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RESUMO 

 

As Florestas Nacionais (Flonas) são Unidades de Conservação pertencentes ao 

grupo das Unidades de Uso Sustentável, e tem como objetivo a conservação dos 

recursos florestais e a pesquisa científica.  A exploração das Flonas pode ser feita 

diretamente pelo Poder Público, ou por meio de licitações que vislumbrem o 

desenvolvimento da população municipal. As Flonas são locais considerados 

privilegiados para a realização de pesquisas científicas, não havendo registros de 

pesquisas sobre a diversidade de vespas e abelhas nestas unidades. 

Conhecimentos acerca dessa assembleia são essenciais para a elaboração de 

propostas conservacionistas em relação às essa Flonas, pois esses insetos 

constituem um dos grupos mais importantes para o homem, fornecendo os 

benefícios da polinização e do controle biológico de outas espécies de artrópodes. 

Este trabalho teve por objetivo investigar a assembleia de vespas e abelhas que 

nidificam em cavidades preexistentes e apresentar dados inéditos sobre a biologia 

de nidificação de Pisoxylon amenkei. Ele foi realizado em dois fragmentos de Mata 

Atlântica, localizados na Flona de Irati, Paraná, sendo um deles uma Área de mata 

Nativa e o outro de Plantio de Araucária. Cada área recebeu 128 ninhos-armadilha 

de 4 diferentes diâmetros, onde foram fixados a 1,5 metros do solo e coletados a 

cada 15 dias, totalizando um ano de amostragem. Esse estudo foi dividido em dois 

capítulos: Capítulo 1- Analisou a assembleia de vespas e abelhas que nidificam em 

cavidades preexistentes nos dois fragmentos buscando investigar se a composição, 

a riqueza e a abundância desses insetos estão se reestruturando no fragmento 

reflorestado. Através das métricas analisadas neste estudo, conclui-se que os dois 

fragmentos são diferentes entre si, evidenciando que uma floresta de plantio não 

substitui e nem recupera os serviços ecossistêmicos prestados por esses insetos. 

Capítulo 2- Trouxe informações inéditas sobre a biologia de nidificação de Pisoxylon 

amenkei Antropov, sendo possível verificar que a espécie possui hábitos de 

nidificação muito semelhantes à outras do gênero Pisoxylon. Em outros trabalhos 

realizados em Floresta Ombrófila Mista no Sul do país, espécies deste mesmo 

gênero não nidificam com frequência nessas florestas, reforçando a importância 

deste estudo e a necessidade de preservação da Flona de Irati. 

Palavras-Chave: Aspectos Biológicos, Diversidade de Vespas e Abelhas, Mata 

Atlântica, ninhos-armadilha 
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ABSTRACT 

 

National Forests (Flonas) are Conservation Units belonging to the group of 

Sustainable Use Units, and have as objective the conservation of forest resources 

and scientific research. The exploitation of the Flonas can be done directly by the 

Public Power, or by means of licitations that glimpse the development of the 

municipal population. Flonas are considered privileged places for scientific research, 

and there are no records of research on the diversity of wasps and bees in these 

units. Knowledge about this assembly is essential for the drafting of conservationist 

proposals in relation to these Flonas, because these insects are one of the most 

important groups for humans, providing the benefits of pollination and biological 

control out as arthropod species. This work aimed to investigate the cluster of wasps 

and bees that nest in preexisting cavities and present unpublished data on the 

nesting biology of Pisoxylon amenkei. It was carried out in two fragments of the 

Atlantic Forest, located in Flona de Irati, Paraná, one of them being an area of native 

forest and the other one of Araucaria Plantation. Each area received 128 nests trap 4 

different diameters, which were set to 1.5 meters from the soil and collected every 15 

days, for a total sampling year. This study was divided into two chapters: Chapter 1- 

Analyzed the assembly of wasps and bees that nest in preexisting cavities in the two 

fragments, seeking to investigate whether the composition, the richness and 

abundance of these insects are being restructured in the reforested fragment. 

Through the metrics analyzed in this study, it is concluded that the two fragments are 

different from each other, evidencing that a planting forest does not replace or 

recover the ecosystem services provided by these insects. Chapter 2 - Bringing 

unpublished information about the nesting biology of Pisoxylon amenkei Antropov, 

being possible to verify that the species has nesting habits very similar to others of 

the genus Pisoxylon. In other works carried out in the Mixed Ombrophilous Forest in 

the South of the country, species of this genus do not frequently nest in these forests, 

enhancing the importance of this study and the need for preservation of the Flona de 

Irati. 

Key Words: Biological Aspects, Diversity of Wasps and Bees, Atlantic Forest, Trap 

nests. 
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1. Introdução Geral 

 

As Unidades de Conservação (UC) são áreas com características naturais 

relevantes, cujos objetivos e limites são definidos legalmente pelo Poder Público 

para proteger a natureza (FUNBIO, 2009). A Lei Federal 9.985/2000 divide as 

unidades de conservação em dois grupos: o das Unidades de Proteção Integral e o 

das Unidades de Uso Sustentável (BRASIL, 2000). As Florestas Nacionais (Flonas) 

são UCs pertencentes ao segundo grupo, e tem como objetivo a conservação dos 

recursos florestais, e a pesquisa científica (FUNBIO, 2009).  

 As Flonas dispõem de planos de manejo, que são formulados conforme os 

objetivos específicos de cada unidade, seu zoneamento e sua utilização. A 

exploração das Flonas pode ser feita diretamente pelo Poder Público, ou por meio 

de contratos com particulares, a partir de licitações que vislumbrem o 

desenvolvimento da população municipal, diretamente afetada pelo empreendimento 

(FUNBIO, 2009). 

A criação das Flonas visa manter a conservação da flora e da fauna 

juntamente com a produção florestal (WALLAUER, 1998), afinal, mesmo sendo as 

UCS deficientes em implantação e manejo, ainda são mais efetivas na conservação 

do que áreas não protegidas (BRUNER et al., 2001). Assim, estas áreas são locais 

considerados privilegiados para a realização de pesquisas científicas (BRITO et al, 

1999). 

 Atualmente, existem 65 Flonas no Brasil, correspondendo a 21,4% das UCs 

no território nacional (MMA, 2009). As Flonas do sul do Brasil são conhecidas por 

possuírem cultivos florestais de Araucaria angustifolia desde o ano de 1946, sendo 

as pioneiras na introdução do gênero Pinus, no país, em 1958 (MAZZA, 2006). A 

Flona de Irati foi criada pelo Instituto Nacional do Pinho (INP) em 1946, e era 

denominada Parque Florestal Manoel Henrique da Silva, tendo seu nome alterado 

para o nome atual em 1968, sob gestão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) (FNI, 2013).  

 A vegetação característica da Flona de Irati é a Floresta Ombrófila Mista 

(FOM), que se caracteriza pela presença e dominância do pinheiro (Araucaria 

angustifolia) (Bertol. Kuntze), que apresenta valores de dominância, densidade e 

frequência elevados em relação às demais espécies (POTTKER, 2012). 

 A FOM é uma das fitofisionomias da Mata Atlântica, predominante na região 

sul do Brasil, sendo também considerada como um hotspot para a conservação da 
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biodiversidade (IBGE, 2012). Dados recentes estimam que esta fitofisionomia tem 

uma cobertura remanescente de apenas 12,3% da sua área inicial (RIBEIRO et al, 

2009), sendo que apenas 1% da área se encontra em estágio de sucessão 

avançada (BRITEZ et al, 2000). 

 No sul do Brasil, especialmente em Flonas contendo Araucária, não existem 

registros de pesquisas sobre a diversidade na Assembleia de vespas e abelhas que 

nidificam em cavidades preexistentes e seus parasitoides. Conhecimentos acerca de 

todos os grupos animais são necessários para tornar o plano de manejo das Flonas 

mais detalhado e eficiente, além de serem imprescindíveis esses dados para a 

elaboração de propostas conservacionistas nessas UCs. Particularmente o grupo 

dos insetos é visto como um dos mais importantes para o homem, fornecendo os 

benefícios da polinização e do controle biológico de outras espécies de artrópodes 

(MACHADO e CARVALHO, 2006). 

 Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral estudar a assembleia de 

vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes e apresentar dados 

inéditos sobre a biologia de nidificação de Pisoxylon amenkei. 

 

Esta dissertação foi dividida em dois capítulos: 

 

Capítulo 1: Diversidade e rede de interação hospedeiro-parasitoide em fragmentos 

de Floresta Ombrófila Mista na Flona de Irati (Paraná, Brasil). 

Capítulo 2: Biologia de nidificação de Pisoxylon amenkei ANTROPOV 

(Hymenoptera, Crabronidae). 
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CAPÍTULO 1 

 

DIVERSIDADE E REDE DE INTERAÇÃO HOSPEDEIRO-PARASITOIDE EM 

FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NA FLONA DE IRATI 

(PARANÁ, BRASIL) 

 

Resumo  

Com a diminuição constante da cobertura florestal e da biodiversidade, pode 

ocorrer substituição das espécies, resultando em comunidades diferentes. Essas 

alterações podem gerar efeitos negativos sobre um ecossistema, como a redução na 

abundância, diversidade e riqueza de espécies de um determinado ambiente. Esse 

estudo teve como objetivo estudar a assembleia das vespas e abelhas que nidificam 

em cavidades preexistentes em dois fragmentos de Floresta Ombrófila Mista da 

Floresta Nacional de Irati, sendo uma Área Reflorestada e a outra Nativa, buscando 

compará-las entre si. Algumas hipóteses foram testadas, buscando esclarecer se a 

composição, riqueza e abundância de vespas e abelhas que nidificam em cavidades 

preexistentes estão se reestruturando no fragmento reflorestado, testar se as 

interações entre esses insetos e seus parasitoides estão sendo recuperadas e se a 

substituição de mata nativa por área replantada é uma alternativa viável As coletas 

foram realizadas quinzenalmente entre agosto de 2015 a julho de 2016. Os 

resultados encontrados demonstraram a partir dos 122 ninhos de vespas e abelhas 

coletadas, que as comunidades estão estruturadas de maneiras diferentes, 

evidenciando que uma floresta de reflorestamento não substitui e nem recupera os 

serviços ecossistêmicos prestados por estes insetos, reforçando a importância deste 

estudo e a necessidade de preservação da Flona de Irati.  

 

Palavras-chave: Abelhas, Mata Atlântica, ninhos-armadilha, redes antagônicas, 

vespas. 
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1. Introdução 

 

A modificação das paisagens leva à transformação dos ecossistemas naturais e 

à extinção das espécies, causando alterações nas comunidades animais e vegetais, 

seja devido ao crescimento das áreas urbanas ou à intensificação da agricultura 

(GRIMM et al., 2008; NIEMELÄ et al., 2013; DORNELAS et al., 2014). Normalmente 

essa mudança fragmenta os habitats reduzindo não apenas a quantidade total do 

habitat original, mas também a conectividade dos habitats restantes (INCLÁN, 

CERRETI e MARINI, 2014), provocando, concomitantemente, um decréscimo na 

biodiversidade (EBELING et al., 2012). 

A modificação dos hábitats é considerada uma ameaça à biodiversidade em 

ecossistemas tropicais, por ser a causa principal de extinções de algumas espécies 

e alterações na abundância de outras (FOLEY et al., 2005). A perda de diversidade 

biológica nos ecossistemas é considerada a maior mudança na ecologia 

contemporânea (PETROVSKAYA e PETROVSKII, 2005), pois tem como 

consequência a interrupção de interações bióticas (TSCHARNTKE et al., 2005), o 

que pode deixar alguns serviços ecossistêmicos, como a polinização e o controle 

biológico de várias espécies, em risco (BALVANERA et al., 2006). 

Espera-se que os insetos retratem à mudança ecológica através da riqueza e da 

abundância de suas espécies, ou das funções e interações ecológicas (BUSCHINI, 

2006). Atualmente esse grupo, em especial os artrópodes tem recebido maior 

atenção dos ecólogos, pois eles são considerados fortes candidatos para 

demonstrar o impacto da formação dos ecossistemas urbanos sobre os 

ecossistemas naturais (CHAMBERLAIN et al., 2009). Algumas características 

tornam os artrópodes aptos para esses estudos, como: ciclo de vida curto, quando 

comparados a outros grupos, o que proporciona respostas evolutivas mais rápidas; e 

a variedade de funções no ecossistema que eles desempenham (ciclagem, 

redistribuição de nutrientes, polinização, predação, etc) (WOISKI, 2008). 

A partir da constante perda da cobertura florestal e da biodiversidade, pode 

ocorrer substituição das espécies, resultando em comunidades diferentes (WANG e 

KELLER, 2005). Dessa maneira, os ecólogos têm buscado compreender o efeito 

dessa perda ou substituição sobre as interações, procurando descobrir se haveriam 

alterações em funções ecossistêmicas como polinização, predação e parasitismo 

(FOLEY et al., 2005; KREMEN e OSTFELD, 2005). Essas alterações podem gerar 

efeitos negativos sobre um ecossistema, como a redução na abundância, 
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diversidade e riqueza de espécies de um determinado ambiente (SCHUEPP et al., 

2011). 

O alto grau de sensibilidade dos Hymenoptera às influências antrópicas e às 

estreitas relações que apresentam com as comunidades vegetais, ressaltam a 

importância desses animais a frente aos outros artrópodes (DIDHAM et al., 1996; 

MORATO e CAMPOS, 2000). Essa é considerada uma das maiores ordens dos 

insetos, possuindo cerca de 150000 espécies descritas (AGUIAR et al., 2013). 

Existem 26.000 espécies de vespas e 20.000 de abelhas, sendo cerca de 90% 

das espécies solitárias, ou seja, há independência das fêmeas na construção e 

aprovisionamento dos seus ninhos (O’NEILL, 2001; LOYOLA e MARTINS, 2006). 

Alguns grupos de vespas solitárias apresentam o hábito de construírem seus ninhos 

em cavidades preexistentes que encontram no ambiente. Vários gêneros de 

Vespidae, Pompilidae, Sphecidae e Crabonidae possuem espécies que constroem 

seus ninhos no interior de caules de ramos e plantas ou em orifícios feitos por 

besouros xilófagos (MORATO e CAMPOS, 2000). 

A relevância desses animais pode ser explicada pela importância que eles 

apresentam nos ecossistemas: as vespas atuam como predadoras de vários grupos, 

como por exemplo, das ordens Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera e 

Lepidoptera (LOYOLA e MARTINS, 2006) enquanto as abelhas são consideradas os 

invertebrados mais importantes na polinização de plantas nativas e cultivadas 

(ASHMANN et al., 2004; KLEIN et al., 2007). Além disso, parasitoides são 

significativos agentes controladores do tamanho das populações de várias espécies, 

o que é imprescindível para o equilíbrio ecológico dos organismos (SCATOLINI e 

PENTEADO-DIAS, 2003). 

Compreender como esses insetos reagem frente a alterações ambientais, e 

conhecer a estrutura das interações tróficas entre vespas, abelhas que nidificam em 

cavidades preexistentes e seus parasitoides é essencial para a manutenção dos 

serviços dos ecossistemas dos quais eles fazem parte (DIAZ et al., 2006). 

Abelhas e vespas solitárias e seus parasitoides, formam uma comunidade de 

insetos com interações fortes entre hospedeiros e parasitas (HOLZSCHUH, 

STEFFAN-DEWENTER e TSCHARNTKE, 2010; VEDDELER et al., 2010). Além 

disso, podem responder de formas diversas às paisagens antrópicas, o que pode 

refletir em diferentes maneiras de interações (INCLÁN, CERRETI e MARINI, 2014). 

Tylianakis, Tscharntke e Lewis (2007) afirmam que as interações da cadeia 

alimentar podem ser alteradas, mesmo a riqueza de espécies não sendo modificada 
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com a urbanização ou com a intensificação da agricultura. As complexidades de tais 

teias alimentares podem ser esquematizadas por redes de interação entre as 

espécies e matematicamente analisadas e descritas por índices de rede (BERSIER, 

BANASEK-RICHTER e CATTIN, 2002; BLÜTHGEN, MENZEL e BLÜTHGEN, 2006; 

DORMANN, et al., 2009). 

 Estudos vem sendo realizados visando analisar as respostas de vespas e 

abelhas que nidificam em cavidades preexistentes em relação a diversas 

modificações nos habitats naturais (STEFFAN-DEWENTER, 2003; VAN NOUHYUS, 

2005). Tais trabalhos verificam o número de espécies, número de grupos funcionais, 

presença de espécies chave, abundância, diversidade (BENGTSSON, 1998) e mais 

recentemente analisam redes de interação (MELLO et al., 2012). 

Para investigar se essas redes sofrem alterações em suas interações, devido 

à perda da cobertura florestal, os pesquisadores tem utilizado as vespas e abelhas 

que nidificam em cavidades preexistentes e seus parasitoides para responder várias 

perguntas, pois estes insetos possuem algumas características exclusivas como: 

alta riqueza de espécies, complexidade trófica, tamanho pequeno, importância para 

o ecossistema, etc. (TSCHARNTKE, GATHMANN e STEFFAN-DEWENTER, 1998; 

KLEIN et al., 2007; TYLIANAKIS, TSCHARNTKE e LEWIS, 2007). 

O conhecimento sobre como a perda de biodiversidade afeta as cadeias 

alimentares é limitado (KLEIN, STEFFAN-DEWENTER e TSCHARNTKE, 2006) e as 

teias tróficas podem explorar a força das interações entre os indivíduos e os fatores 

que mantém as comunidades ecológicas vivas (MÜLLER et al., 1999; LEWIS et al., 

2002), tornando possível descobrir quais as consequências da perda de diversidade 

para as cadeias alimentares.  

 Dessa forma, o objetivo deste capítulo foi estudar as assembleias das vespas 

e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes em duas áreas de Floresta 

Ombrófila Mista na Flona de Irati, sendo uma nativa e outra reflorestada. A partir 

destas informações, pretende-se avaliar o status ambiental dessa Flona, 

respondendo as seguintes perguntas: 

- A composição, a riqueza e a abundância de vespas e abelhas que nidificam 

em cavidades preexistentes estão se reestruturando na área reflorestada? 

- As interações ecológicas entre esses insetos e seus respectivos parasitoides 

estão sendo recuperadas na área reflorestada? 

- É possível substituir a mata nativa por plantios sem perder as comunidades 

ali presentes? 
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2. Material e Métodos 

 

2.1 Área de Estudo 

 Este estudo foi realizado em duas áreas da Floresta Nacional de Irati (Flona 

de Irati), Unidade de Conservação Federal de Utilização Sustentável, localizada no 

estado do Paraná, abrangendo parte dos municípios de Fernandes Pinheiro e 

Teixeira Soares (Figuras 1 e 2). A Flona possui área de 3.495 hectares e fica situada 

entre as coordenadas 25º21’S e 50º35’O, a uma altitude média de 885 metros acima 

do nível médio do mar (MAZZA, MAZZA e SANTOS, 2004). Atualmente essa 

unidade de conservação é mantida pelo Instituto Chico Mendes (ICMbio). 

Entre as décadas de 1940 e 1950 foi realizado um corte raso em parte da 

Floresta Ombrófila Mista, originalmente existente, sendo então, realizados plantios 

com Araucaria angustifolia. Ao longo do tempo, os talhões foram desbastados e 

deixados sem mais intervenções. A redução da densidade de árvores possibilitou o 

reestabelecimento da vegetação, apresentando atualmente, um aspecto natural a 

esses talhões, devido à presença de indivíduos de porte arbóreo (RODE, 2008). 

Segundo classificação do IBGE, cerca de 37,5% (1.308 ha) dessa área foi 

reflorestada com Araucaria angustifolia, Pinus elliottii e Eucalyptus globulus (IBAMA, 

2006). 

Antes da criação dessa Flona, a outra parte da FOM existente sofreu 

exploração seletiva, mas desde então foi conservada e protegida. Em decorrência 

disso, pode ser classificada como uma vegetação primária alterada, ou uma 

secundária em estágio avançado (RODE, 2008). 

 

Figura 1 - Localização das áreas de estudo no município de Irati - PR. (A) Mapa do Brasil destacando 
o Estado do Paraná, (B) Mapa do Paraná destacando as cidades que formam a Flona de Irati, (C) 
Mapa das quatro cidades que rodeiam a Flona de Irati (em destaque). 
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A área de estudo situa-se no planalto meridional brasileiro, onde o clima, 

conforme Köppen, é do tipo Cfb, isto é, com chuvas distribuídas durante todos os 

meses do ano e temperatura média abaixo de 18 ºC. Os meses mais quentes são os 

de dezembro e janeiro, e os mais frios os de junho, julho e agosto. 

 

 

Figura 2 - Flona de Irati. (A) Representação esquemática mostrando toda a área da Flona de Irati, (B) 
Imagem de satélite mostrando as duas áreas de coleta e a distância em quilômetros entre elas. 
Escala: 1 cm = 374,28 m. 

 

2.2 Delineamento amostral 

Para a coleta das vespas e abelhas, e de seus parasitoides, foram utilizados 

ninhos-armadilha de madeira, com dimensões 12 x 3,5 x 2,5 cm. O orifício destas 

armadilhas são de 0,5; 0,7; 1,0 e 1,3 cm de diâmetro e 8 cm de comprimento interno. 

Cada peça de madeira foi serrada longitudinalmente e separadas em duas metades 

iguais possibilitando a observação no seu interior, sendo unidas por uma fita 

adesiva. 

Confeccionou-se um bloco maior contendo 16 ninhos-armadilha, com quatro 

peças de cada diâmetro, dispostos aleatoriamente. No campo foram instalados 16 

blocos, totalizando 256 armadilhas. Cada bloco foi fixado em estacas de madeira a 

1,5 m de altura, coberto por uma telha e a 50 metros de distância uma estaca da 

outra (Figura 3). Quanto à unidade amostral, as estações de coleta foram 

consideradas separadamente, de forma que a Área de mata nativa e a Área de 

Plantio de Araucária possuíam oito unidades amostrais cada uma. 
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Figura 3 – Unidade amostral instalada nas áreas de coleta, mostrando os ninhos-armadilha 
organizados em bloco sobre uma estaca, a 1,5 m de altura. 

 

Os ninhos-armadilha foram inspecionados a cada quinze dias, de agosto de 

2015 a julho de 2016, com auxílio de um otoscópio. Cada ninho fundado era retirado 

e substituído por uma peça vazia do mesmo diâmetro. Os ninhos ocupados foram 

transportados ao Laboratório de Biologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da 

UNICENTRO, onde foram colocados dentro de uma garrafa pet, tampados com 

algodão e mantidos até a emergência dos adultos.  

Após a emergência dos insetos, os mesmos foram mortos sob vapor de 

acetato de etila, alfinetados, etiquetados, identificados e depositados na coleção de 

insetos do Laboratório de Biologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da UNICENTRO.  

Parte do material foi identificado com auxílio de especialistas de diferentes 

instituições: Dr. Bolívar Rafael Garcete-Barrett (Museu Nacional do Paraguai), Dra. 

Angélica Maria Penteado Dias (Universidade Federal de São Carlos) e Dr. Eduardo 

Fernando Santos (Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, SP). 
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2.3 Análise dos dados 

 

2.3.1 Riqueza de espécies 

Para avaliar se o esforço amostral foi suficiente para estimar a riqueza de 

espécies de cada área estudada, foram construídas curvas de rarefação baseadas 

no número de ninhos amostrados em cada coleta. Por meio do parâmetro Chao1, 

estimou-se a riqueza de espécies de cada área estudada. Este teste baseia-se na 

abundância, e utiliza a relação entre o número de Singletons e Doubletons 

(COLWELL, 2004), a partir da fórmula descrita por Chao1 (1984 e 1987):  

Chao1 = Sobs + (A2/2B)  

Onde:  

Sobs: número de espécies observado nas amostras.  

A: número de espécies representadas por apenas um indivíduo.  

B: número de espécies representado por exatamente dois indivíduos.  

 

2.3.2 Frequência de Ocorrência e Dominância de Espécies 

Para testar a hipótese de que a composição das espécies está se 

reestruturando no fragmento reflorestado, foram utilizados os índices de Frequência 

de Ocorrência e Dominância das espécies.  

A frequência de ocorrência (FO) representa a porcentagem de constância de 

uma espécie e foi calculada segundo Silveira Neto et al (1976) a partir da fórmula:  

FO = (F / N) x 100.  

Sendo:  

F: número de coletas de determinada espécie.  

N: número total de coletas realizadas.  

Após o cálculo de FO as espécies de vespas e abelhas obtidas foram então 

classificadas em primárias, secundárias ou acidentais.  

Sendo:  

Espécies primárias: aquelas presentes em mais da metade (50%) das coletas.  

Espécies secundárias: aquelas encontradas numa constância entre 25% e 

50%.  

Espécies acidentais: aquelas que apareceram em uma porcentagem inferior a 

25%.  

A dominância das espécies (D) foi calculada segundo Palma (1975 – apud 

Abreu e Nogueira, 1989) a partir da fórmula:  
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D = (d / n) x 100  

Sendo:  

“d”: abundância de determinada espécie.  

“n”: abundância total.  

A qualificação foi realizada quando:  

D > 5%: Espécies dominantes . 

2,5% < D < 5%: Espécies acessórias. 

D < 2,5%: Espécies acidental. 

De acordo com Palma (1975 - apud Abreu & Nogueira, 1989), os índices de 

dominância (D) e de frequência de ocorrência (FO) quando usados em conjunto 

podem agrupar e determinar as espécies como sendo comuns, intermediárias ou 

raras. Tal agrupamento foi realizado e as espécies foram assim classificadas. 

 

2.3.3 Diversidade Alfa 

Para testar a hipótese de que a diversidade, a riqueza e a abundância de 

vespas e abelhas estão se reestruturando no fragmento reflorestado calculou-se a 

diversidade alfa, a qual é estimada utilizando-se quatro índices. Buscando 

compreender se os dados mostram resultados diferentes quando analisados pelo 

número de ninhos ou pelo número de indivíduos, foram calculados os índices 

separadamente das duas maneiras. 

- Riqueza de Margalef (Dmg): índice simples que segundo Magurran (2004) 

considera somente o número de espécies e o logaritmo (natural) do número total de 

indivíduos, sendo estimado pela seguinte equação:  

Dmg = (S – 1) / Log N  

Onde:  

S: riqueza de espécies observada.  

N: número total de indivíduos.  

- Diversidade de Shannon-Wiener (H’): índice que segundo Ludwig e 

Reynolds (1988) considera tanto a uniformidade quanto a riqueza de espécies, ou 

seja, expressa de forma conjunta o número de espécies ponderado pela proporção 

com que elas estão presentes, determinando a biodiversidade da comunidade. Este 

índice atribui maior peso para as espécies raras em relação às espécies comuns e é 

calculado pela seguinte fórmula:  

H’ = - Σ pi . logpi 

Onde:  
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“pi”: proporção da espécie i, estimada como (ni / N).  

“ni”: número de indivíduos da espécie i. 

N: número total de indivíduos.  

- Índice de Simpson: de acordo com Gimaret-Carpentier et al. (1998) é 

considerado um índice robusto e significativo, captura bem a variação das 

distribuições de abundância e estabiliza com menores tamanhos de amostras. 

D= l-∑ ni. (ni-I) / N.(N-I). 

- Equitatividade de Pielou: índice que expressa o modo como o número de 

indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies (LUDWIG e REYNOLDS, 

1988) e é calculado pela seguinte fórmula:  

E = H / Hmax 

Onde:  

H: índice de diversidade de Shannon-Wiener.  

Hmax: índice de diversidade máxima (= log S).  

S: riqueza de espécies encontrada.  

Todos os índices de diversidade alfa e o teste T foram calculados no software 

PAST®, versão 3.14 (HAMMER et al., 2001).  

 

2.3.4 Diversidade Beta 

Para avaliar o grau de semelhança entre as áreas estudadas quanto à 

presença e ausência de espécies de vespas e abelhas, utilizou-se o coeficiente de 

similaridade de Jaccard, descrito por Ludwig e Renolds (1988) e expresso pela 

seguinte equação:  

J = A / A + B + C 

Onde:  

A: número de espécies exclusivas para uma determinada área A.  

B: número de espécies exclusivas para uma determinada área B.  

C: número de espécies em comum entre a área A e B. 

Este índice varia de zero a um; sendo que, quanto mais próximo de zero, 

maior a diferença entre os ambientes e quanto mais próximo de um maior a 

semelhança entre os ambientes comparados. 

 

2.3.5 Diversidade Gama 

Considerando a Flona de Irati como unidade de medida, a diversidade gama 

foi calculada pelos índices de Diversidade de Shannon-Wiener, Riqueza de Margalef 
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e Equitatividade de Pielou. Essa diversidade é resumida como o número de 

espécies em um conjunto de comunidades que integram uma determinada 

paisagem. Unindo todos os dados obtidos nesta pesquisa, calculou-se a diversidade 

da Flona, servindo de base de comparação com outros trabalhos. 

Esse índice de diversidade engloba vastas áreas geográficas (WHITTAKER, 

1960), ou seja, é a diversidade total de um grande número de pontos em uma área e 

pode ser medida usando os mesmos índices da diversidade alfa (LEGENDRE et al., 

2005). Este particionamento da diversidade total de espécies em componentes 

aditivos entre e dentro de comunidades permite sua medição em diferentes níveis de 

organização e em diferentes ambientes (CHANDY et al., 2006; CRIST e VEECH, 

2006). Também auxilia na compreensão da dimensão ou de escalas críticas para 

determinar a composição e a persistência de espécies (CHANDY et al., 2006). 

Os índices de diversidade gama foram calculados no software PAST®, versão 

3.14 (HAMMER et al., 2001).  

 

2.3.6 Análise das Redes de Interação 

Com o intuito de investigar se existe diferença nas redes tróficas (vespas, 

abelhas e seus parasitoides) dos dois fragmentos, realizou-se a análise de redes de 

interação para cada uma das áreas estudadas. 

Para a construção das matrizes de redes de interações foi considerado o 

número de parasitoides (inimigos naturais) e de hospedeiros (vespas e abelhas) que 

emergiram dos ninhos-armadilha. Para analisar a estrutura destas redes, elaborou-

se uma matriz adjacente, baseada na presença ou ausência de interações. 

O tamanho da rede foi calculado M = H x P, onde: 

M = número máximo de interações 

H e P = número total de interações entre as espécies de hospedeiros e 

parasitoides possíveis. 

As métricas qualitativas utilizadas foram a conectância (C), que corresponde a 

todas as interações observadas na rede, medida por meio do registro de interações 

nas matrizes (BLÜTHGEN, MENZEL e BLÜTHGEN, 2006). Este índice está 

associado ao grau de especialização das espécies nas redes. O índice de 

especialização quantitativo (H’2) também tem por finalidade verificar a 

especialização das redes onde o H’2 é uma medida bidimensional derivada do 

índice de Shannon. O H’2 varia de zero (extrema generalização) a um (extrema 

especialização) (BLÜTHGEN, MENZEL e BLÜTHGEN, 2006). 
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Para quantificar o aninhamento, utilizou-se a métrica NODF (ALMEIDA-NETO 

et al., 2008). NODF varia de zero, quando as interações mostram padrões não 

aninhados, como a modularidade extrema, para cem, quando as interações são 

perfeitamente aninhadas (LEMOS-COSTA et al., 2016). NODF foi calculado 

utilizando o programa ANINHADO versão 3.0.3 (GUIMARÃES JR e GUIMARÃES, 

2006). 

Módulos ocorrem quando os indivíduos dentro de uma população consomem 

recursos de forma semelhante e se os tipos de recursos compartilhem os mesmos 

consumidores individuais. Calculamos a métrica modularidade através do programa 

MODULAR versão Alfa 0.1 (MARQUITTI et al., 2012) para verificar o número de 

módulos encontrados nas redes da Área Nativa e da Área de Plantio. Os valores de 

M variam de zero a um, sendo que valores próximos de zero são totalmente 

conectadas, e aqueles com valores próximos de um representam redes com maior 

número de módulos. Para cada rede utilizou-se matrizes binárias, e a significância 

estatística de M foi avaliada utilizando 100 aleatorizações (MARQUITTI et al., 2014). 
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3. Resultados 

 

3.1 Riqueza de espécies 

 Durante o período de coleta foram capturados 122 ninhos de vespas e 

abelhas distribuídos em cinco famílias, nove gêneros e nove espécies. Desses, três 

espécies de vespa e um gênero de abelha fundaram ninhos apenas nas Áreas 

Reflorestadas, um gênero de vespa fundou ninhos exclusivamente nas Áreas 

Nativas e quatro espécies de vespas fundaram ninhos nas duas áreas. (Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Número de ninhos fundados por espécies de vespas e abelhas que nidificam em 
cavidades preexistentes na Área Nativa e na Área Reflorestada na Flona de Irati, PR. 

Espécie Área Nativa Área Reflorestada 

Crabonidae   

Hypodinerus duckei Bertoni, 1918 0 2 

Pison sp. 0 1 

Pisoxylon amenkei Antropov 1998 30 10 

Trypoxylon agamemnon Richards 1934 0 4 

Pompilidae   

Auplopus subaurarius Dreisbach1963 3 26 

Vespidae   

Stenonartonia tanykaju Garcete-Barrett 2010  3 19 

Zethus plaumanni Bohart&Stange 1965 3 1 

Sphecidae   

Podium sp. 16 0 

Megachilidae   

Megachile sp. 0 3 

Total de ninhos 56 66 

Riqueza (S) 5 8 

 

As curvas de rarefação (Figura 4) tenderam a assíntota tanto na Área Nativa 

quanto na Área Reflorestada. Além disso, o estimador de riqueza Chao1 encontrado 

foi de 5 para a Área Nativa e de 8,5 para a Área Reflorestada. 
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3.2 Frequência de Ocorrência e Dominância de Espécies 
 

 Os números de espécies e de ninhos fundados pelas vespas e abelhas que 

nidificam em cavidades preexistentes na Área Reflorestada (S = 8; N = 66) foram 

maiores que no fragmento de Mata Nativa (S = 5; N = 56). Apenas Pisoxylon 

amenkei, Auplopus subaurarius, Stenonartonia tanykaju e Zethus plaumanni 

fundaram ninhos nos dois ambientes, sendo P. amenkei classificada como espécie 

comum na área Nativa e como intermediária na Área Reflorestada. A maioria das 

espécies foi considerada intermediária e apenas duas espécies foram consideradas 

raras em seus ambientes (Tabela 2).

  

Figura 4 - Curva de rarefação de espécies de abelhas e vespas na Área Nativa e na 
Área Reflorestada, de agosto de 2015 a julho de 2016, em função dos meses de 
amostragem, feito no programa R. 
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Tabela 2 - Dominância (D) e frequência de ocorrência (FO) das espécies de vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes na Área Nativa e Área 
Reflorestada, na Flona de Irati, PR. 

  
Família Área Nativa Área Reflorestada 

Táxon D FO Classificação D FO Classificação 

Crabonidae       

Hypodinerus duckei 0 0 ----- 9,74 16,66 Intermediária 

Pison sp. 73,07 58,33 Comum 0,51 8,3 Rara 

Pisoxylon amenkei 0 0 ----- 17,94 25 Intermediária 

Trypoxylon Agamemnon 0 0 ----- 6,66 25 Intermediária 

Pompilidae       

Auplopus subaurarius 7,69 25 Intermediária 40,51 75 Comum 

Vespidae       

Stenonartonia tanykaju 9,61 16,66 Intermediária 19,92 66,66 Comum 

Zethus plaumanni 8,65 25 Intermediária 1,02 8,3 Rara 

Sphecidae       

Podium sp. 12,5 25 Intermediária 0 0 ----- 

Megachilidae       

Megachile sp. 0 0 ----- 7,17 16,66 Intermediária 
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3.3 Diversidade Alfa 

 Não houve diferença significativa entre os valores dos índices de 

diversidade, riqueza e de equitatividade entre a Área Nativa e a Área 

Reflorestada, tanto relacionados ao número de ninhos coletados quanto ao 

número de vespas e abelhas que emergiram de cada ninho (Tabelas 3 e 4). Os 

resultados obtidos nessa pesquisa indicam que a assembleia de vespas, 

abelhas e seus parasitoides presentes na Área Nativa e na Área Reflorestada 

possuem uma diversidade similar, mas uma composição diferente, 

consequentemente gerando interações diferentes. 

 

Tabela 3 – Índices de diversidade de Shannon-Wiener e de Simpson, de Riqueza de Margalef 

de Equitatividade de Pielou, e valores de significância calculados para as vespas e abelhas que 

nidificam em cavidades preexistentes na Área Nativa e Área Reflorestada com base no número 

de ninhos fundados. 

 Área Nativa Área Reflorestada  

Shannon 0,371 0,332 t= 0,191 p= 0,858 

Margalef 0,451 0,515 t= 0,813 p= 0,462 

Pielou 0,423 0,408 t= 0,680 p= 0,534 

Simpson 0,223 0,212 t= 0,350 p= 0,744 

 

Tabela 4 - Índices de diversidade de Shannon-Wiener e de Simpson, de Riqueza de Margalef 
de Equitatividade de Pielou, e valores de significância calculados para as vespas e abelhas que 
nidificam em cavidades preexistentes.na Área Nativa e Área Reflorestada com base no número 
de indivíduos emergentes de cada ninho. 

 Área Nativa Área Reflorestada  

Shannon 0,361 0,359 t= 0,623 p= 0,565  

Margalef 0,337  0,434 t= 0,325 p= 0,762  

Pielou 0,425  0,437 t= 1,71 p= 0,162 

Simpson 0,221 0,235 t= 0,949 p= 0,396 

 

A equitatividade de Pielou e a diversidade de Simpson tiveram 

resultados maiores na Área Nativa, quando a agrupação dos dados se deu a 

partir do número de ninhos e maiores na Área Reflorestada quando os índices 

foram calculados com base no número de indivíduos. Já a diversidade de 

Shannon-Wiener permaneceu maior na Área Nativa e a riqueza de Margalef 



30 

 

continuou superior na Área Reflorestada, independente da maneira em que os 

dados foram agrupados. 

 

3.4 Diversidade Beta 

Houve uma baixa similaridade entre a Área Nativa e a Área Reflorestada 

com às espécies que estes ambientes compartilham (J = 0,44). 

 

3.5 Diversidade Gama 
 O valor de diversidade gama encontrado para a Flona de Irati foi H’= 

1,705, DMg=1,665 e E=0,776.  

 

3.6 Análise das Redes de Interação 
Na Área Nativa, das 131 células de cria fundadas, emergiram vespas de 

92,3% delas, sendo 1,5% parasitadas, 3,8% não emergiu por causas 

desconhecidas e 2,4% delas foram atacadas por fungos. Já na Área 

Reflorestada, das 192 células de cria emergiram vespas e abelhas de 93,7% 

delas sendo 4,1% dessas células  parasitadas e que 2,2% delas não emergiu 

por causas desconhecidas. Foram consideradas células de cria, aquelas que 

foram aprovisionadas com presas e como causas desconhecidas de morte, as 

que morreram em fase de ovo ou larva sem terem sido parasitadas. Houve 

ainda, dois ninhos aprovisionados somente por espécies de Diptera, sem 

hospedeiros localizados (Tabela 5). 
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Tabela 5: Espécies de hospedeiros e parasitoides na Área Nativa (AN) e na Área Reflorestada 

(AR), com as respectivas células aprovisionadas e número de células parasitadas. *Espécies 

exclusivas de um hospedeiro. 

 Número de 

células 

aprovisionadas 

 Número de 

células 

parasitadas 

Hospedeiro AN AR Parasitoide AN AR 

Auplopus subaurarius 1 7 Ichneumonidae sp. 0 1 

Hypodinerus duckei 0 1 Diptera sp. 0 1 

Pisoxylon amenkei 55 16 Banchinae sp.* 1 0 

Stenonartonia tanykaju 7 15 Ichneumonidae sp. 1 3 

   Meteorus sp* 0 1 

   Xiphosomella sp.* 0 1 

   Caenochrysis sp.* 0 1 

Trypoxylon agamemnon   Diptera sp. 0 1 

 

Foram registradas duas interações entre duas espécies de hospedeiros 

e duas famílias de parasitoides na Área Nativa. Enquanto na Área Reflorestada 

foram observadas onze interações entre quatro espécies de hospedeiros e 

cinco táxons de parasitoides. A Área Reflorestada que apresentou maior taxa 

de parasitismo e maior número de hospedeiros disponíveis (Tabela 6). 

Tabela 6: Número de espécies de hospedeiros e parasitoides, tamanho da matriz (M), total de 

interações registradas, valores de H’2, conectância (C), aninhamento (NODF) e modularidade 

(M) para a Área Nativa e para a Área Reflorestada. 

Dados Área Nativa Área Reflorestada 

Espécies de Hospedeiros (h) 5 8 

Espécies de Parasitoides (p) 2 5 

Taxa de Parasitismo 0,4 0,5 

Tamanho da matriz (M) 10 40 

Interações registradas 2 11 

H’2 1,0 0,373 

Conectância 0,5 0,55 

NODF 33,05 20,61 

Modularidade 0,50 0,437 
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A rede da Área Nativa apresentou um padrão mais aninhado e mais 

modular que a rede da Área Reflorestada (Figura 5). Os valores de conectância 

dos dois fragmentos foram muito próximos, pois as duas áreas tiveram poucas 

interações registradas. 
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Figura 5 - Rede de interações entre parasitoides e seus hospedeiros em cada uma das áreas estudadas, construída com  base na quantidade de vezes em 
que os ninhos aprovisionados por hospedeiros tiveram seus ovos parasitados. 
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4. Discussão 

 O número total de espécies foi superior (S = 8) na Área Reflorestada, 

seguindo a ideia de que nestes ambientes é esperada uma maior riqueza, 

devido à heterogeneidade do ambiente, que pode influenciar no aumento de 

espécies devido à maior variedade de recursos e locais para nidificação 

(MORATO e CAMPOS, 2000; AGUIAR e MARTINS, 2002; BUSCHINI e 

WOISKI, 2008).  

Outro fato importante, é que as métricas de diversidade alfa não devem 

ser levadas em conta de forma isolada do restante dos resultados, pois 

podemos perder várias informações se não analisarmos a comunidade como 

um todo (TYLIANAKIS et al., 2007). Assim, quando as diversidades são 

similares nos ambientes, deve-se analisar as outras métricas, as redes de 

interação e a composição de espécies de cada área. 

Em geral os estudos sobre biodiversidade da assembleia desses insetos 

mostram que as áreas mais impactadas apresentam maior diversidade de 

espécies quando comparadas com áreas mais preservadas, sendo que a 

presença de determinada espécie em um habitat é definida por sua preferência 

por um local com condições mais favoráveis para o desenvolvimento de seus 

imaturos (LOYOLA e MARTINS, 2006; BUSHINI e WOISKI, 2008; SOUZA et 

al., 2011). 

As curvas de rarefação tenderam a assíntota e o estimador de riqueza 

Chao1 ficou próximo do obtido, indicando que a amostragem foi suficiente e 

que os dados deste estudo podem servir como amostra das comunidades 

estudadas. Vários fatores podem afetar os resultados encontrados em 

trabalhos com ninhos-armadilha, como por exemplo: tempo de coleta (AGUIAR 

e ZANELLA, 2005; BUSCHINI e WOISKI, 2008), altura dos ninhos em relação 

ao solo (MORATO, 2001), grau de exposição solar nos ninhos (AGUIAR e 

ZANELLA., 2005), quantidade e disponibilidade de cavidades preexistentes no 

ambiente (VIANA, SILVA e KLEINERT, 2001) e material utilizado para 

confecção dos ninhos-armadilha, diâmetros e número de ninhos 

disponibilizados (AGUIAR e ZANELLA, 2005). Logo, alguns autores tem 

chamado a atenção para a comparação de dados entre estudos que abordam 

espécies de vespas e abelhas que nidificam nessas armadilhas (BUSCHINI e 
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WOISKI, 2008), tornando-se necessário um maior cuidado com a interpretação 

dos resultados (AGUIAR e ZANELLA, 2005). 

Usando a mesma forma de coleta e esforço amostral similar, 

Buggenhagen (2016) coletou em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) e em uma Reserva Legal localizadas na cidade de General Carneiro - 

PR, obtendo 545 ninhos fundados por 13 espécies de vespas e 2 espécies de 

abelhas. Comparando-se com a presente pesquisa com a citado acima, a 

composição da comunidade da Flona de Irati foi diferente, com menos ninhos 

fundados e menor riqueza, indicando um forte componente geográfico 

determinante para números menores. 

Além disso, espécies que eram raramente encontradas em outras 

pesquisas (NETHER, 2014), foram as mais abundantes nas áreas estudadas 

na Flona. Como por exemplo Pisoxylon amenkei, espécie com maior proporção 

em relação ao total de vespas desta pesquisa, que não possui relatos em 

nenhum trabalho citado anteriormente. Estudos futuros sobre a biologia dos 

ninhos dessa espécie podem propiciar melhor entendimento acerca da 

presença marcante dessa vespa nessa região. 

 Quatro espécies foram encontradas nos dois ambientes, sendo elas 

Pisoxylon amenkei, Auplopus subaurarius, Stenonartonia tanykaju e Zethus 

plaumanni. IANTAS (2013), estudando fragmentos nas cidades de União da 

Vitória (PR) e Porto União (SC), também encontrou Auplopus subaurarius em 

todos os ambientes estudados (fragmentos de floresta e cultivos de uva e de 

morango), o que pode estar refletindo que independentemente das 

modificações ambientais, algumas espécies podem ser influenciadas pelos 

pontos amostrais que fornecem microclimas às espécies (MORATO e 

CAMPOS, 2000). Pode-se inferir que nas áreas estudadas, os microclimas são 

semelhantes, sugerindo também que outro fator determinante para a presença 

destas espécies nos dois ambientes seja os recursos disponíveis nos dois 

ambientes. 

 Trypoxylon agamemnon foi classificada como espécie intermediária na 

área de Plantio de Araucária, porém em outros estudos ela sempre foi coletada 

em fragmentos de floresta, mas não áreas abertas, sem floresta (BUSCHINI, 

2008; IANTAS, 2013), o que pode estar relacionado ao fato da temperatura ser 
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maior nesses ambientes. Isso reflete o estado de conservação dos fragmentos 

estudados, pois na Área Nativa essa espécie não foi capturada. 

 Para as abelhas, os poucos ninhos amostrados pertencentes somente a 

uma espécie do gênero Megachile, podem ser resultado da altura em que as 

estacas com ninhos armadilha foram colocados, como sugere Morato (2001), 

cujo trabalho verificou que abelhas solitárias utilizam ninhos armadilha com 

maior freqüência de 8 a 15 metros de altura, onde provavelmente existe maior 

disponibilidade de recursos florais e extratos. 

 Com relação às redes de interação, a teia de Área de Plantio de 

Araucária obteve mais interações, caracterizando que este ambiente aparenta 

estar se reestruturando, já que as teias seguiram a mesma estrutura modular 

da rede da Área Nativa. A estrutura modular é caracterizada pela presença de 

módulos separando algumas interações das outras, padrão característico 

encontrado em redes antagônicas (KRAUSE et al., 2003; PILOSOF et al., 

2012). Essas informações podem ser observadas quando analisamos as 

métricas das redes, onde a modularidade foi elevada nos dois ambientes 

estudados. 

Essa pesquisa, assim como o de Ballesteros et al., (2014), contribui para 

mostrar a importância das abordagens baseadas em redes, demonstrando que 

as mesmas, juntamente com as métricas, costumam facilitar a descoberta de 

padrões quanto ao uso de recursos dentro de comunidades e populações. 

 A estrutura compartimentalizada destas redes de antagonismo íntimo 

pode estar relacionada a coevolução das espécies que se relacionam nas 

redes, moldando estas relações (BASCOMPTE et al., 2006). Logo, na ausência 

de hospedeiros, os parasitoides não permanecem no ambiente, sendo mais 

sensíveis a modificações ambientais. 

 O padrão modular encontrado corrobora com a teoria que as redes 

antagônicas tendem mais ao parasitismo (PILOSOF et al., 2012), enquanto que 

o padrão aninhado costuma ser quase universal em redes de presas e 

predadores (PIRES et al., 2011), além de normalmente encontrarmos o padrão 

aninhado dentro dos módulos grandes. Essas estruturas estão sujeitas a 

mudanças de acordo com o nível de competição: tornando-se aninhada em 

épocas de maior disponibilidade de presas (BALLESTEROS et al., 2014.) 
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 Na rede trófica da área com Mata Nativa observou-se que as interações 

foram estreitas, demonstrando a alta modularidade e a total especificidade, 

porém com menor número de hospedeiros e parasitoides. Para a área de 

Plantio de Araucária observou-se que houve maior número de interações, 

contudo nem todas as interações eram especialistas, apesar da grande 

especificidade necessária para o parasitoide aprisionar o ninho de seu 

hospedeiro. Ao analisar esses resultados e a diferença clara das duas redes, 

questiona-se se esse ambiente de plantio um dia voltará a possuir 

comunidades características de área nativa.  

Esse questionamento se torna ainda mais relevante quando se tem em 

mente que os habitats modificados podem ao longo dos anos, substituir 

algumas funções dos ambientes nativos, que permitem o restabelecimento de 

algumas espécies, eles não serão idênticos aos habitats naturais (MARTÍNEZ-

ABRAÍN e JIMÉNEZ, 2016). Portanto a melhor alternativa para a conservação 

de espécies continua sendo a conservação dos ambientes naturais com 

ausência total da intervenção humana neles. 

As métricas utilizadas não tiveram diferenças significativas, apontando 

redes semelhantes entre áreas de Mata Nativa e Plantio de Araucária, 

apresentando apenas uma composição de espécies diferente, o que reflete e 

determina a sensibilidade das redes (JORDÁN e SCHEURING, 2004). 

 Algumas interações encontradas já haviam sido relatadas em outros 

trabalhos: espécies do gênero Auplopus sendo parasitadas por espécies da 

família Ichneumonidae (BUGGENHAGEN, 2016); espécies do gênero 

Caenochrysis parasitando espécies das famílias Vespidae e Crabronidae 

(BUGGENHAGEN, 2016; IANTAS, 2013). 
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5. Conclusão 

Nosso estudo é um forte indicador de que ambientes modificados por 

ação humana têm suas composições de espécie drasticamente alteradas. 

Observou-se que a composição, riqueza e abundância de vespas e abelhas é 

diferente nos dois ambientes estudados, o que mostra que as interações 

perdidas com o desmatamento e consequente reflorestamento não foram 

recuperadas. Para que as espécies de vespas e abelhas, características de 

mata, possam continuar presentes nos ambientes e prestando os seus serviços 

ecossistêmicos, mais importante que projetos de restauração, ampliação de 

fragmentos e a viabilização da conectividade entre fragmentos, a melhor forma 

de garantir a permanência e dispersão dessas espécies é impedir a 

intervenção humana nos fragmentos nativos para que estes possam estruturar 

suas comunidades o mais próximo do natural. 
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CAPÍTULO 2 

 

BIOLOGIA DE NIDIFICAÇÃO DE Pisoxylon amenkei MENKE 

(HYMENOPTERA, CRABRONIDAE) 

 

RESUMO 

A família Crabronidae Latreille 1802 apresenta hábitos variados, sendo a 

maioria dos adultos predadora, aprovisionando seus ninhos com uma grande 

variedade de insetos e aranhas. O gênero Pisoxylon foi descrito por um único 

macho de uma espécie e a separação com o gênero Trypoxylon ainda é 

confusa. No Brasil, algumas espécies de Pisoxylon vêm sendo registradas em 

ambientes de Floresta Ombrófila Mista, através de ninhos-armadilha. Essa 

técnica permite a obtenção de dados sobre a biologia de nidificação de 

diversas espécies de vespas e abelhas que nidificam em cavidades 

preexistentes. Nesse estudo pretendeu-se investigar aspectos sobre a biologia 

de nidificação de Pisoxylon amenkei MENKE, coletados durante 12 meses, 

através da técnica de ninhos-armadilha em fragmentos de Floresta Ombrófila 

Mista, na Floresta Nacional de Irati, no Sul do Brasil. O período de nidificação 

desta espécie foi de dezembro de 2015 a maio de 2016. A razão sexual foi 

diferente da proporção 1:1, sendo enviesada a favor dos machos. Pisoxylon 

amenkei tem desenvolvimento direto e indireto, com tempo médio de 

desenvolvimento de 40 dias. Houve mortalidade em 24% das células, sendo a 

maioria por motivos desconhecidos e 1% devido ao ataque por parasitoides da 

família Ichneumonidae. Muitas informações valiosas sobre a espécie, mas 

ainda são necessários mais estudos acerca destes insetos. 

 

Palavras-chave: Aculeata, Esfeciformes, Nidificação, ninhos-armadilha. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Ordem Hymenoptera é um dos grupos mais diversos dentre os 

insetos, compreendendo vespas, formigas e abelhas (TRAD, 2015). Este grupo 

abrange mais de 150 mil espécies descritas, sendo considerado um dos mais 

importantes para o homem, por desempenhar funções ecossistêmicas 

imprescindíveis como polinização e controle biológico (GAULD e BOLTON, 

1996; AGUIAR et al., 2013). A Ordem é caracterizada pela presença de dois 

pares de asas membranosas, e por pequenos ganchos presentes nas asas 

posteriores unindo-as às asas anteriores (TRAD, 2015). 

 Apoidea é uma das três superfamílias que formam a ordem dos 

himenópteros e tem como característica principal a transformação do ovipositor 

das fêmeas em um ferrão, que tem como função defender dos predadores e 

paralisar suas presas/hospedeiros (TRAD, 2015). Este grupo é monofilético 

(SHARKEY, 2007), sendo caracterizado também por uma constrição abdominal 

e ausência de pernas na fase larval (MELO, 2000). Nessa superfamília 

encontram-se os Apiformes e Esfeciformes, sendo os últimos um grupo 

parafilético contendo as famílias Heterogynaidae, Ampulicidae, Crabonidae e 

Sphecidae (MELO, 2000). 

A maioria das espécies de vespas esfecídeas é solitária, mas dentre as 

9.744 espécies de vespas desse grupo tem-se uma grande variação de formas 

e hábitos (BOHART e MENKE, 1976; TRAD, 2015). Em referência a este grupo 

polifilético de vespas caçadoras de insetos, aranhas e colêmbulos, muitos 

autores utilizam o termo esfeciformes (GAYUBO et al., 2002; GONZALEZ, 

2006). Estas vespas são cosmopolitas e atualmente existem cerca de 82 

espécies deste grupo extintas e mais de 640 registradas no Brasil 

(PULAWSKY, 2015). 

Os adultos da família Crabronidae Latreille 1802 apresentam hábitos 

variados, sendo a maioria predadora (BOHART & MENKE, 1976). Foram 

descritas cerca de 9.000 espécies desta família (PULAWSKI, 2014), das quais 

a maioria não apresenta organização social (MELO, 2000; O’NEILL, 2001). 

Nesta família, as vespas costumam aprovisionar seus ninhos com insetos e 

aranhas (MUSICANTE E SALVO, 2010).  



51 

 

 Cinco subfamílias fazem parte da família Crabronidae: Astatinae, 

Bembicinae, Crabroninae, Pemphredoninae e Philanthinae, sendo Crabroninae 

a mais numerosa delas com aproximadamente 3400 espécies descritas 

(AMARANTE, 2005). Trypoxylini é a segunda maior tribo dessa subfamília e é 

formada por cinco gêneros: Aulacophilus, Pison, Pisonopsis, Pisoxylon e 

Trypoxylon, todos com espécies na Região Neotropical (AMARANTE, 2005). 

 O gênero Pisoxylon foi descrito em 1968 por um único macho de uma 

espécie e até recentemente sua posição na tribo Trypoxylini não havia sido 

questionada (ANTROPOV, 1997), entretanto Menke (1968), desde sua 

descrição, deixou claro a relação íntima e evidente com o gênero Trypoxylon. 

Menke (1968) considera os abdomens compactos como única característica 

exclusiva do grupo. No entanto, após a descrição de Trypoxylon mojuba 

(AMARANTE, 1995), constatou-se que a espécie possuía o abdômen 

igualmente compacto, mostrando que os dois gêneros em questão não podem 

ser separados apenas por essa característica (ANTROPOV, 1997). Assim, a 

divisão entre os dois gêneros ainda é confusa, demandando mais informações 

sobre a biologia de nidificação das espécies de Pisoxylon, e posterior estudo 

comparativo entre essas espécies, e aquelas do gênero Trypoxylon 

 No Brasil, algumas espécies de Pisoxylon vêm sendo registradas em 

ambientes de Floresta Ombrófila Mista através de ninhos-armadilha (IANTAS, 

2013; NETHER, 2014; BUGGENHAGEN, 2016). Essa técnica permite a 

obtenção de dados sobre a biologia de nidificação de diversas espécies de 

vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes. O estudo 

comparativo da biologia e dos hábitos de nidificação dessas espécies, contribui 

para o conhecimento das semelhanças filogenéticas entre os grupos e fornece 

critérios morfológicos para a caracterização de famílias (MICHENER, 1974). 

No presente estudo pretendeu-se investigar aspectos da biologia e da 

arquitetura de ninhos de Pisoxylon amenkei MENKE coletados em ninhos-

armadilha em Floresta Ombrófila Mista, na Floresta Nacional de Irati, no Sul do 

Brasil. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 
Descrita no Capítulo I desta dissertação. 

 

2.2 Delineamento amostral 
Descrita no Capítulo I desta dissertação. 

 

2.3 Análise dos dados 
A cada coleta realizada, os ninhos foram levados ao laboratório de 

Biologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da UNICENTRO onde eram 

descritos, fotografados e medidos.  

Para medida dos pesos foi utilizada uma balança analítica com quatro 

casas decimais, da marca Bel Mark. A largura de suas cabeças (maior 

distância entre as superfícies dos olhos compostos em vista frontal) foi obtida 

usando-se uma lupa da marca Leica MZ6. 

Já para as medidas das células de cria, e também das células 

vestibulares e intercalares, foi utilizado um paquímetro. As células de cria foram 

consideradas as que possuem presas, larvas ou casulos, as vestibulares 

aquelas células vazias localizadas antes do fechamento do ninho e as 

intercalares foram consideradas células não provisionadas entre duas células 

de cria. 

Como as células possuem o formato de um cilindro, seus volumes foram 

calculados utilizando a fórmula: 

 V= π.r².h.  

Onde: 

V= volume da célula  

π (pi)= razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência (3,14)  

r²= medida do raio (metade do diâmetro da célula)  

h= comprimento total da célula. 

A razão sexual foi calculada separadamente para cada diâmetro dos 

ninhos-armadilha, dividindo-se o número de machos pelo de fêmeas e 

comparando à proporção 1:1 pelo teste do qui-quadrado.  
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O tempo de desenvolvimento dos adultos foi estimado através do 

intervalo médio entre as coletas e a emergência dos adultos, e o número de 

gerações adultas estimado a partir do mês em que a espécie começou a 

nidificar (dezembro), até o mês em que ela entrou em diapausa, parando as 

suas atividades de nidificação (maio).  

Posteriormente, os dados foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis 

para verificar se houve diferença significativa entre os volumes das células de 

machos e de fêmeas e entre diâmetros. O teste t foi aplicado para verificar a 

diferença entre os pesos e as larguras de suas cabeças entre machos e 

fêmeas. 

O teste do qui-quadrado foi feito no programa BioEstat, versão 5.3 e o 

Test t e Kruskal-Wallis (ANOVA) foram feitas no programa PAST, versão 3.14. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Nidificação, Arquitetura e Estrutura dos ninhos 

 Em 12 meses de coleta foram fundados 40 ninhos de Pisoxylon 

amenkei, sendo 10 deles na Área de Plantio de Araucária e 30 na Área de 

mata Nativa. A nidificação ocorreu de dezembro de 2015 à maio de 2016 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Número mensal de ninhos fundados por Pisoxylon amenkei em Irati, PR, entre agosto 

de 2015 a junho de 2016. 

 

 P. amenkei nidificou mais nas armadilhas com 5mm de diâmetro (N = 

24) do que no diâmetro 7mm (N = 14), fundando apenas um ninho em 

armadilhas de 10mm e um ninho naquelas com 13mm de diâmetro. Seus 

casulos têm formato de cilindro, sendo dispostas de maneira linear e variando 

de um a cinco casulos por ninho-armadilha. São lisos na parta externa e 

interna, lembrando uma “casquinha”. Alguns ninhos possuíam células 

vestibulares e intercalares, e o barro utilizado nas construções das partições 

celulares, variou em tons de marrom claro. Normalmente o fundo dos ninhos 

são revestidos por uma camada fina de barro. Em grande parte dos ninhos, as 

fêmeas ocuparam células mais internas e os machos as mais externas (Figura 

2A e 2B). 
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Figura 2: Estrutura de ninhos utilizados por Pisoxylon amenkei em ninho-armadilha com 0,5 cm 

de diâmetro (Ninho 1) e 0,7 cm de diâmetro (Ninho 2). Ninho 1: A) Célula vestibular, B) Célula 

de macho, C) Célula de fêmea, D) Partição celular feita com barro. Ninho 2: A) Células de 

macho, B) Larva de Pisoxylon ainda sem casulo, C) Fechamento do ninho, D) Aranhas 

capturadas e aprovisionadas. 

 

 Houve diferença significativa em relação ao volume das células entre os 

diâmetros 5mm e 7 mm (Tabela 1). Após a emersão, o volume dos machos e 

fêmeas, o peso e a medida de suas cabeças também variaram 

significativamente, o que demonstra dimorfismo sexual. 
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Tabela 1: Estrutura dos ninhos de Pisoxylon amenkei amostrados na Área Nativa e Área de 

Plantio de Araucária em Irati, PR, e tamanho dos adultos. Os valores são médias e desvios-

padrão, valor de significância e tamanhos de amostra indicados. 

Estrutura de ninhos e 

indivíduos 

Diâmetro do 

ninho/sexo 

 

Média e DP 

 

P 

Quantidade de 

espécimes 

analisados 

Volume das células de 

cria (cm³) 

5 mm 67,72 ± 21,58 H = 8,132 

p=0,004 

27 indivíduos 

7 mm 85,65± 15,49 23 indivíduos 

     

Volume das células de 

cria (cm³) 

F 90,56 ± 19,07 H = 9,101 14 indivíduos 

M 66,07 ± 19,88 p=0,002 17 indivíduos 

     

Peso (g) F 0,0272 ± 0,005 T = -7,26 

p= 0,000 

24 indivíduos 

M 0,0152 ± 0,006 17 indivíduos 

     

Largura da cabeça (mm) F 2,61 ± 0,08 T = -6,81 

p = 0,000 

15 indivíduos 

M 2,33 ± 0,13 13 indivíduos 

 

3.2 História de vida e razão sexual 

 Dos 71 adultos que emergiram, 39 eram machos e 32 eram fêmeas, o 

que totaliza uma razão sexual geral de 1,22 machos: 1 fêmea, sem diferença 

significativa (Figura 3 A e B). Nos ninhos de 5mm emergiram mais machos do 

que fêmeas (Machos = 24; Fêmeas = 9), enquanto nos de 7mm emergiram 

mais fêmeas do que machos (Machos = 14; Fêmeas = 21) (Tabela 2). No único 

ninho de 10mm emergiram um macho e uma fêmea, e no ninho de 13mm 

apenas um macho. 

 

 

Figura 3: Macho (A) e fêmea (B) de Pisoxylon amenkei. (Aumento de 40x). 
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Tabela 2: Razão sexual de Pisoxylon amenkei calculada por diâmetros dos ninhos-armadilha 

com respectivos sexos, números de machos e de fêmeas e significância da proporção 1:1. 

Nível de significância 0,05. 

Diâmetro Sexo Razão Sexual Proporção 

macho:fêmea 

Significância 

proporção 1:1 

5mm Macho n=24 2,66:1  

Fêmea n=9 X² = 6,818; p= 0,009 

7mm Macho n=14 0,66:1 

 

 

Fêmea n=21 X² = 1,40; p = 0,237 

10mm Macho n=1 1:1  

 Fêmea n=1   

13mm Macho n=1 1:0  

 Fêmea n=0   

TOTAL Macho n=39 1,22:1  

 Fêmea n=32  X² = 0,69; p = 0,406 

 

 P. amenkei possui tanto desenvolvimento direto, ou curto, com os 

adultos emergindo em 40 dias, e desenvolvimento mais longo, com entrada em 

diapausa na fase de pré-pupa durante o inverno. No desenvolvimento direto, os 

machos levaram em média 40,91±36,15 dias e as fêmeas 31,52±15,73 dias 

para completar o desenvolvimento. Apenas um indivíduo de cada sexo entrou 

em diapausa, sendo que a fêmea demorou 196 dias para completar o 

desenvolvimento e o macho 185 dias. Estas vespas apresentam pelo menos 

quatro gerações ao longo do ano, pois começaram a fundar ninhos na metade 

de dezembro e como levam cerca de 40 dias para completar o seu 

desenvolvimento, a primeira geração estará presente em final de janeiro, a 

segunda no começo de março, a terceira na metade de abril e a quarta no final 

de maio (Figura 4). 
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Figura 4: Número de gerações de Pisoxylon amenkein durante 2015 e 2016. 

 

3.3 Mortalidade e Inimigos naturais 

 Foram aprovisionadas 25 células na Área Reflorestada e 75 células na 

Área Nativa. Na Área Reflorestada houve mortalidade em 5 células (20%) por 

causas desconhecidas. Na Área de mata Nativa houve mortalidade em 19 

células (25,33%), sendo 1 atacada por parasitoide (1,33%) e as outras 18 

ocorrendo por causas desconhecidas (24%). 
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4. DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos neste estudo mostram que Pisoxylon amenkei 

teve uma elevada abundância na Área Nativa e na Área de Plantio de 

Araucária quando comparada com outros estudos feitos em fragmentos de 

Floresta Ombrófila Mista (IANTAS, 2013; WOISKI, 2009). O período de 

atividade desta espécie não diferiu do que vem sendo registrado por outros 

autores, ocorrendo nos meses mais quentes e em áreas de florestas (WOISKI, 

2009; IANTAS, 2013; NETHER, 2014). 

 Um resultado que merece destaque é a posição dos sexos nos ninhos, 

pois a maioria dos ninhos mistos possuíam as fêmeas nidificadas nas células 

mais internas e os machos nas externas. Uma possível explicação é discutida 

por Silva, Viana e Neves (2001), baseando-se no fato de que com os machos 

criados nas células mais externas, conseguiriam sair mais facilmente, já que 

normalmente eles possuem um desenvolvimento mais rápido que o das 

fêmeas. Entretanto, o tempo de desenvolvimento encontrado para machos 

neste estudo foi maior do que para as fêmeas, diferentemente do esperado. 

 Houve diferença significativa entre os volumes das células dos diâmetros 

5mm e 7mm, sugerindo que em diâmetros maiores os casulos tendem a ser 

maiores. JESUS e GAROFALO (2000) sugerem que a arquitetura dos ninhos e 

a disposição das células dependem do espaço disponível na cavidade. 

Certamente células menores resultam em vespas de menor tamanho, o que 

pode estar intimamente ligado com o fato do volume da célula ser maior 

significativamente entre as fêmeas e do tamanho corporal (distância dos olhos 

e peso) também serem menores nos machos. 

Embora a razão sexual tenha sido enviesada aos machos, nos ninhos de 

diâmetro 7 mm ela tendeu para as fêmeas, sugerindo que ninhos com 

diâmetros maiores são mais utilizados pela vespas para colocar ovos que 

darão origem a fêmeas. Pesquisas com outras espécies também encontraram 

esse padrão: Trypoxylon rogenhoferi (PERUQUETTI & DEL LAMA, 2003), 

Trypoxylon lactitarse (BUSCHINI, 2007) e Trypoxylo agamemnon (BUSCHINI E 

BERGAMASCHI, 2014).  

Outro motivo para o nascimento de machos ser significativamente 

superior nos ninhos menores, parte do princípio que as vespas mãe tem 

benefícios ao fazer a oviposição do sexo masculino, como dispender de uma 
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quantidade menor de alimentos aprovisionados por célula e possuir sempre um 

macho guardando seu ninho, tendo mais tempo para o forrageamento 

(BUSCHINI e BERGAMASCHI, 2014). Entretanto, não existem estudos 

comprovando se existem machos guarda nesta espécie. 

 Neste trabalho, foi verificado o parasitismo de um único ninho de P. 

amenkei por insetos da família Ichneumonidae. Insetos desta família costumam 

parasitar vespas pertencentes a Crabronidae (SANTONI, BRESCOVIT e DEL 

LAMA, 2009). 

 O casulo de Pisoxylon amenkei possui características semelhantes de 

formato de cilindro para a maioria dos espécimes e tamanho entre suas células 

e poucas variações em relação a coloração das células. As nidificações de P. 

amenkei ocorreram em diferentes períodos, sendo dezembro e janeiro os 

meses mais quentes do ano e também com maior atividade. Nossos resultados 

mostraram que P. amenkei é multivoltina e pode apresentar ciclo de vida direto 

ou com diapausa.  
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5. CONCLUSÃO 

Visualizando nossos resultados e discussão, conclui-se que ninhos da 

espécie Pisoxylon amenkei possuem variações na arquitetura de ninhos e 

construção de células, mas tende a seguir um padrão com relação a coloração 

e formato. Percebeu-se também que a espécie tem preferência por ninhos-

armadilha de diâmetros menores e que quanto menores forem esses 

diâmetros, maior a tendência de emergirem machos. Assim, são necessários 

mais estudos com acompanhamentos de longo prazo para podermos descrever 

mais características biológicas e comportamentais da espécie. 
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