMEIROS SOCORROS 
 

Pele 
Dispa imediatamente a roupa contaminada. Lave a área afectada com sabão (ou 
detergente) usando grandes quantidades de água corrente (limpa). No caso de surgirem 
queimaduras pelo ácido oxálico, cubra-as com gaze e adesivo esterilizados. Entre 
imediatamente em contacto com um médico, centro de saúde ou hospital. 
Olhos 
Lave os olhos imediata e repetidamente com grandes quantidades de água corrente 
(limpa). Cubra-os com gaze e adesivo esterilizados. Entre imediatamente em contacto com 
um médico, centro de saúde ou hospital. 
Ingestão 
Não provoque o vómito. Beba grandes quantidades de água ou leite. Se vomitar, volte a 
ingerir uma grande quantidade de líquidos. Entre rapidamente em contacto com um 
médico, serviços de auxílio médico, ou o Centro de Informação Anti-Venenos do INEM 
(telefone 808250143). Nunca administre nada por via oral a alguém que esteja 
inanimado/inconsciente. 
Inalação 
Remova a vítima para um local seguro e não contaminado com ácido oxálico. Mantenha-a 
em repouso e correctamente agasalhada. Contacte de imediato os serviços de emergência 
médica (telefone 112). 
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cada espaço inter-quadros ocupado, de extremo a extremo, com abelhas). A utilização de 
maiores volumes de solução (e/ou concentrações de ácido oxálico mais elevadas) poderão 
matar as abelhas adultas e/ou a criação aberta (sobretudo larvas).  

     
             Ácido oxálico em pó                              Gotejamento com aplicador próprio                       Gotejamento com seringa 

• se o ácido oxálico di-hidratado que comprou tiver uma concentração diferente de 97% 
(digamos X%), deverá substituir as 84 g de ácido oxálico anteriormente indicadas (para juntar 
à solução de 1 L de água com 1 Kg de sacarose) pelo resultado (também em gramas) da 
seguinte fórmula: 97 a dividir pela concentração do seu ácido oxálico (X%), multiplicando 
seguidamente por 84. Por exemplo, suponha que adquiriu ácido oxálico di-hidratado a 90%. 
Nesta situação, deverá adicionar 91 g de ácido oxálico (resultante das seguintes operações: 
97% a dividir por 90% e a multiplicar por 84 g) à solução resultante de 1 L de água com 1 Kg 
de sacarose, em vez das 84 g anteriormente referidas 

Aplicação 
A aplicação de ácido oxálico nas colónias deverá ser efectuada por gotejamento (ácido oxálico 
em soluções de “açúcar”) directamente sobre as abelhas do ninho e sem remover os quadros. 
Comparativamente a outros métodos de aplicação de ácido oxálico (por exemplo, pulverização 
sobre as abelhas após remoção dos quadros ou vaporização, com equipamento próprio, 
através da entrada da colmeia), a aplicação de ácido oxálico por gotejamento é sempre mais 
segura, mais rápida (cerca de 2 minutos/colónia) e mais barata (cerca de 0,15 €/colónia) 

Época  e duração do tratamento 
Preferencialmente, faça o tratamento com ácido oxálico no fim do outono ou no início do 
inverno, ou noutras situações em que as suas colónias não tenham criação operculada (ou 
tenham muito pouca).  As varroas que se encontrarem “dentro” da criação operculada não 
serão atacadas pelo ácido oxálico. Para aplicar o tratamento utilize: 

• uma seringa (ou doseador automático) para dosear o ácido oxálico a aplicar em cada 
colónia. Despeje a dose directamente sobre as abelhas existentes nos espaços entre os 
quadros. Lembre-se que não deverá usar ácido oxálico no caso de já ter alças sobre o ninho, 
uma vez que o mel que estas vierem a receber poderá ficar contaminado com ácido oxálico, 
ao ponto de inviabilizar a comercialização desse mel para consumo humano 

• a realização de tratamentos com ácido oxálico em simultâneo com a alimentação artificial 
das colónias com xarope de açúcar deverá ser evitada, nomeadamente por poder reduzir a 
eficácia dos tratamentos sobre a varroa 

• não aplique mais do que um tratamento com ácido oxálico durante o outono/inverno. 
Tratamentos adicionais poderão provocar elevada mortalidade nas abelhas e/ou diminuir a 
capacidade de arranque das colónias no fim do inverno / inicio da primavera seguintes 
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Eficácia 
O ácido oxálico apenas mata varroas que estejam sobre abelhas adultas. Assim, deverá ter 
em consideração que, regra geral, um tratamento com ácido oxálico correctamente efectuado 
poderá aspirar a matar 25 a 45% da população de varroas de uma dada colónia se esta tiver 
uma quantidade razoável de criação operculada (mais do que trezentas células). A figura 
seguinte mostra resultados médios obtidos com uma única aplicação de ácido oxálico, com a 
qual se conseguiram eliminar das colónias tratadas 33 varroas por cada 100 nelas 
hospedadas, nas condições de Portugal continental.  

Mortalidade média acumulada de varroas em colónias tratadas uma só vez com ácido oxálico

Datas de observação
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Em colónias com uma quantidade razoável de células com criação operculada, um tratamento 
alternativo constituído por duas aplicações sucessivas de ácido oxálico (intervaladas por cerca 
de duas semanas) permite elevar a eficácia do tratamento para um valor médio de 51 % (isto 
é, eliminará cerca de metade das varroas hospedadas nas colónias tratadas). 

Mortalidade média acumulada de varroas em colónias tratadas duas vezes com ácido oxálico

Datas de observação
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Todavia, se as colónias não tiverem criação operculada (devido a situações naturais ou 
motivado pelo apicultor), uma única aplicação de ácido oxálico poderá matar, em média, cerca 
de 95 varroas por cada cem que estejam hospedadas nessas colónias. Esta ordem de 
grandeza é semelhante aos valores que foram inicialmente conseguidos com o Apistan ou 
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com o Apivar, quando eram indiscutivelmente muito eficazes na luta contra a varroa (isto é, 
antes do surgimento de populações de varroas resistentes a estes medicamentos). 

Intervalo de segurança 
Como anteriormente referido, não coloque (ou mantenha na colmeia) alças destinadas ao 
armazenamento de mel para consumo humano enquanto durar o tratamento (8 dias após a 
aplicação de ácido oxálico), sob pena de poder contaminar inaceitavelmente a sua produção 
de mel. Não vale a pena correr riscos desnecessários, sobretudo quando se trata dos seus 
rendimentos... 

Resíduos 
O ácido oxálico existe naturalmente nos méis e meladas, ainda que em quantidades 
relativamente pequenas. Tratar inadequadamente as suas colónias com ácido oxálico pode 
aumentar consideravelmente estes valores, ao ponto de produzir alterações evidentes no mel 
(por exemplo, acidez excessiva ou sabor anormal). Se o ácido oxálico for utilizado no 
outono/inverno, o impacto esperado na qualidade do mel produzido na primavera seguinte 
será muito reduzido ou praticamente nulo. Por outro lado, já os tratamentos feitos mais tarde 
(por exemplo, no inicio da primavera) poderão prejudicar, de forma facilmente detectável, os 
méis que vierem a ser armazenados durante os meses de Maio a Julho seguintes. 

Acompanhamento do tratamento 
Como acontece com todas as medidas de luta contra a varroa, a eficácia dos tratamentos com 
ácido oxálico pode variar significativamente de aplicação em aplicação. Assim, é muito 
importante que implemente um esquema de monitorização regular das populações de varroa 
hospedadas nas suas colónias [por exemplo, como indicado em “Conviver com a varroa em 
Portugal” (disponível em http://www.avapint.uevora.pt)]. Só assim poderá: 

• inferir sobre a eficácia dos métodos que está a utilizar e, consequentemente, da 
necessidade (ou não) de recorrer brevemente a outros tratamentos para ajudar a controlar 
eficazmente as populações de varroa  

• assegurar que, após um dado tratamento, a população residual de varroas sobreviventes 
(i) desceu para números que permitirão a sobrevivência das suas colónias até ao momento 
previsto para a realização de novo tratamento, e (ii) está aquém de níveis que comprometam 
significativamente o seu potencial produtivo 

Armazenamento 
Depois de preparadas, as soluções de ácido oxálico devem ser armazenadas em locais 
frescos, secos e bem ventilados. Preferencialmente em contentores de vidro resistentes a 
ácidos e ao abrigo de luz solar directa. Não aplique nas colónias soluções de ácido oxálico 
preparadas à mais de 6 meses, sobretudo se conservadas a temperatura ambiente superior a 
15 oC (idealmente conserve as soluções refrigeradas a 4 oC). 

Materiais utilizados 
Todos os equipamentos utilizados nos tratamentos com ácido oxálico deverão ser bem 
lavados com água morna, antes de serem guardados para futuras utilizações. As embalagens 
em que adquiriu o ácido oxálico, bem como restos deste ácido que não queira manter em sua 
posse, deverão ser entregues nos locais onde os adquiriu, ou junto de entidades/empresas 
licenciadas para a recolha deste tipo de resíduos.  


