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INTRODUÇÃO 

 

A espécie Vespa velutina, comumente conhecida por vespa-asiática tem origem nas regiões 

tropicais e subtropicais do norte da Índia, leste da China e Indonésia, onde foram identificadas 

cerca de doze variedades desta espécie. A vespa-asiática foi introduzida na Europa (França) em 

2004, tendo sido confirmada a sua presença em território português no ano de 2011.  

Fisicamente, caracteriza-se por possuir cabeça preta, corpo aveludado, asas escuras e patas 

castanhas com as extremidades amarelas. A coloração mais escura do abdómen e amarela das 

patas permita a fácil diferenciação entra a vespa-asiática (Fig. 1A) e a espécie europeia vespa 

crabro (Fig. 1B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vespa-asiática possui um ciclo biológico anual, constituído basicamente por dois períodos: 

um primeiro período para a rainha fundadora e outro para o crescimento e desenvolvimento da 

colónia. Deste modo, as vespas fundadoras hibernam até fevereiro, geralmente, isoladas nos 

solos, fendas de paredes, de árvores ou em qualquer local abrigado e em março/abril estas saem 

da hibernação e procuram alimentos à base de hidratos de carbono ou elementos açucarados 

conquistando assim novos territórios para nidificar. 

A partir daí, dá-se início à construção de ninhos primários por parte das vespas fundadoras, 

podendo estes atingir os cinco centímetros de diâmetro, estando na sua composição fibras de 

celulose. É no ninho que a vespa fundadora depositará dezenas de ovos, sendo estes 

implantados em locais protegidos. 

Posteriormente, no período de julho a outubro dá-se a ampliação e manutenção dos ninhos 

atingindo dimensões de 50 a 80 centímetros de diâmetro, período que vai coincidir com o maior 

impacto de predação de insetos nomeadamente as abelhas nos apiários, sendo utilizados para 

alimentar as larvas em desenvolvimento nos ninhos. 

Esta predação tem como principal consequência a perda de população de abelhas. 

Fig. 1A Fig. 1B 
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A vespa-asiática, como espécie invasora que é, causa impactos quer no ambiente e na 

biodiversidade, quer na saúde pública. No que toca ao ambiente e à biodiversidade esta espécie 

é a responsável pela acentuada redução das populações de abelhas e outros insetos 

necessários à polinização e consequente manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. 

Relativamente ao impacto na saúde pública, a vespa-asiática representa um perigo devido à sua 

elevada agressividade sendo este maximizado quando perturbadas nos ninho, devendo apenas 

intervir na sua destruição pessoas especializadas na área.  

 

 

OBJETIVO 

O abate da vespa-asiática deve ser realizado a todo custo devido ao impacto que pode ter, as 

estratégias de destruição dos ninhos são muitas, desde a captura na destruição em estado 

ativo, destruição de ninhos por incineração no local de origem, destruição de ninhos pela 

aplicação de inseticida seguida da recolha do ninho desativado, mas para além da destruição é 

preciso saber onde se encontram os ninhos, não sendo por vezes fácil saber a sua localização. 

Então é preciso motivar as vespas aos locais estratégicos para facilitar o seu abate, sendo uma 

espécie invasora conhecida por gostar de camélias e locais com água facilita saber a sua 

preferência de localização. Tendo a concentração das vespas feita será mais fácil o seu abete 

com armadilhas, pois se for com a destruição dos ninhos, elas evacuarão para outro lado, 

desconhecendo assim a sua próxima localização. A construção da armadilha deve ser feita em 

acrílico de cor amarela para saber quantas vespas se encontram lá dentro, tendo uma estrutura 

em forma de cubo com as 4 faces laterais a entrada para as vespas asiáticas, na face superior 

deve-se encontrar uma saída, composta por rede de espessura de 6mm, destinada a outras 

espécies não invasoras, uma vez que o tamanho da vespa asiática é superior aos das outras. 

A face inferior será fechada e composta por um fundo falso constituído por um atrativo, pois a 

morte imediata da vespa asiática não é o objetivo principal, sendo que a sobrevivência desta 

atrairá as restantes devido a presença da feromona, presente nesta. 

O atrativo deve ser integrado por uma solução adocicada, sendo a mais usual formada por 

groselha, vinho branco e cerveja devendo esta ser trocada de 15 em 15 dias, onde neste 

espaço de troca se poderá realizar o abate através de inseticidas. 
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