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RESUMO 

Frente aos atuais cenários mundiais acerca da perda de biodiversidade, as atividades 

humanas tem sido responsáveis pela maior parte das mudanças ambientais que 

comprometem a persistência das espécies, alteram suas distribuições e ocasionam mudanças 

nas interações antagônicas e mutualísticas. Inimigos naturais são componentes importantes 

em comunidades de vespas e abelhas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes, 

pois atuam como um fator de mortalidade relevante e podem regular o crescimento da 

população hospedeira. No entanto, a interação natural do hospedeiro permanece pouco 

investigada. Neste estudo nós investigamos se a assembleia de vespas e abelhas que 

nidificam em cavidades preexistentes e inimigos naturais associados difere em dois 

fragmentos de Mata Atlântica e em duas áreas abertas. Para a amostragem destes insetos, 

ninhos-armadilha confeccionados de madeira e de bambu foram instalados em dois 

fragmentos de floresta e em suas áreas abertas. Um total de 580 ninhos-armadilha foi 

coletado nas áreas estudadas. Sete espécies de vespas foram comuns às áreas de floresta e 

abertas, e a maior abundância de ninhos foi encontrada na área aberta (350 ninhos), onde 

ocorreram 22 espécies de vespas e sete de abelhas. O estimador de riqueza Chao1 indicou 

que a riqueza esperada foi muito próxima da observada para todas as áreas. Apesar de não 

verificarmos diferenças significativas para os índices de diversidade entre os fragmentos de 

florestas e áreas abertas, foi possível observar que a composição das espécies muda com a 

retirada da floresta. Foi observado um maior número de interações ocorrendo na área aberta, 

onde 11 espécies de vespas e abelhas foram atacadas por 19 espécies de inimigos naturais, 

enquanto que em fragmento de floresta, sete espécies de vespas e nove de inimigos naturais 

foram observadas. As redes de interação apresentaram um padrão mais generalista e 

modular, com baixa conectividade e aninhamento, enquanto que os valores de robustez 

indicaram que as espécies hospedeiras são mais fortes para resistirem a extinções 

secundárias, tornando a rede mais estável para as espécies hospedeiras.  

 

Palavras-Chave: Ninhos-armadilha; Mata Atlântica; Biologia de nidificação; Redes 

antagônicas; Diversidade Alfa e Beta. 
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ABSTRACT  

Before current global scenarios of biodiversity loss, human activities have been responsible 

for most environmental changes that compromise the persistence of species, alter their 

distributions, and bring about changes in antagonistic and mutualistic interactions. Natural 

enemies are important components in communities of solitary wasps and bees that nest in 

preexisting cavities, since they act as a relevant mortality factor and may help regulating the 

growth of the host population. However, the natural interaction of the host remains little 

investigated. In this study we investigated whether the cluster of wasps and bees nesting in 

preexisting cavities and associated natural enemies differ in two fragments of Atlantic Forest 

and two adjacent matrices areas. For the sampling of these insects, trap nests made of wood 

and bamboo were installed in two fragments of forest and in their adjacent matrix areas. A 

total of 580 trap nests were collected in the studied areas. Seven species of wasps were 

common to forest and matrix areas, and the highest nests abundance was found in the matrix 

(350 nests), where there were 22 species of wasps and seven species of bees. The richness 

estimator Chao1 indicated that the expected richness was very close to the one observed for 

all areas. Although we did not verify significant differences for the diversity indexes 

between forest fragments and adjacent matrices, it was possible to observe that the 

composition of the species changes with the forest withdrawal. It was observed a greater 

number of interactions occurring in the adjacent matrix area, where 11 species of wasps and 

bees were attacked by 19 species of natural enemies, whereas in forest fragment, seven 

species of wasps and nine species of natural enemies were observed. Interaction networks 

presented a more general and modular pattern with low connectivity and nesting, while 

robustness values indicated that host species are stronger to resist secondary extinctions, 

making the network more stable for host species. 

Keywords: Trap-Nests; Atlantic Forest; Nesting biology; Antagonistic networks; Alpha and 

Beta diversity. 

 

 

 

 



 

11 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

Os ecossistemas terrestres têm sofrido grandes modificações, principalmente devido 

à ação antrópica, o que causa sérios impactos aos habitats de inúmeras espécies, resultando 

na perda e fragmentação florestal. Consequentemente, a biodiversidade mundial vem sendo 

afetada através de elevadas taxas de extinção local e global, e devido ao declínio de espécies 

consideradas abundantes, além da alteração ou substituição da composição das espécies de 

suas comunidades (GRAY et al., 2018; KOK et al., 2018).  

Apesar disso, nem todas as espécies são igualmente afetadas, e muitas acabam 

beneficiando-se da criação fragmentada de novos habitats (THOMAS, 2013). Logo, o 

resultado frente a essa modificação é o forte “turnover” na composição da comunidade entre 

os diferentes tipos de ambientes (NEWBOLD et al. 2015; 2016).  

Nos últimos anos vêm crescendo a preocupação global com a perda da 

biodiversidade, devido à ação antrópica, e seu impacto nos bens e serviços ecossistêmicos 

(DÍAZ et al., 2006, CARDINALE et al., 2012). Em todo o mundo, a maioria das áreas 

florestais remanescentes está agora a 1 km de suas bordas, o que compromete seus processos 

ecológicos e a valorização e conservação dos grandes remanescentes (HADDAD et al., 

2015) e leva a impactos significativos que muitas vezes não são considerados em planos de 

conservação (BARLOW et al., 2016). 

As regiões tropicais e subtropicais, além de possuírem uma elevada biodiversidade, 

são os locais que vem sofrendo as maiores taxas de perda de áreas com florestas nativas. A 

América do Sul possui diferentes biomas e teve uma perda de 29,6% de florestas naturais 

(WATSON et al., 2016). O Brasil, embora seja um dos países com maior biodiversidade de 

ecossistemas, vem constantemente tendo sua diversidade ameaçada (MITTERMEIER et al., 

1997; BROCKMANN et al., 2018).  

No Brasil existem seis biomas distintos (denominados: Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa) e com variadas fitofisionomias (MMA, 2019). 

Dos Biomas brasileiros, a Mata Atlântica tem continuamente sido afetada pelo homem, 

sendo degradada, anualmente, cerca de 6% de sua cobertura vegetal, sendo o Paraná o 

Estado em quarto lugar no ranking de desmatamento (INPE, 2014). 

A Mata Atlântica é um dos maiores biomas em extensão e possui grandes áreas de 

ecossistemas tropicais da Terra, além de abrigar uma grande diversidade de organismos, 

sendo então considerada um hotspot de biodiversidade, devido a elevada riqueza de espécies 

endêmicas (MYERS et al., 2000). A perda da biodiversidade e de habitats é preocupante, 
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pois espécies endêmicas de hotspots correm sérios riscos de extinção (BROOKS et al., 2002; 

JOLY et al., 2014).  

As atividades antrópicas podem alterar a estrutura da vegetação e suceder em 

simplificação do habitat e perda de espécies em níveis tróficos superiores (CADENASSO et 

al., 2003; FAHRIG, 2003; HARPER et al., 2005; EBELING et al., 2012). O desmatamento e 

a implementação de áreas agrícolas, por exemplo, podem reduzir drasticamente a 

diversidade da flora, modificando a estrutura do habitat e reduzindo a disponibilidade de 

fontes alimentares e cavidades naturais que são locais de nidificação para muitas espécies 

(OLIVEIRA, 2001; MORATO; MARTINS, 2006; CADENASSO et al., 2003; FAHRIG, 

2003; HARPER et al., 2005). A perda de vegetação nativa afeta diretamente a estabilidade 

dos ecossistemas e dos serviços prestados pelas espécies de vespas e abelhas (POTTS et al., 

2010). 

Estima-se que existam mais de 20 mil espécies de abelhas (MICHENER, 2007; 

ABELHA, 2018) e mais de 30 mil espécies de vespas (ALBERTINA et al., 2012). Entre as 

espécies de vespas e de abelhas existem aquelas com hábito solitário, e muitas delas 

apresentam o comportamento de nidificar em cavidades preexistentes (O’NEILL, 2001).  

Uma das técnicas que tem sido utilizada para captura desses insetos é a de ninhos-

armadilha desenvolvida do Krombeim (1967) que consiste em disponibilizar, nos habitas 

estudados, cavidades artificiais para que estes grupos de vespas e abelhas nidifiquem 

(KROMBEIM, 1967; O’NEILL, 2001; MICHENER, 2007). Através dessas armadilhas é 

possível obter informações sobre a biologia das espécies, história de vida e interações 

antagonistas entre as espécies de abelhas e vespas hospedeiras e seus inimigos naturais, e 

sobre a abundância e riqueza de espécies (ASSIS; CAMILLO, 1997; BUSCHINI et al., 

2007; FLORES et al., 2018; STAAB et al., 2018).  

O uso de ninhos-armadilha constitui um método simples e eficiente para amostrar as 

espécies que vivem em determinada área, evitando aquelas que estejam apenas transitando 

pelo local (CAMILLO et al., 1995; TSCHARNTKE et al., 1998). Os modelos mais 

utilizados no Brasil são gomos de bambu, tubos de cartolinas inseridas em uma placa de 

madeira (ASSIS; CAMILLO, 1997; FLORES et al., 2018) e blocos de madeira perfurados e 

serrados longitudinalmente (BUSCHINI et al., 2007).  Pesquisadores perceberam o 

potencial desse método para comparar assembleias de espécies entre habitats e testar 

hipóteses relacionadas às mudanças ambientais (GATHMANN, 1994; HASHIMOTO; 

ENDO, 1994), além da utilização de algumas espécies de insetos em estudos relacionados à 

bioindicação (STAAB et al., 2018).  
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A partir do estudo de Tscharntke et al. (1998), os ninhos-armadilha tornaram-se uma 

excelente ferramenta em pesquisas relacionadas à ecologia quantitativa (por exemplo, 

MORATO; CAMPOS, 2000; STEFFAN-DEWENTER, 2003; TYLIANAKIS et al., 2007). 

O número de espécies coletadas utilizando essas armadilhas está positivamente 

correlacionado com o número total de vespas e abelhas presentes no habitat, tornando-as 

representativas de suas comunidades locais (TSCHARNTKE et al., 1998). Além disso, 

grande parte de suas espécies possui nicho ecológico estreito e distância de forrageamento 

curta (ZURBUCHEN et al., 2010), tornando-as responsivas às mudanças ambientais 

(STAAB et al., 2018). 

 Informações sobre as interações tróficas também podem ser obtidas através dos 

ninhos-armadilha, pois além da coleta das vespas e das abelhas, tem-se acesso aos seus 

parasitoides, às suas presas, no caso das vespas, e aos grãos de pólen utilizados para 

alimentar as crias das abelhas, e o mais importante, permite sua quantificação (STAAB et 

al., 2018). As interações ecológicas têm o potencial de influenciar a dinâmica ecológica e 

evolutiva das espécies (VÁZQUEZ et al., 2007). Uma abordagem importante para descrever 

a estrutura e compreender a dinâmica das interações interespecíficas em comunidades 

ecológicas é o estudo das redes de interação (INGS et al., 2009). A estrutura dessas redes 

pode estar relacionada à estabilidade e à dinâmica da comunidade (TYLIANAKIS et al., 

2010). 

 Estudos empíricos vêm gerando constantes informações, não apenas acerca da 

incidência, mas também a respeito da frequência de interações interespecíficas em redes 

ecológicas (MEMMOTT, 2004), o que permite o fornecimento de descrições mais ricas e 

complexas de sua estrutura (MORRIS et al., 2013). Estudar as interações entre espécies 

através das redes fornece, além da representação visual de sistemas ecológicos complexos, 

um mecanismo eficiente para medir atributos de espécies particulares e propriedades do 

sistema como um todo, e também como elas mudam no espaço ou no tempo (POULIN, 

2010).  

 Considerando a importância da biodiversidade, visto que um dos grandes desafios 

atuais é desenvolver meios de preservá-la e cuidá-la para as gerações futuras (WENDE et al, 

2018), e frente ao essencial papel das vespas e das abelhas nos serviços ecossistêmicos, se 

faz necessário mais estudos que busquem compreender como suas assembleias estão 

estruturadas e como as relações tróficas estão distribuídas dentro dessa guilda.  

Faz-se necessário também a realização de estudos na Mata Atlântica, especialmente, 

na fitofisionomia de Floresta Ombrófila Mista, que está na lista vermelha, pois contém 
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muitas espécies de fauna e principalmente flora, ameaçadas de extinção, como, por exemplo, 

a Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná) (MARTINELLI; MORAES, 2013; 

THOMAS, 2013; IUCN, 2019).  

Com base nessas informações, essa pesquisa teve como objetivo geral estudar a 

assembleia de vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes e apresentar 

informações sobre a biologia de nidificação de Ancistrocerus flavomarginatus BRÈTHES e 

de Zethus plaumanni BOHART & STANGE, espécies de vespas pouco conhecidas e que 

frequentemente são encontradas nidificando em Florestas Ombrófilas Mistas. 

Esta dissertação foi dividida em três capítulos: 

Capítulo 1: Vespas, abelhas e inimigos naturais na Mata Atlântica: Diversidade de 

espécies e de interações tróficas. 

Capítulo 2: Aspectos da biologia de nidificação de Ancistrocerus flavomarginatus 

Brèthes (Hymenoptera, Vespidae: Eumeninae): espécie neotropical frequente em Florestas 

com Araucárias. 

Capítulo 3: Biologia de Zethus plaumanni Bohart & Stange (Hymenoptera; 

Vespidae; Eumeninae): uma espécie solitária que nidifica em cavidades preexistentes. 
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CAPÍTULO 1 

VESPAS, ABELHAS E INIMIGOS NATURAIS NA MATA ATLÂNTICA: 

DIVERSIDADE DE ESPÉCIES E DE INTERAÇÕES TRÓFICAS 

RESUMO  

Ações antrópicas têm provocado a modificações nos ambientes, criando habitats 

fragmentados e consequentemente afetando espécies ali presentes. Os ambientes de Floresta 

Ombrófila Mista, sofreram intensos processos de substituição da cobertura vegetal 

característica de mata, levando a vastas áreas abertas. Este trabalho teve por objetivo 

identificar diferenças na composição de espécies e comparar a diversidade alfa e beta entre 

áreas com fragmentos florestais e áreas abertas alteradas por ação antrópica, utilizando 

vespas e abelhas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes. Para isso vespas e 

abelhas foram coletadas em dois fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e em duas áreas 

abertas, próxima aos fragmentos de floresta, através do método de coleta de ninhos-

armadilha. As coletas foram realizadas entre agosto de 2017 a julho de 2018. Métricas 

descritoras da topologia de redes foram aplicadas nas redes antagônicas, entre vespas e 

abelhas que nidificam em cavidades preexistentes e seus inimigos naturais, objetivando 

verificar se essas redes apresentam diferenças entre áreas florestais e áreas abertas.  Neste 

período foram coletados 580 ninhos, 350 nas áreas alteradas e 230 em ambientes de mata. 

Os ninhos foram fundados por 22 espécies diferentes, sete espécies ocorreram 

exclusivamente em áreas alteradas, oito nos ambientes de mata, e sete espécies ocorrem em 

ambos os ambientes. As áreas estudadas apresentaram diferenças na composição de 

espécies, porém a diferença de diversidade entre ambientes florestais e áreas abertas 

modificadas não foi significativa. Nenhuma das métricas utilizadas apontou diferenças 

significativas entre os ambientes. Este resultado pode estar relacionado a fatores como: 

relações parasita-hospedeiro são tão especificas filogeneticamente, moldadas por um tempo 

evolutivo, que estas métricas não foram capazes de detectar diferenças nestas relações nos 

ambientes estudados, ou estas redes estão igualmente estruturadas apresentando igual 

estabilidade nos dois ambientes. 

 

Palavras-chave: composição de espécies, Floresta de Araucária, ninhos-armadilha, índices 

de diversidade, rede antagônica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso das florestas nativas pelos seres humanos, devido ao crescimento das áreas 

urbanas e à intensificação da agricultura, modificou os habitats originais. Essas 

modificações alteram a dinâmica e a estrutura dos ecossistemas e das comunidades naturais 

em todo o mundo, levando várias espécies à extinção (FOLEY et al., 2005; GRIMM et al., 

2008; NIEMELÄ et al., 2013; DORNELAS et al., 2014).  

A taxa crescente de desmatamento e de fragmentação dos habitats vem se tornando 

uma grande ameaça à biodiversidade, pois, fragmentos ficam desconectados uns dos outros e 

imersos em uma matriz de pastagens e de monoculturas (FAHRIG, 2003; HADDAD et al., 

2015). Esse fator provoca principalmente a perda de habitats e uma queda na 

heterogeneidade estrutural dos ambientes, ocasionado diminuição da biodiversidade 

(PIERRE; KOVALENKO, 2014).  

Diferentes grupos tróficos de artrópodes respondem de forma distinta à alteração dos 

habitats (SPILLER, et al., 2018). A diversidade desses grupos pode afetar não apenas as 

taxas de polinização (GARIBALDI et al., 2011) e de controle biológico (THIES et al., 2011) 

mas também, o parasitismo de parasitoides benéficos (TYLIANAKIS, 2006). Isso tem 

levado vários pesquisadores buscar compreender, o efeito da perda da biodiversidade sobre 

processos ecossistêmicos (FOLEY et al., 2005; KREMEN; OSTFELD, 2005) De fato, as 

interações interespecíficas são fortemente afetadas nos ambientes simplificados e sob 

manejo constante (ÖSTMAN et al., 2001; TSCHARNTKE et al., 2005).  

Alguns atributos tornam os insetos bons modelos para estudos sobre o efeito das 

mudanças ambientais nas comunidades animais, como ciclo de vida curto, quando 

comparados a outros grupos. Isso resulta em respostas evolutivas mais rápidas, além de 

apresentarem papeis variados no funcionamento dos ecossistemas dos quais fazem parte 

(ciclagem de nutrientes, polinização, predação, parasitismo, etc.) (DIDHAM et al., 1998; 

MCINTYRE, 2000; GARNAS, 2018).  

As vespas e as abelhas são muito sensíveis à simplificação do habitat e estão 

mundialmente em declínio devido às mudanças ambientais e ao uso de inseticidas nas 

monoculturas (DOBSON et al., 2006; MORATO; MARTINS, 2006; PAUW; HAWKINS, 

2011). Alterações na composição das comunidades desses insetos podem comprometer a 

qualidade dos serviços ecossistêmicos realizados por elas, como o controle biológico 

realizado pelas vespas (GOULD; JEANNE, 1984; SYMONDSON et al., 2002; GRAB et al., 

2018) e a polinização realizada, em grande parte, pelas abelhas (KLEIN et al., 2007; 

CONNELLY et al., 2015; NICHOLSON et al., 2019).   
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Para estudos de interações tróficas complexas, um sistema que vem se mostrando 

particularmente interessante, é o de vespas e abelhas que nidificam em cavidades 

preexistentes, devido ao pequeno tamanho desses animais, à alta riqueza de espécies, à 

complexidade trófica que apresentam, e à sua importância para o funcionamento dos 

ecossistemas (TSCHARNTKE et al., 1998; KLEIN et al., 2007; TYLIANAKIS et al., 2007). 

Aproximadamente cinco por cento das espécies de vespas e abelhas solitárias possuem o 

hábito de nidificar em cavidades preexistentes (VEDDELER et al., 2010), sendo parasitadas 

por vários grupos como Hymenoptera, Diptera e Coleoptera (EBELING et al., 2012; 

MATOS et al., 2013; FLORES et al., 2018; NETHER et al., 2019). Devido à participação 

desses insetos em mais de um nível trófico, eles vêm sendo considerados importantes 

indicadores de alterações ambientais e de perda da biodiversidade (TSCHARNTKE et al., 

1998).  

Além disso, especialistas de níveis tróficos superiores são considerados mais 

vulneráveis à fragmentação do habitat e à heterogeneidade ambiental reduzida do que seus 

hospedeiros (BRUECKMANN et al., 2011; RAND et al., 2012). Os antagonistas também 

têm requisitos mais complexos porque precisam sincronizar suas atividades no espaço e no 

tempo com a abundância de hospedeiros (DURRER; SCHMID-HEMPEL, 1995; 

STEFFAN-DEWENTER, 2003). Ambientes estruturalmente diversificados, com alta 

conectividade entre habitats, poderiam melhorar as chances de encontrar habitats com 

populações hospedeiras, desse modo, beneficiaria particularmente níveis tróficos superiores 

(DURRER; SCHMID-HEMPEL, 1995; BASCOMPTE et al., 2003). 

Apesar do aumento no número de estudos acerca dos impactos, devido a perda 

vegetacional, sobre as comunidades de animais e de plantas, compreender como as 

interações polinizador-planta (CANE et al., 2006), predador-presa e parasitoide-hospedeiro 

são afetadas (KLEIN et al., 2006) ainda permanece um grande desafio. As interações 

bióticas são determinadas por vários padrões, são complexas, dinâmicas e exercem papel 

fundamental sobre a organização e a persistência da biodiversidade, que é mais que uma 

simples coleção de espécies (BASCOMPTE et al., 2003).  

Nos últimos anos, o interesse em compreender como estruturas de redes de 

interações podem ser modificadas pela variação na composição de espécies que formam 

estas redes, tem mostrando considerável crescimento (DÁTTILO et al., 2013; DALLAS; 

POISOT, 2017; KEMP et al., 2017; TYLIANAKIS; MORRIS, 2017). Estruturas de redes 

ecológicas demonstram propriedades emergentes das interações entre espécies, e 

frequentemente é avaliada através de métricas que utilizam o número de espécies nas redes 
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(nós), o número de interações entre elas (links), e o número médio de interações realizadas 

pelas espécies (DORMANN et al., 2009; 2017). Do ponto de vista biológico, estas métricas 

podem representar padrões não aleatórios de interações, desse modo, indica de que as redes 

são estruturadas, podendo ser moldadas por restrições impostas por habitat, como interações 

proibidas, por restrições morfológicas ou escolhas preferenciais das espécies. Estas, por sua 

vez, podem estar relacionadas aos atributos da história natural das espécies envolvidas, 

como traços filogenéticos, comportamentais, fisiológicos ou morfológicos (JORDANO, 

1987; OLESEN et al., 2011; OLITO; FOX, 2015). Nesse cenário, os atributos funcionais das 

espécies podem ser essenciais para delinear a organização das propriedades emergentes de 

redes ecológicas. Em contrapartida, padrões neutros de interações podem emergir caso haja 

interações randômicas entra espécies de acordo com suas abundâncias relativas, de maneira 

que espécies mais abundantes tenham probabilidade maior de interagirem entre si 

(VÁZQUEZ et al., 2007; DÁTTILO et al., 2014). Embora processos baseados em habitats e 

nicho bem como a neutralidade tenham sido testados (VÁZQUEZ et al., 2007; CANARD et 

al. 2014), ainda há controvérsias sobre quais processos ecológicos ou evolutivos são mais 

importantes explicar estruturas observadas em redes de interações. 

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

abelhas que nidificam em cavidades preexistentes e de seus inimigos naturais, visando 

responder as seguintes questões:  

- A taxa de nidificação foi maior em ninhos-armadilha confeccionados com madeira ou em 

ninhos-armadilhas confeccionados de bambu? 

- A diversidade alfa das vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes muda 

com a retirada da floresta? 

- Por possuir uma maior heterogeneidade na estrutura da vegetação, a diversidade dessa 

assembleia de insetos é maior nos fragmentos florestais?  

- A estrutura das redes de interação entre as abelhas, as vespas e seus inimigos naturais 

muda nos fragmentos florestais? E as relações entre esses insetos tendem a ser mais 

especialistas na floresta? 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

Esse estudo foi realizado em dois fragmentos de floresta com araucárias, e em duas 

áreas abertas, localizados em três propriedades particulares no Vale do Jordão, Município de 

Guarapuava (PR), coordenadas 25º26’04.2’’S e 51º26’30.6’’W (Figura 1), denominados de 

Floresta M (FM), Floresta D (FD), Aberta M (AM) e Aberta P (AP). 

Guarapuava está situada no Terceiro Planalto Paranaense, região centro-sul do 

estado. Segundo a classificação climática de Köppen (KOTTEK et al., 2006), essa região 

apresenta clima do tipo temperado propriamente dito (Cfb), com chuvas abundantes e bem 

distribuídas ao longo de todo o ano, sendo o verão bastante fresco e úmido, sem estação seca 

definida (MAACK, 1981). O período quente ocorre de setembro a abril, registrando 

temperaturas médias inferiores a 23,5°C. A estação fria se estende de maio a agosto, com 

geadas e temperaturas médias inferiores a 12,8°C e registros de mínimas absolutas abaixo de 

0°C (IAPAR, 2014). O limiar médio das temperaturas de Guarapuava varia entre 36°C e 

6,8°C (GUARAPUAVA, 2015).  

Próximo ao fragmento de Floresta M e a área Aberta M, existem áreas de pastagens, 

com criação de ovinos e caprinos, e algumas monoculturas de Pinus e Eucaliptus, além da 

presença de dois rios de grande porte nas suas proximidades (Rio Jordão e Rio Bananas) 

(Figura 1). O fragmento florestal denominado Floresta D fica bem próximo às monoculturas 

de Pinus e Eucaliptus, plantação de soja e pastagens de inverno, além de áreas com criação 

de bovinos e equinos. A área aberta denominada Aberta P encontra-se a 760 metros, em 

linha reta, desse fragmento e está a poucos metros do Rio Jordão. Próximo a ela também há 

monoculturas de Eucaliptus e áreas de pastagem (Figura 1). A distância entre as áreas 

Aberta M e Floresta M é de 1,9 quilômetros em linha reta até a área Floresta D e dois 

quilômetros até a área Aberta P. 
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Figura 1. Áreas de estudo em destaque nas propriedades particulares no Vale do Jordão, Guarapuava-PR, em 

rosa representa a área denominada Aberta P, em azul a área Floresta D e em amarelo as áreas Floresta M e 

Aberta M.  

 

 
2.2. Delineamento amostral 

Para coleta dos ninhos, foi utilizada a técnica de ninhos-armadilha, que consiste na 

disponibilização de cavidades artificiais para que esses insetos construam seus ninhos. Os 

ninhos utilizados nesse estudo foram feitos de madeira, com dimensões de 25 X 20 X 120 

mm e orifícios de 5; 7; 10 e 13 mm de diâmetro e 8 cm de comprimento interno. Foram 

utilizados, além de ninhos de madeira, ninhos-armadilha feitos de bambus com diâmetros e 

comprimentos variados (de 4 a 20mm de diâmetro e de 8cm a 30cm de comprimento). Cada 

unidade amostral foi composta de 16 ninhos-armadilha sendo quatro de cada diâmetro para 

os ninhos de madeira (5, 7, 10 e 13mm), dispostos ao acaso, o mesmo foi feito para os 

bambus, variando diâmetros e comprimentos em cada unidade amostral (Figura 2). Os 

blocos foram instalados sobre estacas de madeira a 1,5 m do solo, cobertos por uma telha, 

para evitar a chuva/sol diretamente sobre os ninhos (Figura 3). Foram instalados 6 pontos 

amostrais em cada área, distantes 50 metros um do outro, totalizando 24 pontos de coletas. 

Em cada ponto foram instalados dois blocos (unidade amostral) de ninhos-armadilha, sendo 

um de madeira e um de bambu, totalizando 768 ninhos em todas as áreas. 

Tanto os ninhos-armadilha de madeira, quanto os confeccionados de bambus foram 

serrados longitudinalmente em duas partes, unidas com fita adesiva, para permitir a 

verificação, em laboratório, do interior dos ninhos já construídos. 
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Figura 2. Unidade amostral composta por 16 ninhos-armadilha de madeiras e 16 ninhos-armadilhas de bambu 

com diferentes diâmetros e dispostos ao acaso no Vale do Jordão, Guarapuava – PR. Fonte: Nepomuceno, 

2018. 

 

 
 

Figura 3. Unidade amostral sobre uma estaca de madeira, a 1,5 m do solo, no Vale do Jordão, Guarapuava – 

PR. Fonte: Deus, 2018. 

 

 

2.3. Coletas e Manutenção dos ninhos das vespas e abelhas 

As coletas foram realizadas do início de agosto de 2017 a final de julho de 2018. Os 

ninhos-armadilha foram vistoriados em todos os meses de coletas, com intervalos 15 dias 
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entre elas. Aqueles que possuíam os ninhos das vespas ou das abelhas fundados foram 

retirados e substituídos por outro de igual diâmetro. A cada coleta realizada, os ninhos 

finalizados eram levados ao laboratório de Biologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da 

UNICENTRO e armazenados em garrafas PET, com a parte superior cortada e fechada com 

algodão, até a emergência dos adultos. Após emergirem eles foram sacrificados sob acetado 

de etila, pesados, sexados e alfinetados. Posteriormente todos os exemplares foram 

depositados na coleção do Laboratório de Biologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da 

UNICENTRO para posterior identificação. 

A temperatura e umidade relativa do ar foram medidas, a cada duas semanas, e em 

cada unidade amostral de todas as áreas, usando um termohigrômetro digital, para posterior 

comparação entre pontos amostrais, se necessário. A ordem em que as medidas foram 

tomadas, em cada unidade amostral, foi randomizada. 

 

2.4. Análises estatísticas 

2.4.1. Riqueza de espécies 

Para avaliar se o esforço amostral foi suficiente na estimativa da riqueza de espécies 

de cada área estudada, foram construídas duas curvas de rarefação: uma utilizando o número 

de ninhos construídos por cada espécie de vespa e de abelhas e recolhidos em cada coleta e a 

outra usando o número de indivíduos, de cada espécie, que emergiu desses ninhos.  

Para estimar a riqueza de espécies foram utilizados os estimadores Chao 1 e o 

Jackknife 1. O estimador de Chao 1 baseia-se na abundância, e utiliza a relação entre o 

número de Singletons e Doubletons (COLWELL, 2004), enquanto que o estimador 

Jackknife 1 (de primeira ordem) (ZANZINI, 2007) baseia-se na remoção de 1 amostra  

(podendo  ser  mais)  do conjunto total observado, recalculando-se o estimador a partir dos 

valores que restaram. É de fácil implementação e possui número fixo de interações (n caso 

retire apenas uma amostra por vez). Para o cálculo do Jackknife 1 utilizou-se o programa 

DivEs versão 4.7 e para o Chao 1 e a curva de rarefação o software PAST®, versão 3.21. 

 

2.4.2. Frequência de ocorrência e dominância das espécies 

A composição das espécies nas áreas estudadas (fragmento de floresta e área aberta) foi 

analisada por meio dos índices de frequência de ocorrência (FO) e de dominância das espécies 
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(D) de acordo com Gomes (2004), utilizando a abundância de cada espécie. Foi calculada a FO e 

D tanto para as espécies de hospedeiros quanto para as espécies de inimigos naturais.     

Frequência de ocorrência das espécies: FO= (número de amostras com a espécie i ÷ 

número total de amostras) x 100. Onde: Se FO > 50%, a espécie é classificada como 

primária; Se 50% ≥ FO ≥ 25%, a espécie é classificada como secundária; Se FO < 25%, a 

espécie é classificada como acidental. 

Dominância das espécies: D= (abundância da espécie i ÷ abundância total) x 100. 

Onde: D ≥ 5%, a espécie é classificada como dominante; se 2,5% ≤ D < 5%, a espécie é 

classificada como acessória; se D < 2,5%, a espécie é classificada como acidental. 

Estes índices podem ser usados em conjunto para agrupar as espécies em três 

categorias: espécies comuns, intermediárias e raras (PALMA, 1975).  

 

2.4.3. Diversidade Alfa (α) e Beta (β) 

 

Para testar a hipótese de que a diversidade alfa das vespas e abelhas que nidificam 

em cavidades preexistentes muda com a retirada da floresta, calculou-se a diversidade alfa 

através dos índices: 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) / Ln. 

 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 . lnpi. 

Índice de Simpson (D): 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. Este índice é representado pela 

formula: D= l - Σ ni. (ni-I) / N.(N-I). 

Equitatividade de Pielou (E): índice que expressa o modo como o número de 

indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies (LUDWIG; REYNOLDS, 1988) e é 

calculado pela seguinte fórmula: E = H / Hmax. 

Para os índices que utilizam, como um de seus parâmetros, a abundância de cada 

espécie e o número total de indivíduos de cada espécie coletada, utilizou-se o número de 

ninhos fundados, por cada espécie de vespas e abelhas, como suas abundâncias. A 
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abundância foi representada também, pelo número de indivíduos, de cada espécie, que 

emergiu desses ninhos, visando verificar qual dessas informações representa melhor a 

abundância desses insetos nesses índices.  Para todos os índices de diversidade foram 

consideradas as espécies de abelhas, vespas e inimigos naturais pertencentes a ordem 

Hymenoptera. 

O teste t student foi aplicado para verificar se houve diferença significativa entre os 

valores desses índices nos fragmentos de floresta e nas áreas abertas. 

Todos os índices e o teste t foram calculados no software PAST®, versão 3.21 

(HAMMER et al., 2001).  

Para cálculo da diversidade beta foi utilizado o índice de Jaccard (LUDWIG; 

RENOLDS, 1988). Esse índice é expresso pela seguinte equação: J = A / A + B + C. Onde: 

A: número de espécies comuns entre B e C; B: número de espécies exclusivas para uma 

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

O valor desse índice varia de zero a um e quanto mais próximo de zero, maior a 

diferença entre as áreas, e quanto mais próximo a um, maior a semelhança entre os 

ambientes comparados. Utilizou-se cada área separada para esse cálculo (denominadas: 

Aberta P, Aberta M, Floresta M e Floresta D) e cada ponto amostral foi utilizado como uma 

repetição.  

Posteriormente foi construído um dendrograma utilizando-se os dados de abundância 

dos indivíduos que emergiram dos ninhos de cada espécie e o índice de dissimilaridade de 

Bray-Curtis. O método aglomerativo utilizado foi o algoritmo para grupos pareados 

(UPGMA). O coeficiente de correlação cofenético foi calculado para avaliar a adequação do 

dendrograma e, posteriormente, calculado o teste de Mantel (Mantel Ntsys programa). Para 

esses cálculos, utilizou-se o software PAST®, versão 3.21 (HAMMER et al., 2001). 

2.4.4. Análise das Redes de Interação 

As métricas de rede podem ser qualitativas, baseadas na presença ou ausência de 

interações, ou quantitativas, em que a frequência das interações é ponderada. As métricas 

qualitativas usadas neste trabalho foram: a conectância e o aninhamento e as quantitativas 

usadas foram: a especialização de rede, a modularidade, uniformidade e a densidade de 

ligação, a taxa de parasitismo, a vulnerabilidade e a generalidade. 

O tamanho da rede foi calculado através da fórmula: 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. 
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A dependência das espécies de parasitoides pelas espécies hospedeiras foi 

determinada pela frequência relativa de células parasitadas. A dependência de uma espécie 

de parasito i por uma espécie de hospedeiro j (dij) é a fração de todas as interações que 

ocorreram na espécie i com a espécie j (BASCOMPTE; JORDANO, 2007). 

A conectância (C) corresponde a todas as interações observadas na rede, medida por 

meio do registro de interações nas matrizes (BLÜTHGEN et al., 2006). Este índice está 

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

quantitativo (H2’) também tem por finalidade verificar a especialização das redes onde o H2’ 

é uma medida bidimensional derivada do índice de Shannon. O H2’ varia de zero (extrema 

generalização) a um (extrema especialização) (BLÜTHGEN et al., 2006). 

Para quantificar o aninhamento, utilizou-se a métrica NODF (ALMEIDA-NETO et 

al., 2008) que varia de zero, quando as interações mostram padrões não aninhados, a cem, 

quando as interações são perfeitamente aninhadas (LEMOS-COSTA et al., 2016). Utilizou-

se o NODF2 que reordena os dados na matriz, buscando deixá-los mais homogêneos e 

aninhados. 

A modularidade (Mo) foi gerada pelo software RStudio e utilizada para verificar o 

número de módulos encontrados na rede para área aberta e de floresta. Os valores de M 

variam de 0 a 1, sendo que valores próximos de 0 são totalmente conectadas, e aqueles com 

valores próximos de 1 representam redes com maior número de módulos. Para cada rede 

utilizou-se matrizes binárias, e a significância estatística de Mo foi avaliada utilizando 1000 

aleatorizações. 

As outras métricas quantitativas, calculadas neste trabalho foram propostas por 

Bersier et al. (2002) e Tylianakis et al. (2007), sendo a uniformidade de ligação uma métrica 

análoga à de diversidade de Shannon mas que tem como unidade de base as interações 

tróficas em vez das espécies. A densidade de ligação corresponde ao número médio de 

ligações entre as espécies hospedeiras com os seus parasitoides. A vulnerabilidade ao 

número médio de espécies de parasitoides por hospedeiro, a generalidade ao número médio 

de espécies hospedeiras por parasitoides e a taxa de parasitismo à proporção dos hospedeiros 

parasitados. 

Os cálculos destas métricas quantitativas foram realizados conforme proposto por 

Tylianakis et al. (2007), onde toda a diversidade de hospedeiros presentes naquele ambiente 

deve ser ponderada para o cálculo das métricas; diferentemente de Bersier et al. (2002) que 

usou somente a diversidade de espécies hospedeiras que interagiram na rede, 

desconsiderando aquelas que não foram parasitadas. 
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Todos as métricas foram calculadas utilizando o software RStudio versão 3.0.2 

(Package: Bipartite e Rcmdr) (DORMANN, 2009; FOX et al., 2007). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Riqueza de espécies 

Durante o período de coletas foram capturados 510 ninhos de vespas, distribuídos em 

cinco famílias, 10 gêneros e 16 espécies, e 70 ninhos de abelhas, distribuídos em duas 

famílias, seis gêneros e oito espécies (Tabela 1). A maior parte dos ninhos-armadilha (350) e 

das espécies coletadas foi nas áreas abertas. 

 O número maior de ninhos foi fundado nas estações mais quentes 

(dezembro/janeiro) que correspondem ao verão, sendo fundados 128 ninhos-armadilha 

(Figura 4).   

Os ninhos-armadilha de madeira (468) foram os mais utilizados por esses insetos em 

relação aos ninhos-armadilha de bambu (N = 114). Do total de ninhos coletados, em trinta e 

nove (8%) os insetos ainda se encontram ainda em diapausa no laboratório, e em 23 ninhos 

(5%) não houve a emergência de adultos, não sendo possível identificar a espécie fundadora. 
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Tabela 1 – Espécies de vespas e abelhas, número de ninhos fundados em madeira e bambu e de indivíduos que 

emergiram nas áreas de fragmento de floresta e áreas abertas no Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. 

     Floresta Aberta  

  

Número de ninhos coletados 

Número de indivíduos 

emergidos 

Família/Espécie Madeira Bambu Madeira    Bambu Floresta Aberta 

Cabronidae       

Trypoxylon opacum Brèthes, 1913 0 0 141 17 0 260 

Trypoxylon lactitarse Saussure, 1867 7 2 26 14 20 75 

Trypoxylon agamemnon Richards, 1934 39 3 0 0 84 0 

Pisoxylon amenkei Antropov, 1998 24 1 0 0 29 0 

Pompilidae       

Auplopus subaurarius Dreisbach, 1963 53 26 12 5 135 15 

Vespidae - Eumeninae       

Ancistrocerus flavomarginatus Brèthes, 1906 30 5 10 2 157 52 

Ancistroceroides paranensis Bertoni, 1918 0 0 2 0 0 12 

Hypodynerus duckei Bertoni, 1918 0 2 0 0 22 0 

Pachodynerus nasidens Latreille, 1812 0 0 6 7 0 28 

Pachodynerus grandis Willink&Roig-Alsina, 1998 2 0 7 0 2 16 

Pachodynerus guadulpensis Saussure, 1853 0 0 7 5 0 33 

Pachodynerus sp 0 0 10 2 0 0 

Zethus plaumanni Bohart&Stange, 1965 10 0 0 0 21 0 

Zethus pilosus Zavattari, 1912 4 0 0 0 8 0 

Sphecidae       

Podium sp 1 0 0 0 1 0 

Ampulicidae       

Ampulex sp 2 0 0 0 2 0 

Megachilidae       

Epanthidium tigrinum Schrottky, 1905 0 0 4 0 0 15 

Michanthidium albitarse Friese, 1916 0 0 3 0 0 5 

Megachile maculata 2 1 0 0 20 0 

Megachile (Moureapis) sp 1 1 0 1 10 2 

Megachile sp 5 3 9 5 9 24 

Apidae       

Centris tarsata Smith, 1874 6 0 20 12 0 28 

Total de ninhos/indivíduos      186 44 257 70 520 565 

Riqueza total (S) 15  14    
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Figura 4. Número de ninhos coletados nos fragmentos de floresta e áreas abertas, temperatura média mensal, 

temperatura observada no dia da coleta, umidade relativa do ar - média mensal, umidade relativa do ar 

observada no dia da coleta e precipitação média mensal durante os meses de agosto de 2017 a julho de 2018 no 

Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. 

 

  As curvas de rarefação não tenderam a assíntota em nenhuma das áreas estudadas, 

demostrando que não foram coletadas todas as espécies de vespas e abelhas nelas presentes, 

tanto relacionado ao número de vespas e abelhas que emergiram desses ninhos (Figura 5), 

quanto ao número de ninhos coletados (Figura 6). 

 

Figura 5. Curva de rarefação para área de fragmento de floresta e área aberta utilizando cada ponto amostral 

como parcela e o número de indivíduos emergidos em cada um dos pontos, provenientes do Vale do Jordão, 

Guarapuava, Paraná. 
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Figura 6. Curva de rarefação estimada a partir do número de coletas e de ninhos fundados de vespas e abelhas, 

considerando todas as áreas de coletas unidas, provenientes do Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. 

 

As riquezas estimadas pelo Chao 1 foram similares ao observado enquanto as 

estimadas pelo Jackknife 1 diferiram dos valores observados apenas para área de floresta 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Valores obtidos para a estimativa de riqueza através dos índices de Chao1 e Jackknife 1, para as 

espécies encontradas na área de fragmento de floresta e de área aberta, utilizando o número de ninhos coletados 

e de indivíduos emergidos de cada área. 

 Número de ninhos   Número de indivíduos 

Estimador de Riqueza Floresta Aberta Floresta Aberta 

Observado 

Chao1 

21 

22 

29 

29 

19 

19 

28 

28 

Jackknife1 ꜝ32 29 ꜝ30 28 

ꜝ = variância de 0,75 

3.2. Frequência de Ocorrência e Dominância de Espécies 

 A composição de espécies foi diferente entre as áreas estudadas (Tabela 1). O 

número de espécies e de ninhos coletados foi maior nas áreas abertas (S=28; Ninhos-

armadilha=327; Número de Indivíduos=565) do que nos fragmentos de floresta (S=19; 

Ninhos-armadilha=230; Número de Indivíduos=520) (Tabela 3 e 4).  

Auplopus subaurarius, A. flavomarginatus, T. lactitarse, M. (Moureapis) sp, e 

Megachile sp fundaram ninhos nos fragmentos de floresta e nas áreas abertas, sendo A. 

subaurarius e A. flavomarginatus classificadas como espécies comuns nos fragmentos  de 
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floresta e como intermediária nas abertas. A maioria das espécies foi classificada como 

intermediária (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dominância (D) e frequência de ocorrência (FO) das espécies de vespas e abelhas que nidificam em 

cavidades preexistentes em fragmentos de floresta e áreas abertas, no Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. 

 Área aberta Floresta 

Espécie FO D Classificação FO D Classificação 

T. opacum  94,45 25,77 Comum - - - 

T. lactitarse 72,23 7,43 Comum 22,23 0,08 Intermediária 

T. agamemnon - - - 72,23 8,33 Comum 

P. amenkei  - - - 33,34 2,87 Intermediária 

A. subaurarius  38,89 1,49 Intermediária 83,34 13,08 Comum 

A. flavomarginatus  27,78 5,15 Intermediária 55,56 15,56 Comum 

A. paranensis  5,56 1,19 Rara - - - 

H. duckei  - - - 11,12 2,18 Rara 

P. nasidens 38,89 2,28 Intermediária - - - 

P. grandis  22,23 1,19 Intermediária 11,12 0,02 Rara 

P. guadulpensis  61,12 2,87 Intermediária - - - 

Z. plaumanni  - - - 33,34 2,08 Intermediária 

Z. pilosus  - - - 22,23 0,07 Rara 
Podium sp - - - 5,56 0,009 Rara 
Ampulex sp - - - 5,56 0,01 Rara 
E. tigrinum  16,67 1,49 Rara - - - 

M. albitarse  11,12 0,05 Rara - - - 

M. maculata - - - 16,67 1,59 Rara 

M. (Moureapis) sp 5,56 0,02 Rara 16,67 0,09 Rara 

C. tarsata  44,45 1,68 Intermediária - - - 

FO=Frequência de Ocorrência; D=Dominância; S=riqueza; NA=ninhos-armadilha; NI=número de indivíduos. 

 

Quanto às espécies de inimigos naturais, a maior parte foi classificada como rara 

exceto Caenochrysis parvula e Amobia floridensis que foram intermediárias. Melittobia 

australica, Photocryptus sp1, Photocryptus sp2 e Anthrax aquilus foram às espécies que 

ocorreram em ambas as áreas. A espécie mais frequente na floresta foi Photocryptus sp1 e 

na área aberta foi Caenochrysis parvula (Tabela 4). 
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Tabela 4. Dominância (D) e frequência de ocorrência (FO) de espécies de inimigos naturais nos fragmentos de 

floresta e áreas abertas no Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. 

 Área aberta Floresta 

 FO D Classificação FO D Classificação 

Chrysididae       

Caenochrysis crotonis Ducke, 1907 5,56 0,15 Rara -- -- -- 

Caenochrysis nigropolita Bischoff, 

1910 

27,78 0,94 Intermediária -- -- -- 

Caenochrysis parvula Fabricius, 

1804 

50 2,62 Intermediária -- -- -- 

Chrysis intricata Brullé, 1846 11,12 0,22 Rara -- -- -- 

Chrysis brasiliensis Brullé, 1846 5,56 0,22 Rara -- -- -- 

Chrysis propínqua Mocsáry, 1889 16,67 0,36 Rara -- -- -- 

Pleurochrysis postica Brullé, 1846 16,67 0,22 Rara -- -- -- 

Chalcididae       

Ceyxia longispina Andrade & 

Tavares, 2009 

5,56 0,07 Rara -- -- -- 

Multillidae       

Sphaeropthalma sp -- -- -- 11,12 0,15 Rara 

Eulophidae       

Melittobia australica Girault 16,67 14,53 Intermediária 11,12 5,45 Intermediária 

Apidae       

Mesocheira bicolor Fabricius, 1804 27,78 1,16 Intermediária 5,56 0,07 Rara 

Ichneumonidae       

Messatoporus sp -- -- -- 16,67 0,44 Rara 

Macrocentrus sp 11,12 0,29 Rara -- -- -- 

Photocryptus sp1 5,56 0,07 Rara 55,56 11,63 Comum 

Photocryptus sp2 11,12 0,15 Rara 5,56 0,29 Rara 

Polyshincta sp 11,12 0,22 Rara -- -- -- 

Pimplinae sp 5,56 0,07 Rara -- -- -- 

Cremastinae sp 

Ichneumonidae sp 

5,56 

-- 

0,07 

-- 

Rara 

-- 
-- 

5,56 

-- 

0,15 

-- 

Rara 

Sarcophagidae       

Amobia floridensis Townsend 1892 27,78 4,29 Intermediária -- -- -- 

Bombyliidae       

Anthrax aquilus Marston, 1970 27,78 0,65 Intermediária 5,56 0,29 Rara 

Diapriidae       

Trichopia sp 

Megachilidae 

Coelioxys sp 

-- 

 

11,12 

-- 

 

0,03 

-- 

 

Rara 

5,56 

 

-- 

1,45 

 

-- 

Rara 

 

-- 

FO = Frequência de Ocorrência; D = Dominância 

 

3.3. Diversidades Alfa (α) e Beta (β) 

Não houve diferença significativa entre os valores para os índices de: riqueza, 

diversidade e equitatividade entre os fragmentos de floresta e áreas abertas (Tabela 5 e 6). 

 

Tabela 5. Valores dos índices de Margalef (Dmg), Shannon-Wiener (H’), Simpson (D), Equitatividade de 

Pielou (J) e valor de significância, calculados para as vespas e abelhas e inimigos naturais, utilizando o número 

de ninhos coletados de cada espécie em cada área de estudo no Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. 

Índices de Riqueza Aberta  Floresta Test t  

Riqueza de Margalef (Dmg) 4,69 3,63 t=0,76; p=0,44 

Diversidade de Shannon-Wiener (H') 2,41 2,25 t=1,67; p=0,09 

Diversidade de Simpson (D) 0,82 0,84 t=0,70; p=0,48 

Equitatividade de Pielou (J) 0,72 0,74 t=0,50; p=0,38 
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Tabela 6. Valores dos índices de Margalef (Dmg), Shannon-Wiener (H’), Simpson (D), Equitatividade de 

Pielou (J) e valor de significância, calculados para as vespas e abelhas e parasitoides, utilizando o número de 

indivíduos emergidos dos ninhos de vespas e abelhas coletadas nas áreas estudadas no Vale do Jordão, 

Guarapuava, Paraná. 

Índices de Riqueza Aberta Floresta Test t 

Riqueza de Margalef (Dmg) 3,93 2,83 t=0,82; p=0,41 

Diversidade de Shannon-Wiener (H') 2,21 2,20 t=1,49; p=0,19 

Diversidade de Simpson (D) 0,81 0,84 t=0,15; p=0,45 

Equitatividade de Pielou (J) 0,68 0,75 t=0,20; p=0,64 

 

Analisando a Diversidade Beta, com relação à presença e ausência de espécies nas 

áreas de estudo, as maiores similaridades ocorreram entre os fragmentos de floresta (Floresta 

M e Floresta D) e entre as áreas abertas (Aberta P e Aberta M) (Tabela 7). Considerando a 

abundância dos indivíduos de cada espécie coletada, a maior similaridade (r = 0,95), em 

relação à abundância de espécies ocorreu entre a área Aberta M e a área Aberta P (Figura 7).  

 

 

Tabela 7. Valores obtidos através do índice de similaridade de Jaccard para as áreas estudadas separadamente 

considerando cada ponto amostral como uma réplica. 

Áreas – comparação par a par Índice de Jaccard 

Aberta P – Aberta M 0,3 

Aberta P – Floresta M 0,2 

Aberta P – Floresta D 0,2 

Aberta M – Floresta M 0,1 

Aberta M – Floresta D 0,1 

Floresta M – Floresta D 0,4 

 

Figura 7. Dendrograma construído através do índice de similaridade de Bray-Curtis de vespas e abelhas para 

cada área de estudo do Vale do Jordão, Guarapuava, Pr. 
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3.4. Análise das Redes de Interações 

Nos fragmentos florestais, foram registradas 11 interações entre as espécies de 

inimigos naturais (parasitoides e cleptoparasitas) e as 731 células fundadas por hospedeiros 

(vespas e abelhas). Em contraste, nas áreas abertas, 33 interações foram registradas entre os 

inimigos naturais e as 1020 células fundadas pelos hospedeiros.  

Das 15 espécies hospedeiras que fundaram ninhos nos fragmentos florestais, sete 

tiveram seus ninhos parasitados por nove espécies de inimigos naturais. Nas áreas abertas, 

das 14 espécies hospedeiras que fundaram ninhos, 11 tiveram suas células parasitadas por 19 

espécies de inimigos naturais (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Espécies de hospedeiros e inimigos naturais encontrados no Vale do Jordão (Guarapuava-Paraná), 

com as respectivas células aprovisionadas e número de células parasitadas. 

 Número de 

células 

aprovisionadas 

Número de células parasitadas 

Espécie hospedeira Aberta Floresta Espécie inimiga natural Aberta Floresta 

 

1 - Megachile 

(Moureapis) sp 

 

5 

 

5 

 

8 

 

8 

Bombilidae 

16 - Anthrax aquilus 

Diapriidae 

25 - Trichopia sp 

 

3 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 - Megachile sp 

 

47 

 

22 
Bombilidae 

16 - Anthrax aquilus 

Megachilidae 

17 - Coelioxys sp 

 

4 

 

5 

 

- 

 

- 

3 - Centris tarsata 

 

 

76 

 

18 
Apidae 
18 - Mesocheira bicolor 

 

15 

 

- 

4 - Michanthidium 

albitarse 

 

12 

 

- 
Bombilidae 

16 - Anthrax aquilus 

 

1 

 

- 

5 - Pachodynerus 

guadulpensis 

50 - Crysididae 

19 - Chrysis propinqua 

20 - Chrysis intricata 

Ichneumonidae 

22- Pimplinae sp 

23 - Cremastinae sp 

24 - Macrocentrus sp 

1 

3 

 

1 

1 

4 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

6 - Pachodynerus 

nasidens 

 

39 

 

- 
Crysididae 

19 - Chrysis propinqua 

Sarcophagidae 

33 - Amobia floridensis 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

7 - Pachodynerus grandis 

 

16 

 

4 
Bombilidae 

16 - Anthrax aquilus 

 

1 

 

- 

 

8 - Pachodynerus sp 

 

27 

 

- 
Chrysididae 

26 - Caenochrysis nigropolita 

Eulophidae 

27 - Melittobia autralica 

Ichneumonidae 

24 - Macrocentrus sp 

 

1 

 

10 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

   Chrysididae   



 

39 

 

9 - Trypoxylon opacum 

 

 

498 - 28 - Caenochrysis parvula 

26 - Caenochrysis nigropolita 

19 - Chrysis propinqua 

29 - Chrysis brasiliensis 

30 - Pleurochrysis postica 

Ichneumonidae 

31 - Photocryptus sp2 

32 - Polyshincta sp 

Eulophidae 

27 - Melittobia autralica 

Sarcophagidae 

33 - Amobia floridensis 

36 

4 

2 

2 

1 

 

1 

3 

 

24 

 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

10 - Trypoxylon 

agamemnon 

 

- 

 

138 
Ichneumonidae 

34 - Photocryptus sp1 

35 - Messatoporus sp 

 

- 

- 

 

3 

4 

 

11 - Trypoxylon lactitarse 

 

166 

 

12 
Chrysididae 

30 - Pleurochrysis postica 

26 - Caenochrysis nigropolita 

Ichneumonidae 

31 - Photocryptus sp2 

 

5 

7 

 

2 

 

- 

- 

 

- 

 

12 - Ancistrocerus 

flavomarginatus 

 

47 

 

194 
Chrysididae 

29 - Chrysis brasiliensis 

21 - Ichneumonidae sp 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

13 - Auplopus 

subaurarius 

 

37 

 

335 
Chrysididae 

30 - Pleurochrysis postica 

36 - Caenochrysis crotonis 

Ichneumonidae 

34 - Photocryptus sp1 

31 - Photocryptus sp2 

35 - Messatoporus sp 

Multillidae 

37 - Sphaeropthalma sp 

Chalcicoidea 

38 - Ceyxia longispina 

 

1 

2 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

- 

 

13 

3 

2 

 

2 

 

- 

 

14 - Zethus plaumanni 

 

- 

 

25 
Eulophidae 

27 - Melittobia autralica 

 

- 

 

4 

 

15 - Hypodynerus duckei 

 

- 

 

43 
Bombilidae 

16 - Anthrax aquilus 

21 - Ichneumonidae sp 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

A métrica de conectância apontou as redes mais generalistas. Os valores das métricas 

foram similares para ambas as áreas. Os valores de robustez indicam que as espécies 

hospedeiras são mais fortes para resistirem a extinções secundárias, sendo a rede mais 

estável (Tabela 9).  
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Tabela 9: Número de espécies de hospedeiros e parasitoides e métricas de rede calculadas para a área de 

floresta e área aberta. 

Métricas Aberta Floresta 

Número de espécies de hospedeiros 12 7 

Número de espécies de parasitoides 19 9 

Taxa de parasitismo 15,9% 4,9% 

Número de interações possíveis 228 63 

Conectância 0,15 0,19 

NODF2 19,5 12,3 

H2’ 0,72 0,71 

Modularidade 

Robustez 

Vulnerabilidade 

Uniformidade da ligação 

Generalidade 

Densidade de ligação 

0,53 

0,60 

3,66 

0,52 

1,65 

2,64 

0,64 

0,62 

2,40 

0,53 

1,53 

1,97 

 

Para os fragmentos de floresta foram registradas 11 interações qualitativas entre sete 

espécies de hospedeiros e nove de inimigos naturais. Neste ambiente houve uma espécie de 

inimigo natural (Trichopia sp) com 100% de dependência com relação ao hospedeiro 

(Magachile sp). Contudo, altos valores de dependência foram encontrados para 

Photocryptus sp1 com A. subaurarius (83%), Messatoporus sp com A. subaurarius (67%), 

Sphaeropthalma sp com A. subaurarius (50%), Ichneumonidae com H. duckei (50%). 

Auplopus subaurarius foi à espécie que teve o número maior de inimigos naturais 

associados (n=4). Os hospedeiros com maior porcentagem de dependência para a floresta 

foram H. duckei com Ichneumonidae sp (67%), A. subaurarius com Photocryptus sp1 (56%) 

e T. agamemnon com Messatoporus sp (50%).  

Nas 34 interações observadas para as áreas abertas, houve três interações onde o 

inimigo natural apresentou 100% de dependência de seu hospedeiro, sendo eles: Pimplinae 

sp e Cremastinae sp com P. guadulpensis e C. longispina com A. subaurarius. Entretanto, 

altos valores de dependência foram encontrados para Macrocentrus sp com P. guadulpensis 

(80%), P. postica com T. lactitarse (71%), M. australica com T. opacum (63%) e C. 

nigropolita com T. lactitarse (54%). Trypoxylon opacum foi à espécie de hospedeiros que 

teve maior numero de inimigos naturais (n=9). Os hospedeiros com maior porcentagem de 

dependência para área abertaforam T. lactitarse com C. nigropolita (50%) e P. guadulpensis 

com Macrocentrus sp (40%). 

Os grafos bipartidos permitem visualizar com facilidade que houve algumas espécies 

de inimigos naturais comuns a mais de um hospedeiro, tornando alguns hospedeiros 

conectados uns dos outros (Figura 8 e 9). 
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Figura 8: Interações registradas entre espécies de vespas e abelhas, eixo y dos grafos, que nidificaram em áreas 

de fragmentos de floresta e em áreas abertas no Vale do Jordão, município de Guarapuava, e seus parasitoides 

no eixo x dos grafos (nomes completos das espécies na tabela 8). As intensidades das cores correspondem às 

interações registradas. 

 

 

Figura 9. Redes de interação entre inimigos naturais (nível trófico superior), abelhas e vespas (nível trófico 

inferior) em fragmentos florestais (A) e em áreas abertas (B) no Vale do Jordão, Guarapuava, Paraná. A largura 

das linhas na matriz ponderada indica a frequência total de interação entre um par de espécies (nomes das 

espécies: ver Tabela 8) 

13 14 1 

21 31 

12 

35 27 37 16 2 5 34 

10 15 3 

18 

13 7 1 12 2 6 3 8 9 11 5 4 

23 17 27 33 16 29 26 18 32 31 38 30 36 34 28 19 24 20 22 

A) Floresta 

B) Aberta  
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4. DISCUSSÃO  

O número total de espécies (incluindo espécies de vespas e abelhas inimigas 

naturais) foi superior (S = 28) na área aberta, entretanto esperava-se observar o contrário, 

pois supõe-se que fragmentos florestais possuem maior heterogeneidade, ocasionando um 

aumento de espécies devido à maior variedade de recursos e locais para nidificação 

(MORATO; CAMPOS, 2000; AGUIAR; MARTINS, 2002). Entretanto, Pérez-Maluf (1993) 

já havia registrado, em outra região brasileira, que o número de ninhos fundados em áreas 

abertas era maior do que no interior da floresta, assim como outros trabalhos recentes 

(BUSCHINI; WOISKI, 2008; IANTAS et al., 2017, NETHER et al. 2019). Segundo Klein 

et al. (2002) a utilização da terra, seja transformando ela em pastagens, plantações agrícolas, 

campo, entre outras, não afeta igualmente todas as espécies de abelhas e vespas. Rubene et 

al. (2015) observaram que a riqueza de espécies de um determinado local aumentou com o 

aumento do habitat em uma área aberta e notaram uma alta rotatividade de espécies entre 

paisagens, sugerindo que existem assembleias de espécies espacialmente agrupadas dentro 

das regiões. 

 As curvas de rarefação não tenderam a assíntota. Segundo Santos (2003), a captura 

de todas as espécies de uma área é praticamente impossível, desse modo, a curva de 

acumulação de espécies tende a continuar crescendo se as coletas prosseguirem.  É 

necessário ter cuidado ao interpretar resultados como esse, pois, possivelmente, e ninhos-

armadilha tenham taxas de colonização mais altas nas áreas abertas, porque há 

oportunidades escassas de nidificação disponíveis devido à falta de árvores e cavidades 

preexistentes, desse modo, os ninhos artificiais se tornam altamente atraentes (NETHER et 

al., 2019). Ao contrario disso, a baixa nidificação na área florestal pode estar associada a 

fatores como: disponibilidade de orifícios naturais para nidificação, distribuição vertical das 

espécies, umidade, temperatura, luminosidade, variação de altitude, entre outros (COVILLE; 

COVILLE, 1980; PÉREZ-MALUF, 1993; DANGERFIELD et al. 2003).  

 A ocorrência de poucas espécies abundantes e muitas espécies raras (MAGURRAN, 

2004; RICKLEFS, 2010), como observado neste trabalho, é o esperado em estudos de 

comunidades (KREBS, 1994; RICKLEFS, 2010) e verificado em outros estudos com 

ninhos-armadilha (ASSIS; CAMILLO, 1997; BUDRIENE et al., 2004; BUSCHINI; 

WOISKI, 2008, GAZOLA; GARÓFALO, 2009). Outro padrão geral observado aqui é a alta 

atividade de fundação de ninhos na estação quente (verão), já evidenciada por diferentes 

autores (LOYOLA; MARTINS, 2006; PIRES et al., 2011; NASCIMENTO; GARÓFALO, 

2014; ARAUJO et al., 2018).  
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Utilizamos dois tipos de ninhos-armadilha para coleta das espécies e verificamos 

uma taxa superior de nidificação naqueles confeccionados de madeira. Para Pinheiro-

Machado e Silveira (2006) o melhor método de captura pode variar conforme seja o local de 

estudo, mas melhores resultados, em número de espécies, são atingidos quando mais de um 

método é utilizado e os autores recomendam a utilização de ninhos-armadilha, armadilhas 

malaise e pratos-armadilha, além de coletas em plantas com utilização de redes 

entomológicas. Entretanto, para a região Sul verifica-se uma preferência de nidificação em 

ninhos-armadilha confeccionados de madeira, pois possivelmente estes se assemelham mais 

com as cavidades naturais. 

Outro resultado interessante observado neste estudo foi que a composição das 

espécies de vespas e de abelhas que nidificam em cavidades preexistentes (hospedeiros) e, 

principalmente, de seus inimigos naturais mudou com a retirada da vegetação, mas as 

diversidades alfa e beta, e a estrutura de suas redes tróficas permaneceram similares. Nether 

et al. (2019), investigaram essa guilda de insetos, em outras regiões do Paraná, e 

encontraram os mesmos resultados, esses autores concluíram que essas relações não são 

moldadas por mudanças ambientais recentes, mas por relações filogenéticas estabelecidas 

em um momento mais remoto.  

Segundo Eklӧf et al. (2012) as interações tróficas são influenciadas pelas 

características das espécies, que por sua vez são amplamente determinadas pela história 

evolutiva. Assim, espécies intimamente relacionadas são mais propensas a compartilhar 

características similares, como tamanho corporal, modo de alimentação e preferência de 

habitat do que espécies distantes. Nas redes tróficas, hospedeiros-parasitoides, subgrupos de 

espécies com interações fortes entre si, ficam reunidas em módulos ou compartimentos 

(THÉBAULT; FONTAINE, 2010; PIRES; GUIMARÃES, 2012; KRASNOV et al., 2012). 

Nesse estudo o número de módulos na rede trófica dos fragmentos de floresta foi maior que 

nas áreas abertas, tendo interações mais específicas. Mesmo não tendo sido aplicados 

modelos nulos, a visualização dos módulos pode ser vista nos grafos, onde inimigos naturais 

se seus hospedeiros estão organizados em compartimentos densamente conectados, assim 

como esperado para relações antagônicas (FORTUNA et al., 2010, KRAUSE et al., 2003). 

A ocorrência de módulos em sistemas antagônicos possivelmente esteja associada às forças 

seletivas divergentes características desses sistemas (THÉBAULT; FONTAINE, 2010; 

PIRES; GUIMARAES, 2012) e pode refletir a heterogeneidade de habitats e a composição 

destes em algum sinal filogenético de espécies relacionadas (LEWINSOHN et al., 2006). De 

alguma forma, o padrão modular em uma rede de interações pode estar ligado à história 
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evolutiva da comunidade e às pressões sofridas por essas espécies (POULIN, 2010; 

LEWINSOHN et al., 2006). 

Um alto grau de modularidade promoveria maior estabilidade e resiliência da rede, 

segundo a teoria das cascatas de extinções, em uma rede organizada em módulos a extinção 

ocorreria mais lentamente comparada com uma rede não modular (OLESEN et al., 2007, 

TYLIANAKIS et al., 2010). Possivelmente a modularidade mais alta esteja associada com a 

robustez nesse estudo, pois os valores de robustez foram próximos a um, indicando que as 

espécies hospedeiras são mais estáveis frente a possíveis extinções de espécies inimigas 

naturais. Características evolutivas ou atributos morfológicos não conservados 

filogeneticamente, possivelmente, tenham sido responsáveis pelos valores baixos de 

conectância e de aninhamento observados neste estudo. Segundo Mouillot et al., (2008), 

restrições filogenéticas podem impor limites aos parasitas e parasitoides frente a diferentes 

hospedeiros.  

As redes de interações formadas nesse estudo parecem seguir a hipótese de 

abundância assimétrica proposta por Vázquez et al. (2007), sendo observado através dos 

valores de aninhamento, onde de acordo com a mesma, se os indivíduos de uma comunidade 

interagem de forma aleatória, a abundância de espécies na comunidade determina a 

frequência e o poder das redes de interação, resultando em estruturas assimétricas. A 

assimetria ocorre geralmente devido a espécies abundantes interagirem com indivíduos de 

espécies que são relativamente raras e especializadas (PRESTON, 1962; VÁZQUEZ et al., 

2007).  

As espécies mais abundantes em ambas as áreas foram as que apresentaram maior 

número de células atacadas por inimigos naturais, bem como maior diversidade de espécies 

associadas a seus ninhos. Em geral, a abundância de indivíduos hospedeiros está 

positivamente relacionada à abundância de inimigos naturais (HAWKINS; LAWTON, 

1987; IANTAS et al. 2017; ARAUJO et al., 2018; NETHER et al., 2019). 

A interação entre a espécie M. bicolor, considerada especialista, apenas parasitando 

ninhos de C. tarsata já foi registrada em outros trabalhos (AGUIAR; GARÓFALO, 2004; 

AGUIAR et al., 2005; GAZOLA; GARÓFALO, 2009; LIMA et al., 2018; NETHER et al., 

2018). Segundo Michener (2007), abelhas cleptoparasitas geralmente atacam ninhos de 

linhagens relacionadas. Essa associação hospedeiro/cleptoparasita explicaria os ataques de 

M. bicolor a ninhos de C. tarsata, bem como espécies do gênero Coelioxys aos ninhos de 

Megachile sp, ambas pertencentes a mesma família. As abelhas do gênero Coelioxys, já são 
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relatadas sendo cleptoparasitas de muitas espécies de abelhas pertencentes à família 

Megachilidae (KROMBEIN, 1967; LIMA et al., 2018; NETHER et al., 2018). 

Interações entre espécies do gênero Auplopus sendo parasitada por espécies da 

família Ichneumonidae, frequentemente são relatadas (BUGGENHAGEN, 2016; NETHER 

et al., 2019) assim como espécies do gênero Caenochrysis parasitando espécies das famílias 

Vespidae e Crabronidae (BUGGENHAGEN, 2016; IANTAS, 2013; SAVARIS, 2017; 

NETHER et al., 2019). Uma interação nova verificada neste trabalho foi a ocorrência de C. 

longispina em ninho de A. subaurarius. Essa espécie de parasitoide foi descoberta e descrita 

há pouco tempo e sabe-se que ela ataca espécies com comportamento de construção de seus 

ninhos utilizando barro (ANDRADE; TAVARES, 2009). O gênero Ceyxia já foi citado em 

outro trabalho (ANDRADE; TAVARES, 2009) ocorrendo em ninhos da espécie Auplopus 

femoratus Fabricius, 1804, porém sua ocorrência em A. subaurarius é a primeira vez que 

está sendo registrada. Outra espécie parasitoide, Caenochrysis crotonis, foi observada 

também ocorrendo em ninhos de A. subaurarius, visto que não há registro dessa espécie 

parasitoide utilizando o gênero Auplopus como hospedeira, essa interação esta sendo 

relatada pela primeira vez. 

Uma espécie inimiga natural que merece destaque é A. aquilus, pois foi à única 

encontrada atacando tanto espécies de vespas quanto de abelhas. O gênero Anthrax vem 

sendo comumente relatado em outros trabalhos, ocorrendo em ninhos de espécies distintas 

de abelhas e vespas (GAZOLA; GARÓFALO, 2009; ARAUJO et al., 2018; LIMA et al., 

2018; NETHER et al., 2019), sendo um dos poucos inimigos naturais que conectam vespas e 

abelhas em um rede de interação. 

Um fato interessante a ser frisado foi que nesse estudo espécies que habitualmente 

eram encontradas nidificando apenas em fragmento florestal (como A. flavomarginatus) ou 

apenas em área aberta (como C. tarsata, M. bicolor e P. grandis), ocorreram em ambos os 

locais. Fried et al., (2005) em seu trabalho realizado com insetos, notaram que as bordas do 

campo forneceram conectividade e facilitaram movimentos desses insetos entre habitats de 

origem e aqueles adjacentes. Espécies da subfamília Eumeninae (grupo mais representativo 

neste estudo) já foram relatadas em outros trabalhos tendo maior preferência por locais 

abertos (JENNINGS; HOUSEWART, 1984; BUSCHINI; BUSS, 2010). Possivelmente, a 

ocorrência dessas espécies em locais distintos do esperado tenha relação com a proximidade 

dos pontos de coleta dentro da floresta e da matriz às bordas da floresta (cerca de 50 a 200 

metros). As bordas da floresta são caracterizadas por uma maior disponibilidade de luz e 

prevalência de espécies de plantas ruderais (JENNINGS; HOUSEWART, 1984; MURCIA, 
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1995; TABARELLI; MONTAVANI, 1999). As abelhas são beneficiadas em áreas com 

maior intensidade de luz solar para construir seus ninhos (WUELLNER, 1999; 

MICHENER, 2007). Inclusive algumas plantas ruderais têm um longo período de floração 

(PERRINS et al., 1992; KLEIJN; LANGEVELDE, 2006) podendo atuar como importantes 

fontes de pólen e néctar para fêmeas de nidificação de abelhas e importante fonte de 

alimento para vespas adultas. 

Possivelmente espécies florestais dessa guilda de insetos mais especializadas e 

restritas possam ter desaparecido e sido substituídas por espécies que obtêm proveito em 

bordas florestais (CONNOR et al., 2000; LAURANCE et al., 2002; EWERS et al., 2009). 

Espécies com baixa exigência de habitats, tolerantes a ambientes de matriz e borda, são as 

menos vulneráveis (OFFERMAN et al., 1995; GASCON et al., 1999), enquanto as espécies 

de abelhas e vespas especialistas em sobreviver nas florestas são bastante sensíveis às 

mudanças ambientais (BATISTA-MATOS et al., 2013).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo pode servir como indicador de que ambientes onde houve a 

retirada da floresta original, por ações antrópicas, causa mudanças nas estruturas das 

comunidades, ocasionando alterações nas composições de espécies nesses habitats. 

Observou-se que a composição, riqueza e abundância de vespas e abelhas são diferentes nas 

áreas florestais e áreas abertas, mostrando as interações perdidas com o desmatamento.  

Faz-se necessário a redução do desmatamento em áreas nativas florestais e a 

preservação dos remanescentes existentes, para que as espécies de vespas e abelhas, 

características de floresta, possam continuar presentes nesses habitats, prestando seus 

serviços ecossistêmicos e assim promovendo a manutenção de funções essenciais, como o 

controle biológico e a polinização.  
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS DA BIOLOGIA DE NIDIFICAÇÃO DE Ancistrocerus flavomarginatus 

BRÈTHES (HYMENOPTERA, VESPIDAE: EUMENINAE): ESPÉCIE 

NEOTROPICAL FREQUENTE EM FLORESTAS COM ARAUCÁRIAS 

 

 

RESUMO  

Esse estudo fornece novas informações sobre a biologia de nidificação de A. 

flavomarginatus, uma espécie de vespa solitária pouco conhecida que, frequentemente, 

nidifica em florestas com araucárias no Sul do Brasil. Para coleta dos seus ninhos foram 

instalados, de agosto de 2017 a julho de 2018, ninhos-armadilha em dois fragmentos de 

Floresta Ombrófila Mista e em duas áreas abertas, próximas a esses fragmentos, em 

Guarapuava (Paraná, Brasil).  Ancistrocerus flavomarginatus nidificou mais no verão, 

especialmente em janeiro, e a maioria dos ninhos foi fundada nos fragmentos de floresta 

(92,2%), do que nas áreas abertas (7,8%). Foram coletados 47 ninhos e os diâmetros mais 

utilizados, por essa espécie de vespa, foram os de 0,5 cm (45,2%) e 0,7 cm (43,7%). As 

células dos ninhos de A. flavomarginatus têm formato cilíndrico e são dispostas em séries 

lineares, podendo variar de uma a 12, geralmente apresentando uma célula vestibular. São 

aprovisionadas com lagartas de Lepidoptera, que variaram de 6 a 10 por célula. O casulo é 

bem aderido às paredes do ninho e apresenta uma coloração esbranquiçada.  Ancistrocerus 

flavomarginatus possui um ciclo de desenvolvimento direto, sem o registro de diapausa nas 

fases de pré-pupa durante o inverno. É uma espécie multivoltina, apresentando até seis 

gerações ao longo do ano. Parasitoides pertencentes às famílias Chrysididae (Chrysis) e 

Ichneumonidae foram a principal causa de mortalidade nos ninhos dessa vespa. A razão 

sexual foi significativamente diferente de 1:1 tendendo aos machos. Eles ocupam as células 

mais externas dos ninhos, e apresentam tempo de desenvolvimento mais curtos que as 

fêmeas, emergindo antes delas. 

 

Palavras-chave: estrutura do ninho, ninhos-armadilha, Floresta Ombrófila Mista. 
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1. INTRODUÇÃO 

Eumeninae é a maior subfamília de vespas pertencente à família Vespidae 

(PICKETT; CARPENTER, 2010), com 205 gêneros e 3.773 espécies descritas (PANNURE 

et al., 2016; TAN et al., 2018) sendo Ancistrocerus um de seus gêneros com distribuição 

subcosmopolita, exceto na Austrália, e com 12 espécies distribuídas na região Neotropical 

(CARPENTER; GARCETE-BARRETT, 2005; CARPENTER; GENARO, 2011; YOU et 

al., 2013). O Brasil abriga uma elevada riqueza de espécies de vespas pertencentes a esse 

grupo, com 31 gêneros e 277 espécies descritas, embora a biologia de várias espécies ainda 

seja pouco conhecida (CARPENTER; MARQUES, 2001; PICKETT; CARPENTER, 2010; 

HERMES et al., 2013). 

As fêmeas de Ancistrocerus nidificam em cavidades preexistentes como cavidades 

antigas feitas por outros insetos em troncos de árvores, perfurações em caules e galhos, 

antigas tocas de abelhas e vespas, entre outros (BOESI et al., 2005; TAN et al., 2018). 

Utilizam argila ou lama para a construção de seus ninhos que podem ter de uma ou mais 

células, dispostas linearmente e com formato de potes de barro, usando também material 

vegetal para camuflagem (HERMES et al., 2013; PANNURE et al., 2016). Aprovisionam 

cada célula do ninho com várias larvas de Lepidóptera (HARRIS, 1994), ovipondo um ovo 

por célula e fixando-o em seu teto por meio de um fio de seda. Ao eclodir, sua larva 

consumirá todas as lagartas aprovisionadas em sua célula (CHILCUTT; COWAN, 1993; 

MATTHEWS; MATTHEWS, 2009).   

 Ancistrocerus flavomarginatus Brèthes (1906) é uma das seis espécies de 

Ancistrocerus endêmicas na região Neotropical e ocorre apenas no Paraguai e no Brasil 

(CARPENTER; MARQUES, 2001). No Sul do Brasil essa espécie ocorre nas Florestas com 

Araucárias (Floresta Ombrófila Mista), uma das fitofisionomias da Mata Atlântica, bioma 

ameaçado devido à redução de sua cobertura vegetal que vem sendo convertido em 

pastagens e áreas de agricultura, restando apenas fragmentos isolados (MYERS et al., 2000; 

DÍAZ et al., 2006; CARDINALE et al., 2012). Esse bioma é considerado um “hotspot” 

devido à sua grande biodiversidade e alto grau de endemismo (GALINDO-LEAL; 

CAMARA, 2005; MITTERMEIER et al., 2004; MYERS et al., 2000). É o quinto hotspot 

mais rico em endemismo (MITTERMEIER et al., 2004; SCHNELL et al., 2012; JOLY et 

al., 2014), mas muitas de suas espécies ainda não foram amostradas e sequer descritas. 

Pouco se sabe a respeito da biologia de nidificação das vespas que ocorrem nesse bioma.  
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Com a modificação dos habitats as populações de vespas predadoras, que nidificam 

em galhos ou troncos de árvores, também vêm sendo alteradas (TYLIANAKIS et al., 2006) 

por não encontrarem locais adequados para construção de seus ninhos. Consequentemente, a 

taxa de predação por essas vespas diminuiu causando alterações nas populações de suas 

presas e de seus inimigos naturais (HOLZSCHUH et al., 2009). Um aspecto importante na 

biologia dos Eumeninae é seu papel eficaz no controle biológico de larvas de 

microlepidópteros ou lepidópteros (BUDRIENĖ; BUDRYS, 2004; MATSUURA; 

YAMANE, 1990). Diante disso, a proposta desse estudo foi trazer novas informações sobre 

a biologia de nidificação de A. flavomarginatus, como a descrição da arquitetura de seus 

ninhos, sua história de vida e razão sexual, seus parasitoides e a taxa de mortalidade 

provocada por eles, em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista no Sul do Brasil. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.  Área de estudo 

Esse estudo foi realizado de agosto de 2017 a julho de 2018 em dois fragmentos de 

Floresta Ombrófila Mista, e em duas áreas abertas, localizados em três propriedades 

particulares no bairro Vale do Jordão, Município de Guarapuava (PR), nas coordenadas 

25º26’04.2’’S e 51º26’30.6’’W (Figura 1), denominados neste trabalho de FM (Floresta 

Mônica), FD (Floresta Daniel), AM (Área aberta Mônica) e AP (Área aberta Paulínia).  

Guarapuava está situada no Terceiro Planalto Paranaense, região centro-sul do 

estado. Segundo a classificação climática de Köppen (KOTTEK et al., 2006), essa região 

apresenta clima do tipo temperado propriamente dito (Cfb), com chuvas abundantes e bem 

distribuídas ao longo de todo o ano, sendo o verão bastante fresco e úmido, sem estação seca 

definida (MAACK, 1981). O período quente ocorre de setembro a abril, registrando 

temperaturas médias inferiores a 23,5°C. A estação fria se estende de maio a agosto, com 

geadas e temperaturas médias inferiores a 12,8°C e registros de mínimas absolutas abaixo de 

0°C (IAPAR, 2014). O limiar médio das temperaturas de Guarapuava varia entre 36°C e 

6,8°C (GUARAPUAVA, 2015). A temperatura anual em média é de 17°C, a precipitação 

média anual em torno de 1.944 mm e a média anual da umidade relativa do ar é em torno de 

78% (THOMAZ; VESTENA, 2003; GUARAPUAVA, 2019). Próximo a um dos fragmentos 

de floresta, e à área aberta a ele adjacente, existem áreas de pastagens, com criação de 

ovinos e caprinos, e algumas monoculturas de Pinus e Eucaliptus, além da presença de dois 

rios de grande porte nas suas proximidades (Rio Jordão e Rio Bananas) (Figura 1). O 
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segundo fragmento fica bem próximo às monoculturas de Pinus e Eucaliptus, plantação de 

soja e pastagens de inverno, além de áreas com criação de bovinos e equinos. .A área de 

aberta encontra-se a 760 metros, em linha reta, desse fragmento e está a poucos metros do 

Rio Jordão. Próximo a ela também existe monoculturas de Eucaliptus e áreas de pastagem 

(Figura 1). A distância entre os fragmentos é de dois quilômetros em linha reta. 

  

 
 

Figura 1. Áreas de estudo em destaque nas propriedades particulares no Vale do Jordão, Guarapuava-PR, 

retângulo rosa representa a área denomina AP, azul a área FD e em amarelo as áreas FM e AM. Fonte: Qgis e 

Google Earth - Brozoski, 2018. 

 

2.2.  Delineamento amostral 

Para coleta dos ninhos de A. flavomarginatus, foi utilizada a técnica de ninhos-

armadilha, que consiste na disponibilização de cavidades artificiais para que esses insetos 

construam seus ninhos. Estas armadilhas podem ser confeccionadas com diferentes 

materiais. Os ninhos utilizados nesse estudo foram feitos de madeira, com dimensões de 25 

X 20 X 120 mm e orifícios de 5; 7; 10 e 13 mm de diâmetro e 8 cm de comprimento interno. 

Rio Jordão

0 5 10  Km
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Cada bloco foi fixado em estacas de madeira a 1,5 m de altura, coberto por uma telha e a 50 

metros de distância um do outro. Além de ninhos de madeira foram utilizados também 

ninhos-armadilha feitos de bambus com diâmetros e comprimentos variados. Cada unidade 

amostral foi composta de 16 ninhos-armadilha sendo quatro de cada diâmetro (5, 7, 10 e 13 

mm) no caso daqueles de madeira, dispostos ao acaso, o mesmo foi feito para os bambus. 

Foram instalados 6 pontos amostrais em cada área, distantes 50 metros um do outro, 

totalizando 24 pontos de coletas e um total de 768 ninhos em todas as áreas. 

Tanto os ninhos de madeira, quanto os bambus são serrados longitudinalmente em 

duas partes, unidas com fita adesiva, para permitir a verificação, em laboratório, do interior 

dos ninhos já construídos. 

2.3.  Coletas e manutenção dos ninhos 

Os ninhos-armadilha foram vistoriados em todos os meses de coletas, com intervalos 

15 dias entre elas. Aqueles que possuíam seus ninhos fundados e finalizados foram retirados 

e substituídos por outro de igual diâmetro. Os ninhos coletados foram levados ao laboratório 

de Comportamento, Biologia e Ecologia de Vespas e Abelhas da UNICENTRO e 

armazenados em garrafas PET, com a parte superior cortada e fechadas com algodão, até a 

emergência dos adultos. Após emergirem eles foram sacrificados sob acetado de etila, 

pesados, sexados e alfinetados e seus ninhos foram medidos. Todos os exemplares de ambos 

os trabalhos foram depositados na coleção do Laboratório de Comportamento, Biologia e 

Ecologia de Vespas e Abelhas da UNICENTRO.  

2.4.  Descrição da arquitetura dos ninhos, tempo de desenvolvimento e tamanho dos 

adultos 

Como as células dos ninhos de A. flavomarginatus 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. 

Posteriormente, os dados foram transformados em logaritmos, pois não seguiram os 

pressupostos de normalidade, e então foram submetidos à ANOVA para verificar se o 

comprimento total dos ninhos de onde emergiram apenas machos diferiu significativamente 

daqueles de onde das fêmeas emergiram, e dos ninhos mistos, de onde emergiram os dois 

sexos. 
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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 foi estimado a 

partir do mês em que a espécie começou a nidificar, até o mês em que ela entrou em 

diapausa, parando as suas atividades. A massa dos indivíduos foi obtida através de balança 

analítica marca Bel Mark. 

Para determinar a existência de sobreposição de gerações entre os anos de coletas, 

foram realizadas estimativas do tempo de desenvolvimento dos jovens desde o dia em que o 

ninho foi recolhido no campo até a emergência dos adultos, que corresponderia ao tempo 

que a prole de uma fêmea leva para se desenvolver e começar a se reproduzir. Além dessas 

informações foi considerado também o momento em que os ninhos começaram a ser 

fundados no campo e quando as vespas pararam de nidificar, antes do inverno. 

Com o uso de um paquímetro, em alguns ninhos, foram feitas medidas do 

comprimento total do ninho, das células de cria, e também das células vestibulares. As 

células de cria são as que possuem presas, larvas ou casulos, e as vestibulares aquelas 

células vazias localizadas antes do fechamento do ninho.  

As variáveis abióticas (temperatura e umidade relativa) foram aferidas com a 

utilização de um Termo Higrômetro em horários e pontos diferentes em cada coleta, dentro 

das mesmas áreas. 

 

2.5.  Análises estatísticas 

Buscando testar se existem diferenças entre machos e fêmeas quanto a massa, 

diâmetro do ninho, número de células e tamanho da célula cria, utilizou-se modelos 

generalizados. O conjunto de dados das vespas coletadas (massa, sexo, diâmetro do ninho, 

número de células) foi analisado por modelos lineares generalizados (MLG) e por modelos 

generalizados mistos (MGM) visando observar qual modelo explicaria melhor os dados 

obtidos e poderia ser utilizado nesse estudo. O critério de informação de Akaike (AIC) foi 

utilizado para comparar os dois tipos de modelos construídos, porém o modelo final com 

menor valor de AIC (sendo ele o MLG) foi mantido para as posteriores discussões de dados 

nesse estudo.  

A ideia básica envolvida em um MLG é estender as opções de distribuições de 

probabilidades dos erros associados ao modelo de regressão, e consequentemente da variável 

resposta, de forma a comportar aquelas que se enquadrem na família exponencial, além de 
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flexibilizar a relação funcional entre a variável resposta e as variáveis explicativas do 

modelo (PAULA, 2013). 

Sabendo-se que machos possuem tamanho do corpo e massa menores que as fêmeas, 

utilizou-se a regressão logística dicotômica (RL) para avaliar as diferenças entre as massas 

de machos e fêmeas e propor uma classificação, através desse parâmetro, para os sexos e 

verificar se existe um limiar de massa a partir do qual as vespas são do sexo feminino. As 

variáveis explicativas foram testadas, mas somente foram mantidas as variáveis 

significativas para os modelos. Nessa análise a variável dependente foi a espécie, sendo 

codificado como 1 para fêmea e 0 para macho. As figuras de mérito para as modelagens com 

RL foram discutidas em termos dos testes de Wald, coeficiente de correlação (R
2
 de 

Nagelkerke), teste de Omnibus, teste de Hosmer e Lemeshow e matriz de classificação pela 

porcentagem de acertos (verdadeiros positivos e verdadeiros negativos). Utilizou-se a 

correção de Bonferroni para neutralizar o problema de comparações múltiplas. O ajuste para 

cada modelo também foi checado pela curva ROC por meio da área abaixo da curva. 

A porcentagem de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos foi calculada 

através das seguintes fórmulas:  

Taxa de falso positivo:    𝑇𝐹𝑝 =
𝐹𝑝

𝑇𝑝+𝐹𝑝
  

Taxa de falso negativo:   𝑇𝐹𝑛 =
𝐹𝑛

𝑇𝑝+𝐹𝑛
 (𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

Visando testar a hipótese de que machos emergem com maior frequência de células 

mais externas e fêmeas de células mais internas foi utilizado o modelo Regressão Ordinal 

(RO), utilizando o conjunto de dados contendo o diâmetro do ninho, sexo e número da 

célula. RO trata de relacionar a ordem entre as classes da variável dependente de modo que 

possa se modelar a probabilidade de ocorrência de uma das suas classes e que essa 

modelagem seja feita em termos de probabilidades acumuladas. A variável dependente foi, 

neste caso, a posição da célula e os números das células de onde o indivíduo emergiu do 

ninho-armadilha. Como a maior parte de células ocupadas pelos indivíduos foram as mais 

externas, o modelo adotado foi Log-log negativo, pois as classes de Y de menor ordem são 

as mais frequentes.  Por meio do teste de normalidade foi feita uma relação entre a ocupação 

das células dentro dos ninhos e o tamanho do orifício para machos e fêmeas, bem como para 

observar a relação entre o tamanho da célula e o sexo. 

Para verificar se houve diferença entre os diâmetros dos ninhos de onde emergiram 

apenas fêmeas e aqueles que emergiram apenas machos, e se houve diferença entre seus 

tempos de desenvolvimento, utilizou-se o teste do qui-quadrado. 
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A razão sexual foi calculada separadamente para cada diâmetro dos ninhos-armadilha 

e para todos os diâmetros conjuntamente, dividindo-se o número de machos pelo de fêmeas 

e comparando à proporção 1:1 pelo teste do qui-quadrado.  

O Test t e ANOVA foram feitas no programa PAST, versão 2.17 e o teste de qui-

quadrado foi calculado a mão. Os modelos MLG, RL, RO foram construídos utilizando-se o 

programa SPSS Statistics. 

3. RESULTADOS  

3.1.  Sazonalidade e atividade de nidificação 

Ao longo desse estudo foram fundados 47 ninhos com 209 vespas emergentes. A 

nidificação dessa espécie ocorreu de outubro de 2017 a maio de 2018, sendo a atividade e 

nidificação mais intensa também no mês de janeiro (12 ninhos coletados) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Número mensal de ninhos fundados por A. flavomarginatus e médias de temperatura (ºC), umidade 

(%) no Vale do Jordão, entre outubro de 2017 a maio de 2018. 

 

3.2.  Arquitetura dos ninhos e estrutura dos casulos 
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Foram fundados ninhos nas armadilhas de madeira em três dos quatro diâmetros 

oferecidos (5mm= 47,37%; 7mm= 47,37% 10mm= 5,26%), enquanto que nas armadilhas de 

bambu essa espécie utilizou diâmetros que variavam de 5,79 mm a 9,19 mm (7 ninhos). 

O tamanho das células de crias de onde as fêmeas emergiram foi significativamente 

maior do que as células de machos (Tabela 1). Estas células foram aprovisionadas com 

lagartas de Lepidoptera cujo número variou de 6 a 10 lagartas.  

As células dos ninhos de A. flavomarginatus têm formato cilíndrico e são dispostas 

em séries lineares, podendo variar de uma a doze por ninho, geralmente, apresentando uma 

célula vestibular. As partições celulares são feitas de barro com coloração marrom escuro ou 

claro, de espessura mais finas que os fechamentos dos ninhos, ambos de formato côncavo 

externamente. Normalmente as laterais e o fundo dos ninhos são revestidos por uma camada 

fina de barro. Em grande parte dos ninhos, as fêmeas ocupam células mais internas e os 

machos as mais externas. Nos ninhos com diâmetros menores houve a emergência de uma 

quantidade maior de machos, ocorrendo o contrário nos ninhos de diâmetros maiores 

(Figuras 3, 4 e 5). 

 

 

 
Figura 3. Arquitetura do ninho de A. flavomarginatus em ninho-armadilha com 0,7 cm de diâmetro: A) larva 

de A.flavomarginatus, B) fechamento do ninho, C) disposição das lagartas no ninho, D) célula de cria de 

macho, a seta indica a disposição da larva de A. flavomarginatus na lagarta de Lepidóptera, E) célula 

vestibular. Fonte: Buggenhagen, 2016. 
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Figura 4. Ninhos de A.flavomarginatus com diferentes colorações: (A) barro marrom claro e (B) barro marrom 

escuro. As setas (1) e (2) indicam presença de células vestibulares. Fonte: Buggenhagen, 2016. 

 

 

Figura 5. Arquitetura do ninho de A. flavomarginatus em ninho-armadilha com 0,7 cm de diâmetro: A) casulo 

aderido à parede do ninho, B) estrutura do casulo, a seta cinza indica a estrutura transparente e fina do casulo, 

C) larva de A. flavomarginatus indicada pela seta vermelha D) lagartas de Lepidóptera na célula onde não ouve 

eclosão da larva, E) fechamento do ninho. Fonte: Brozoski, 2018. 

 

3.3.  Tamanho dos adultos  

Com relação à massa corporal dos indivíduos as fêmeas se mostraram 

significativamente mais pesadas que os machos, tanto para os dados coletados em General 

Carneiro quanto para os dados coletados em Guarapuava (Tabela 1).  
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Tabela 1. Estrutura dos ninhos-armadilha e medidas dos adultos de A. flavomarginatus amostrados no Vale do 

Jordão (Guarapuava, PR). Os valores são medianas e desvios-padrão, valor de significância e tamanhos de 

amostra indicados.  

Análise do ninho, células 

ou indivíduos 

Sexo Mediana e DP p Quantidade de itens 

analisados 

Tamanho das partições de 

barro 

 

 

Comprimento celular 

vestibular 

 1,67±0,34 

Min= 0,82 

Máx= 12,73 

 

12,21±2,08 

Min= 4,58 

Máx= 40,61 

 44 partições 

 

 

 

26 células 

 

Comprimento das células 

de cria 

 

 

♂ 

♀ 

 

7,35±0,46 

11,27±0,62 

 

t=6,07; 

p<0,0001 

 

73 células 

64 células 

Volume das células de cria ♂ 

♀ 

1,5±0,65 

2,2±0,75 

t=6,69; 

p<0,0001 

108 células 

64 células 

 

 

Peso 

 
 
♂ 

♀ 

 

 

0,0213±0,02 

0,0509±0,04 

 

 

t=26,2 

p<0,0001 

 

 

121 indivíduos 

67 indivíduos 

 

 

3.4. História de vida e razão sexual 

 Dos ninhos coletados emergiram 209 indivíduos, sendo 134 machos e 75 fêmeas, ou 

seja, 1,8 machos: 1 fêmea, significativamente diferente da proporção de 1:1 (Tabela 2). 

Também houve diferença significativa da proporção 1:1 para as vespas que emergiram dos 

ninhos de 5 mm.   

Machos e fêmeas desta espécie possuem algumas características específicas que 

ajudam na identificação dos sexos, como a coloração da fronte e clípeo (Figura 6). 

 

Tabela 2. Razão sexual de A. flavomarginatus calculada por diâmetro de ninhos-armadilha com respectivos 

sexos, número de machos e fêmeas e significância da proporção 1:1. Cálculos realizados somente com os 

dados de Guarapuava.  

Diâmetro Sexo Razão Sexual Proporção 

macho: fêmea 

Significância 

proporção 1:1 

5 mm Macho 

Fêmea 

68 

13 

5,2:1  

 

X²= 37,4  

 p= <0,0001 

 

7 mm 

 

Macho 

Fêmea 

 

44 

31 

 

 

1,4:1  

 

 

X²= 2,26 

p= 0,16  

 

10 mm Macho 

Fêmea 

6 

5 

1,2:1  

 

X²= 0,1 

p=0,83 

 

5,78 a 9,19 mm  

(bambus) 

 

Total 

 

Macho 

Fêmea 

 

Macho 

Fêmea 

 

16 

26 

 

134 

75 

 

0,6:1 

 

 

1,8:1 

 

X²=2,38 

p=0,12 

 

X²=16,65 

p=<0,001 
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Figura 6. Fêmea (A) e Macho (B) de A. flavomarginatus. Fotos tiras com auxílio de um Estereomicroscópio – 

Leica MZ6. Escala utilizada em milímetros. Fonte: Brozoski, 2018. 
 

Não houve registro de diapausa na fase de pré-pupa nos ninhos coletados em 

Guarapuava. Os machos levaram em média 27,2±0,46 e as fêmeas 30,1±0,66. Essas vespas 

apresentam pelo menos seis gerações ao longo do ano e os adultos provavelmente entram em 

diapausa durante o inverno (Figura 7).   

 

 

Figura 7. Número de gerações de A. flavomarginatus durante outubro de 2017 e julho de 2018. 

 

 

3.5.  Mortalidade e parasitoides 

No total foram aprovisionadas 242 células. Houve mortalidade em 19 células (8%), 

sendo que em 14 delas houve falha no desenvolvimento da larva (5,89%), e em duas células 

houve mortalidade do adulto dentro do ninho (0,85%), provavelmente por não conseguir 
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romper a partição de barro para sair. Ocorreu parasitismo em três células (1,26%) (Tabela 

3). 

 

 

Tabela 3. Número de células parasitadas por espécies de parasitoides nos ninhos de A. flavomarginatus em 

Guarapuava (PR). 

 
Família/Espécie 

Parasitoides 

 

Células parasitadas  

Porcentagem de 

parasitismo 

Chrysididae  

Chrysis brasiliensis 1 0,42 

Ichneumonidae sp 1 0,84 

 

3.6.   Modelos estatísticos  

Através da RL foi possível estimar probabilidades de classificação de machos e 

fêmeas através de sua massa (Figura 8). A regressão logística, codificação binária (padrão 

ouro) para RL, foi 1 para fêmea e 0 para macho em função da massa dos indivíduos (Tabela 

4). Os coeficientes do modelo de RL para A. flavomarginatus foi significativo pelo teste de 

Omnibus (p<0,005). Os coeficientes de determinação, R
2
, de Cox & Snell e Nagelkerke 

foram 69,40% e 95,30%, respectivamente. O teste de Hosmer e Lemeshow apresentou p = 

0,9770, denotando que não houve diferença estatística entre os valores observados e os 

valores preditos pelo modelo proposto. Isto indica que valores previstos não são 

significativamente diferentes dos observados, uma vez que o nível de significância foi maior 

que 0,05. Desta maneira, o modelo proposto por RL pode ser utilizado para estimar a 

probabilidade de um indivíduo de A. flavomarginatus ser fêmea em função de sua massa. 

Tabela 4. Variáveis na equação, mostrando que houve diferença significativa na comparação par a 

par. 

 

β EP. Wald gl P 

Massa 523,50 126,27 17,19 1 0,0000 

Constante -17,42 4,04 18,61 1 0,0000 

β = coeficientes do modelo; EP = erro padrão; gl =graus de liberdade 

O modelo probabilístico final de RL para A. flavomarginatus em função da sua 

massa foi: 

𝑃 =
1

1+ 𝑒−(17,42+523,50∗𝑚)  (equação 3) 
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O coeficiente β1 para a variável massa (m) foi significativo e positivo, denotando que 

quando se aumenta a massa, aumenta-se a probabilidade do indivíduo ser fêmea.  

A matriz de confusão (Tabela 5) mostra que os indivíduos foram classificados 

corretamente com acerto acima de 95%. A porcentagem global de acerto foi de 97,50%, 

denotando que o modelo logístico foi adequado para classificação e distinção de machos e 

fêmeas para espécie de vespa A. flavomarginatus. 

 

Tabela 5. Matriz de confusão demostrando a porcentagem correta de classificação de machos e fêmeas através 

da massa. Apenas três fêmeas e dois machos foram classificados indevidamente pelo modelo. 

    

Previsto 

 

 

Observado Gênero 

fêmea 

Porcentagem 

correta 

  

macho 

Etapa 1 

Gênero 

 

macho 

fêmea 

125 

3 

2 

67 

98,4 

95,7 

 Porcentagem global     97,5 

 

 

As porcentagens de falsos positivos e falsos negativos também foram calculadas e 

apresentaram valores de 1,60% e 4,30%, respectivamente. Valores esses considerados 

baixos e adequados para o modelo logístico proposto. 

A qualidade do ajuste do modelo também foi calculada pela curva ROC (Figura 9). A 

área abaixo da curva foi 0,9970 (p < 0,005) denotando mais uma vez a adequação do modelo 

logístico. 

A tabela 6 mostra exemplos, contendo intervalos de massas de indivíduos da espécie 

de A. flavomarginatus associado à probabilidade de ser macho ou fêmea. Esses resultados 

denotam que indivíduos com massas menores são machos (probabilidades 0,00001 a 

0,04468). Por outro lado, indivíduos com massas maiores apresentam probabilidades altas 

de serem fêmeas (probabilidades 0,80014 a 1,0000). 
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Tabela 6. Intervalo de massa de indivíduos de A. flavomarginatus associado à probabilidade de ser macho ou fêmea. 

Intervalo de massa (g) Gênero Probabilidade de ser fêmea  

0,01190 − 0,02000 Macho 0,00001 − 0,00097 

0,02010 − 0,02190 Macho 0,00102 − 0,00262 

0,02210 − 0,02740 Macho 0,00291 − 0,04468 

0,02240 − 0,02740 Macho 0,00340 − 0,04468 

0,03590 − 0,04050 Fêmea 0,80014 − 0,97802 

0,04130 − 0,04580 Fêmea 0,98543 − 0,99860 

0,04780 − 0,05090 Fêmea 0,99951 − 0,99990 

0,05640 − 0,09600 Fêmea 0,99999 − 1,00000 

 

 

O modelo probabilístico para a curva sigmoidal (Figura 8) mostrou que as fêmeas 

apresentam massas maiores que machos, com exceção de alguns indivíduos que foram 

classificados incorretamente. Essas errôneas classificações foram discutidas anteriormente 

pelas taxas de falsos positivos e falsos negativos. 
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Figura 8. Modelo probabilístico para classificação de machos e fêmeas da espécie A. flavomarginatus em 

função de sua massa. 
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Figura 9. Curva ROC mostrando a sensibilidade e especificidade para classificar indivíduos de A. 

flavomarginatus pelo modelo logístico. No eixo x se encontra a especificidade, está é dada através de 1-

Especificidade, e no eixo y se encontra a sensibilidade do modelo. 

 

 

Houve uma tendência de A. flavomarginatus nidificar em diâmetros menores, 

principalmente de 0,5 e 0,7 cm (Figura 10). Os machos emergiram com alta frequência de 

ninhos-armadilha com 5 mm de diâmetro enquanto as fêmeas apresentaram uma alta 

frequência nos ninhos-armadilha com 7 mm.  
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Figura 10. Frequência de nidificação de fêmeas e machos de A. flavomarginatus nos diferentes diâmetros dos 

ninhos-armadilha. M=média; DP=Desvio padrão; N=número de indivíduos analisados. 

 

 Os coeficientes e a significância do modelo ordinal ajustado são apresentados na 

Tabela 7. O modelo é estatisticamente significativo (G
2
 = 35,5; p = 0,0005), ainda que a 

dimensão do efeito seja reduzida (RMcFadden
2 =0,042; RNagelkerke

2
=0,167;RCox e Snell

2
= 0,165). De 

acordo com o modelo, as fêmeas de A. flavomarginatus apresentam menor probabilidade de 

se alojarem em células mais externas, células de números 1, 2 e 3 (Figura 11). Esse padrão 

de resultado ocorreu nas três áreas onde essa espécie foi amostrada no Vale do Jordão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Tabela 7. Coeficientes e significância do modelo ordinal ajustado para a espécie de A. flavomarginatus.   

 

Número da 

Célula 

Estimativa 

Coeficientes 

Erro 

Padrão Wald gl p-valor IC (-95%) IC (+95%) 

Limite [NC = 1] -0,8224 0,1475 31,09 1 0,0000 -1,1115 -0,5333 

 

[NC = 2] -0,4760 0,1339 12,63 1 0,0005 -0,7385 -0,2135 

 

[NC = 3] -0,1488 0,1352 1,21 1 0,2710 -0,4138 0,1162 

 

[NC = 4] 0,1673 0,1471 1,29 1 0,2554 -0,1210 0,4556 

 

[NC = 5] 0,4986 0,1667 8,95 1 0,0028 0,1719 0,8254 

 

[NC = 6] 0,7795 0,1872 17,35 1 0,0000 0,4127 1,1464 

 

[NC = 7] 1,2019 0,2237 28,87 1 0,0000 0,7635 1,6404 

 

[NC = 8] 1,6757 0,2752 37,08 1 0,0000 1,1363 2,2150 

 

[NC = 9] 2,4167 0,3886 38,68 1 0,0000 1,6551 3,1783 

 

[NC = 10] 3,2897 0,5993 30,14 1 0,0000 2,1151 4,4642 

 

[NC = 11] 4,4007 1,0557 17,38 1 0,0000 2,3316 6,4698 

Gênero [Gênero=0] -0,6138 0,1456 17,76 1 0,0000 -0,8993 -0,3284 

 

[Gênero=1] 0
a
 

      Função de ligação: Log-log negativo. Gênero = 0 codificado como macho e Gênero = 1 codificado como fêmea. 

 a. Este parâmetro é definido para zero porque é redundante. 

 

 

 

Figura 11. Evolução das probabilidades de ocupações de indivíduos machos e fêmeas de A. flavomarginatus 

nas três áreas onde foram amostrados os ninhos-armadilhas desta espécie no Vale do Jordão.   
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4.  DISCUSSÃO 

Ancistrocerus flavomarginatus, assim como a maioria das vespas que nidifica em 

cavidades preexistentes no sul do Brasil (BUSCHINI; WOISKI, 2008; IANTAS et al., 2017; 

MELO; ZANELLA, 2010; NETHER, 2014; WOISKI, 2009) é multivoltina e apresenta 

maior atividade de nidificação no verão, principalmente no mês de janeiro. Em todas as 

regiões do Paraná onde essa espécie vem sendo coletada as temperaturas são baixas no 

inverno (BUGGENHAGEN, 2016; BUSCHINI; WOISKI, 2008; IANTAS et al., 2017; 

NETHER, 2014) e as geadas frequentes, não havendo nidificação durante essa estação. Não 

há registrado da entrada dessa espécie em diapausa na fase de pré-pupa, e como os adultos 

emergem antes do inverno, provavelmente, eles entrem em diapausa durante essa estação.  

Turvo é a região do Paraná onde foi capturado um maior número de ninhos de A. 

flavomarginatus, 139 ninhos em um único fragmento de floresta (NETHER, 2014) e embora 

nesse estudo, alguns ninhos tenham sido fundados em áreas onde a floresta foi retirada, em 

todos os estudos realizados, essas vespas fundaram ninhos apenas em áreas de florestas com 

Araucárias (BUGGENHAGEN, 2016; BUSCHINI; WOISKI, 2008; IANTAS et al., 2017; 

NETHER, 2014; SAVARIS, 2017). Considerando que esses insetos podem forragear a uma 

distância de até 600 metros (GATHMANN; TSCHARNTKE, 2002; KLEIN et al., 2004; 

ZURBUCHEN et al., 2010a, 2010b) e que esses ninhos foram fundados a uma distância da 

borda da floresta menor que essa, é possível considerar que no Paraná A. flavomarginatus 

nidifique apenas em Floresta Ombrófila Mista. 

Com relação à arquitetura dos ninhos de A. flavomarginatus ela também é 

semelhante ao que vem sendo relatado para várias espécies de Eumeninae que nidificam em 

cavidades preexistentes (BUSCHINI; BUSS, 2010; BUYANJARGAL; ABASHEEV, 2015; 

DONOVAN, 1995; FATERYGA, 2013a, 2013b), ou seja, a disposição linear das células nos 

ninhos, os seus formatos e o seu revestimento interno com o casulo produzido pela larva, 

tanto com relação ao aspecto do casulo, quanto à forma com que ele fica aderido às paredes 

das células e como mantém as fezes das lagartas de Lepidóptera isoladas (BUSCHINI; 

BUSS, 2010). 

Embora tenha fundado ninhos em armadilhas de bambu (n=7), A. flavomarginatus 

teve preferência por aquelas confeccionadas com madeira (n=41). Todos os diâmetros foram 

usados por essa vespa, mas os menores foram os mais utilizados (0,5 e 0,7 cm). Vários 

autores consideram que haja uma relação entre o diâmetro da cavidade onde a vespa nidifica 

e o tamanho de seu corpo, ou seja, vespas de pequena dimensão nidificam em cavidades 
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menores (KROMBEIN, 1967, FRICKE 1991, GARCIA, 1993), podendo estar relacionado 

também à competição com outras espécies, (KROMBEIN, 1967) por locais para a 

construção dos seus ninhos (COVILLE, 1982). Comparado com o tamanho do corpo de 

Trypoxylon lactitarse, Trypoxylon rogenhoferi Kohl, Podium denticulatum Smith e Monobia 

angulosa Saussure, que são espécies que também nidificam em cavidades preexistentes, A. 

flavomarginatus possui o corpo pequeno, nidificando, com maior frequência, em cavidades 

com diâmetros inferiores a 1,0 cm (ASSIS; CAMILLO, 1997). 

Um resultado desse estudo que merece destaque é à disposição dos sexos nos ninhos, 

pois na maioria deles as fêmeas foram criadas nas células mais internas e os machos nas 

externas. Existem relatos de que, tanto para as vespas quanto para as abelhas, as fêmeas são 

criadas nas células mais internas por possuírem um desenvolvimento mais lento (COWAN, 

1981; MATTHEWS, 2000; VIANA et al., 2001; OKU; NISHIDA, 2001). Realmente em A. 

flavomarginatus isso pode ser confirmado através dos resultados obtidos no modelo de 

Regressão Ordinal, havendo uma forte tendência das fêmeas emergirem das células mais 

internas e delas levarem, em média, 2,5 dias a mais que os machos para completar o 

desenvolvimento e emergir. Em Ancistrocerus adiabatus Saussure os ovos que originaram 

machos também foram colocados por último no ninho e apresentaram desenvolvimento mais 

rápido, emergindo alguns dias antes das fêmeas. Além disso, os machos de um mesmo ninho 

emergiram todos no mesmo dia (COWAN, 1981).  

Outro fator que poderia explicar a disposição dos sexos nos ninhos, seria a taxa de 

parasitismo, pois, segundo Jayasingh e Taffe (1982), as células mais externas são mais 

susceptíveis ao ataque dos parasitoides. Como, normalmente, as fêmeas dos Hymenoptera 

que nidificam em cavidades preexistentes são maiores que os machos e consomem uma 

maior quantidade de alimento (BUSCHINI; DONATTI, 2012; BUSCHINI, 2006; 

BUSCHINI et al., 2007; GUO et al., 2018; IANTAS et al., 2017; NASCIMENTO, 2011; 

OLIVEIRA; GONÇALVES, 2017), o custo na produção desse sexo é maior. Estando nas 

células mais internas e sendo menos parasitadas, isso diminuiria a perda no investimento da 

fêmea construtora do ninho (BUSCHINI; WOLFF, 2006). Através do modelo de Regressão 

Logística feito nesse estudo, foi possível, além de confirmar que as fêmeas de A. 

flavomarginatus são maiores que os machos, determinar o limiar de peso a partir do qual as 

vespas são do sexo feminino, e verificar que a probabilidade de um macho emergir de uma 

célula mais interna é maior que de uma fêmea emergir de células mais externas. Assim, 

pode-se perceber que existe uma tendência dos ovos que originarão as fêmeas serem, de 

fato, postos nas células mais internas dos ninhos. 
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Voltando à hipótese de que a taxa de parasitismo seja maior nas células mais 

externas e que isso tenha influência sobre a disposição dos sexos nos ninhos de A. 

flavomarginatus, era de se esperar que a razão sexual dessa vespa tendesse às fêmeas, já que 

as células destinadas ao sexo masculino são as mais parasitadas, mas não foi o que ocorreu. 

Embora em General Carneiro (PR) (BUGGENHAGEN, 2016) a taxa de parasitismo tenha 

sido maior que em Guarapuava, e que as células mais externas foram as mais parasitadas, a 

razão sexual total tendeu aos machos nas duas regiões, e houve uma tendência dos machos 

emergirem mais dos ninhos com menor diâmetro. Esse resultado mostra que de fato são 

produzidos mais machos do que fêmeas, mas como elas possuem massa maior que eles, o 

investimento na produção dos dois sexos pode ter sido igual (ASSIS; CAMILLO, 1997; 

NASCIMENTO, 2011; NASCIMENTO; GARÓFALO, 2014; SILVA, 2008). Segundo 

Fisher (1930) uma razão sexual balanceada (1:1) implica que o custo na produção dos dois 

sexos foi igual. Dessa forma, possivelmente o que determina a distribuição dos sexos nos 

ninhos de A. flavomarginatus seja o tempo de desenvolvimento de cada sexo. 

Quanto à questão do tamanho de machos e fêmeas, pode haver vantagens dos 

machos serem pequenos, como seu tempo de desenvolvimento é mais curto, eles são 

favorecidos no acasalamento, podendo ter acesso a mais de uma fêmea, enquanto as fêmeas 

geralmente se acasalam uma vez (BUSHROW et al,. 2006; DAMIENS; BOIVIN, 2005). A 

maioria dos machos permanece próximo aos locais de onde seu ninho se encontra e aguarda 

a emergência das fêmeas para posteriormente acasalar-se com elas. Desse modo, 

possivelmente o desenvolvimento dos machos seja curto em hospedeiros ou presas de 

tamanho pequeno, e então as fêmeas foram evolutivamente selecionadas a colocar ovos que 

originam machos em hospedeiros menores ou em células onde o fornecimento de alimento 

seja menor (GRIFFITH; GODFRAY, 1988; GODFRAY, 1990; QUICKE; VAN 

ACHTERBERG, 1990; QUICKE, 1997). 

Para P. nasidens, também da subfamília Eumeninae, Jayasingh e Taffe (1982) 

sugeriram que a razão sexual poderia ser influenciada pelo comprimento do orifício interno 

dos ninhos. Isso se deve ao fato de que ninhos-armadilha curtos, de aproximadamente seis 

centímetros, poderiam ter apenas duas ou três células. Assim, a razão sexual tenderia às 

fêmeas, já que os ovos fertilizados seriam aqueles ovipostos primeiro. Em Guarapuava, 

Buschini e Buss (2010) utilizaram os mesmos ninhos-armadilha usados nesse estudo, com 

oito centímetros de comprimento interno, e observaram uma média de 2,8 células 

aprovisionadas nos ninhos de P. nasidens, mas a razão sexual tendeu aos machos. Segundo 

eles, os ovos não fertilizados, que dão origem aos machos, foram geralmente postos nas 
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células mais internas. Para P. guadulpensis, que tinha mais células aprovisionadas (3,5 por 

ninho), a razão sexual também tendeu aos machos e a disposição dos sexos nos ninhos foi 

aleatória, mesmo as fêmeas levando mais tempo para emergir. O que se pode perceber é que 

essa não é uma regra geral para todos os Eumeninae, conforme proposto por Jayasingh 

(1980). 

Interessante salientar que apesar da baixa taxa de parasitismo observado em nosso 

estudo, há relatos de que a principal causa de mortalidade em A. flavomarginatus seja o 

parasitismo, e que Ipsiura myops, Ipsiura lilloi e Chrysis brasiliensis, todos da família 

Chrysididae, foram os parasitoides mais frequentes (BUGGENHAGEN, 2016; NETHER, 

2014; IANTAS, 2013). Chrysididade vem sendo considerada, em diversos estudos, como 

sendo os controladores mais comuns de populações de vespas que nidificam em cavidades 

preexistentes (AGUIAR; MARTINS, 2002; ASSIS; CAMILLO, 1997; BUSCHINI; BUSS, 

2010; NASCIMENTO, 2011; NASCIMENTO; GARÓFALO, 2014; PIRES et al., 2012) e 

Chrysis um dos parasitoides comuns nos ninhos de outras espécies do gênero Ancistrocerus 

(BOESI et al., 2005; PEREIRA-PEIXOTO et al., 2016; SMIT, 2009). Esses parasitoides 

entram nos ninhos no momento em que eles estão sendo aprovisionados, ovipondo tanto nas 

células externas quanto nas internas (Buschini, comunicação pessoal). Mesmo nos ninhos de 

Trypoxylon, que possuem machos-guarda durante toda a sua construção, esses parasitoides 

entram e fazem postura independente da posição da célula (BUSCHINI; DONATTI, 2012; 

BUSCHINI; BERGAMASCHI, 2010; BUSCHINI; FAJARDO, 2010; BUSCHINI; 

WOLFF, 2006; SANTONI et al., 2009), mas nos ninhos de A. flavomarginatus, as células 

que eles mais parasitaram foram as mais externas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados desse estudo pode-se concluir que A. flavomarginatus nidifica 

exclusivamente em Floresta Ombrófila Mista e que, certamente, a retirada da floresta 

comprometerá a sobrevivência dessa espécie.  

Como os machos são criados nas células mais externas, e considerando que essas são 

as células mais parasitadas, conclui-se que a taxa de mortalidade é maior sobre as vespas dos 

sexos masculino.  

Conclui-se também que, possivelmente, o que determina a disposição dos sexos no 

ninho seja o tempo de desenvolvimento dos jovens, visto que as fêmeas demoram mais para 

completar o desenvolvimento. Aliado a isso, o parasitismo ocorrendo nas células mais 

externas, e sobre o sexo de menor custo, geraria um investimento sexual balanceado entre os 

sexos, pois, embora a razão sexual tenha sido enviesada aos machos, eles apresentaram 

massa menor que as fêmeas. 
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CAPÍTULO 3 

 

BIOLOGIA DE Zethus plaumanni (HYMENOPTERA; VESPIDAE; EUMENINAE): 

UMA ESPÉCIE SOLITÁRIA QUE NIDIFICA EM CAVIDADES PREEXISTENTES 

 

RESUMO 

 Zethus plaumanni é uma espécie de vespa solitária que nidifica em cavidades preexistentes 

encontradas em Floresta Ombrófila Mista. São apresentados nesse estudo dados reunidos de 

diferentes períodos de coletas, em duas cidades distintas, Curitiba e Guarapuava, ambas no 

estado do Paraná, Brasil. Utilizou-se a técnica de ninhos-armadilha para amostragem dessa 

espécie, e verificou-se que ela nidifica apenas em fragmentos de floresta com araucária e 

principalmente nos meses mais quentes do ano (dezembro, janeiro e fevereiro). Ao todo 

foram coletados 61 ninhos, sendo 25 deles em Curitiba-PR e 36 em Guarapuava-PR. Para 

construção dos ninhos essa espécie utiliza fibras de folha de planta mascada misturada com 

resina.  Cada célula é aprovisionada com lagartas, cujo número pode variar de três a 28. 

Machos e fêmeas possuem tamanhos semelhantes e não há diferença significativa entre seus 

pesos. A razão sexual seguiu a hipótese esperada, sendo de 1:1. Essa espécie é multivoltina, 

podendo chegar a quatro gerações, seu ciclo possui desenvolvimento dito direto, pois não foi 

observada diapausa em fase de larva ou pupa. Parasitoides pertencentes às famílias 

Chrysididae (Ipsiura lilloi, Caenochrysis parvula), Ichneumonidae (Photocryptus sp) e 

Eulophidae (Melittobia australica) foram registrados como inimigos naturais dessa espécie. 

 

Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista; Mata Atlântica; Ninhos-armadilha; Vespa 

solitária. 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Vespidae, com mais de 5.000 espécies mundialmente distribuídas 

subdivide-se em seis subfamílias, sendo Eumeninae a mais numerosa com mais de 3.500 

espécies reconhecidas (PICKETT; CARPENTER, 2010). Zethus Fabricius 1804 é o gênero 

mais numeroso com 253 espécies em todo o mundo (PICKETT; CARPENTER, 2010), 

ocorrendo 218 dessas espécies na região Neotropical (HERMES, 2012). Esse gênero está 

dividido em três subgêneros Z. (Zethus) Fabricius, 1804, Z. (Zethusculus) de Saussure, 1855 

e Z. (Zethoides) Fox, 1899 (LOPES; NOLL, 2015).  

A maioria das espécies de Zethus é solitária e constrói ninhos em cavidades feitas por 

insetos nos trocos de árvores, em vários tipos de madeira, ou no solo. Quase todas as 

espécies do subgênero Zethus, e várias espécies do subgênero Zethusculus, se enquadram 

nessa categoria. Algumas espécies do subgênero Zethoides Fox constroem ninhos expostos 

utilizando fibras vegetais mastigadas. Outras espécies apresentam comportamento de 

nidificação primitivamente social, com várias fêmeas compartilhando um ninho, mas cada 

uma delas cuidando da própria prole (LOPES; NOLL, 2014). Para Bohart e Stange (1965) 

isso não implica que Zethus constitua um elo filogenético entre as espécies sociais e as 

solitárias, mas apenas que desenvolveu um hábito intermediário de nidificação. Segundo 

Hook e Carpenter (1988) isso representa, provavelmente, uma etapa importante na evolução 

desses insetos, podendo ser consideradas mais avançadas às espécies que utilizam material 

vegetal na construção dos ninhos.  

As espécies solitárias de Zethus aprovisionam seus ninhos de forma maçal, utilizando 

várias lagartas paralisadas por célula, e devido a esse comportamento são consideradas 

eficientes predadores desses insetos (KROMBEIN, 1967; ITINO, 1997). Todos os 

Eumeninae são especialistas com relação às presas que utilizam para alimentar a prole, 

sendo considerados oligófagos ou monófagos por capturar presas de uma única, ou de 

poucas famílias filogeneticamente próximas, ou até mesmo de uma única subfamília ou de 

um único gênero (BUDRYS; BUDRIENË, 2012). Dessa forma, várias espécies são 

importantes agentes controladores da população de insetos herbívoros (JENNINGS; 

HOUSEWEART, 1984; COLLINS; JENNINGS, 1987; HARRIS, 1994; SMILEY; RANK, 

1986; SEARS et al., 2001). 

Existem poucas informações na literatura sobre a biologia das espécies de Zethus 

sendo Zethus dicomboda Spinosa, 1851 uma das espécies do gênero com informações sobre 

a sua biologia (LOPES; HERMES, 2015). Assim, o objetivo desse estudo foi investigar a 

biologia de nidificação Zethus plaumanni, através do uso de ninhos-armadilha, apresentando 
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dados sobre a sua sazonalidade e seus aspectos biológicos, como taxa de mortalidade, tempo 

de desenvolvimento, razão sexual e parasitoides associados.  

Zethus plaumanni, assim como as espécies solitárias dos Eumeninae que nidificam 

em cavidades preexistentes, aceita facilmente os ninhos-armadilha de madeiras, bambus e de 

tubos de plásticos revestidos por cartolina, para nidificação, o que facilita o acesso aos seus 

ninhos e o estudo sobre sua biologia (COOPER, 1953; KOERBER; MEDLER, 1958; 

THIEDE, 1981; COLLINS; JENNINGS, 1984; GATHMANN et al., 1994). Não existe nada 

na literatura sobre essa espécie e no Sul do Brasil ela nidifica apenas em Florestas com 

Araucárias (BUSCHINI; WOISKI, 2008; IANTAS et al., 2017) que faz parte do Bioma 

Mata Atlântica. Esse Bioma tem prioridade para a conservação por abrigar uma das faunas e 

floras mais diversificadas e ameaçadas do mundo (MYERS et al., 2000, FUNDAÇÃO SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2013; 2019).  

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

Esse estudo foi realizado em três etapas: 1
a
- de dezembro de 2001 e dezembro de 

2005 em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista (FOM), localizado no Parque 

Municipal das Araucárias em Guarapuava, Paraná; 2
a
- de setembro de 2007 a outubro de 

2008, em um fragmento de FOM localizado no Parque Regional do Iguaçu, em Curitiba, 

Paraná; 3
a
- de agosto de 2017 a julho de 2018, em dois fragmentos de FOM localizados no 

Vale do Jordão em Guarapuava, Paraná (Figura 1).  

O fragmento estudado em Curitiba-PR situa-se no Parque Regional do Iguaçu. Esta 

cidade está situada na porção centro-sul do primeiro planalto do Estado do Paraná, na porção 

oriental do Estado, estendendo 70 a 80 km, limitando-se a leste pela Serra do Mar e a oeste 

pela escarpa devoniana (25°33'34.49''S e 49°13'51.97''O). Conforme a classificação 

climática de Köppen, o município de Curitiba é uma região de clima subtropical úmido, sem 

estação seca, com verões suaves e invernos relativamente frios. A temperatura média anual é 

de 16,5°C, com amplitude térmica anual de aproximadamente 7°C, sendo 13,1°C a 

temperatura média no mês mais frio (julho) e 20,5°C no mês mais quente (fevereiro). 

Os fragmentos de floresta estudados em Guarapuava-PR estão situados em pontos 

diferentes da cidade. O Parque Municipal das Araucárias (25º23'36''S e 51º27'19''O) situa-se 

as margens da BR 277, KM 343. A área do Parque é de aproximadamente 104 ha, com 41 ha 

ocupados pela FOM e a altitude média dessa área é de 1.070 metros. Seus limites são 
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definidos pelo Rio Xarquinho, com vegetação escassa, fazendo transição com uma área 

agrícola em sua porção norte. Na porção sul e leste, o parque está cercado por áreas 

antropizadas (CORDEIRO; RODRIGUES, 2007). Os outros fragmentos estão localizados 

em duas propriedades particulares, no Vale do Jordão (25°23'26''S e 51°27'15''O e 

25º26'04''S e 51º26'30''O, respectivamente), denominados neste estudo como floresta Daniel 

(FD) e floresta Monica (FM). Ao redor desses fragmentos existem áreas de pasto, com 

criação de ovinos e caprinos, e algumas monoculturas de, Pinus e Eucaliptus e soja, além da 

presença de rios de grande porte nas suas proximidades (Rio Jordão, Rio Bananas). 

 Guarapuava-PR situa-se no terceiro planalto paranaense, região centro-sul do estado. 

Segundo a classificação climática de Köppen (KOTTEK et al., 2006), essa região apresenta 

clima do tipo temperado propriamente dito (Cfb), com chuvas abundantes e bem distribuídas 

ao longo de todo o ano, sendo o verão bastante fresco e úmido, sem estação seca definida 

(MAACK, 2002). O período quente ocorre de setembro a abril, registrando temperaturas 

médias inferiores a 23,5°C. A estação fria se estende de maio a agosto, com geadas e 

temperaturas médias inferiores a 12,8°C e registros de mínimas absolutas abaixo de 0°C 

(IAPAR, 2014). O limiar médio das temperaturas de Guarapuava varia entre 36°C e 6,8°C 

(GUARAPUAVA, 2019). A temperatura anual em média é de 17°C, a precipitação média 

anual em torno de 1.944 mm e a média anual da umidade relativa do ar é em torno de 78% 

(THOMAZ; VESTENA, 2003). 
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Figura 1. Mapa representando onde estão localizadas as áreas de estudos no Município de Curitiba (PR) e de 

Guarapuava (PR). Fonte: Qgis - Brozoski, 2019. 

 

2.2. Delineamento amostral 

Para amostragem desses insetos foi utilizada a técnica de ninhos-armadilha (NA) que 

consiste na disponibilização de cavidades artificiais para que esses insetos construam seus 

ninhos.  Essas armadilhas são confeccionadas de madeira, com dimensões de 25 X 20 X 120 

mm. Nessas peças foram feitos orifícios de 5; 7; 10 e 13 mm de diâmetro e 8 cm de 

comprimento interno. Elas foram serradas ao longo de seu comprimento, separando-se em 

duas metades, unidas com fita adesiva, para permitir a verificação, em laboratório, do 

interior dos ninhos já construídos. 

No Parque Regional do Iguaçu (PRI), os ninhos-armadilha foram fixados a 1,5 

metros de altura, em estacas de madeira e instalados linearmente a partir de 4 metros da 

borda em duas transecções (T1 e T2) paralelas (consideradas réplicas) com 214 metros de 

comprimento cada uma, distantes 40 metros uma da outra, com 16 unidades amostrais em 

cada transecção dispostas aos pares (nomeadas sequencialmente P1 a P16). As unidades 

amostrais de cada par ficaram separadas 15 metros uma da outra, enquanto os pares ficaram 

distantes 30 metros um do outro. As unidades amostrais consistiram de um bloco composto 
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por 16 ninhos-armadilha, sendo quatro de cada diâmetro, distribuídos aleatoriamente. Dessa 

forma, cada transecção continha 256 ninhos, totalizando 512 ninhos.  

No Parque Municipal das Araucárias (PMA) essas armadilhas também foram 

agrupadas em um bloco contendo 16 ninhos-armadilha, sendo quatro de cada diâmetro. Os 

ninhos-armadilha com 5 mm de diâmetro passaram a ser utilizados a partir de dezembro de 

2003, ou seja, de dezembro de 2001 a dezembro de 2003 os blocos eram constituídos de 12 

ninhos-armadilha sendo quatro de cada diâmetro (7; 10 e 13 mm). Esses blocos foram 

instalados em duas áreas de várzea, duas de campo e duas de floresta com araucárias, sobre 

estacas de madeira a 1,5 metros do solo. Foram usadas quatro estacas por área, distribuídas 

em dois transectos perpendiculares (60 metros de comprimento cada), sendo duas estacas 

por transecto e distantes 15 metros uma da outra. Até dezembro de 2003 foram mantidos 96 

ninhos-armadilha em todos os habitat e 288 no PMA. A partir desse período o número de 

armadilhas passou para 128 em todos os habitat, totalizando 384 ninhos-armadilha no PMA. 

No Vale do Jordão (VJ), além dos ninhos-armadilha de madeira, foram usados 

aqueles confeccionados de bambus com diâmetros e comprimentos variados. Cada unidade 

amostral foi composta de 16 ninhos-armadilha sendo quatro de cada diâmetro (5, 7, 10 ou 13 

mm), dispostos ao acaso, o mesmo foi feito para os bambus, 16 ninhos de diâmetros 

variados por ponto. Os blocos foram instalados sobre estacas de madeira a 1,5 metros do 

solo. Foram instalados seis pontos amostrais em cada área, distante 50 metros um do outro, 

cada ponto contendo 32 ninhos-armadilha, totalizando assim 384 ninhos-armadilha nas duas 

áreas.  

 

2.3. Coleta e manutenção dos ninhos 

No PRI as vistorias foram feitas quinzenalmente sendo os ninhos-armadilha 

ocupados substituídos por um ninho vazio do mesmo diâmetro para manter a oferta de 

cavidades para nidificação. As peças ocupadas foram levadas para um laboratório na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde os ninhos foram abertos, descritos e 

fotografados. Após este processo, foram colocados em garrafas PET de 500 ml tampadas 

com algodão. Os adultos que emergiram foram identificados, devidamente etiquetados e 

depositados na coleção entomológica da UFPR. 

No PMA e no VJ os ninhos-armadilha também foram vistoriados quinzenalmente. 

Aqueles que possuíam seus ninhos fundados e finalizados foram retirados e substituídos por 

outro de igual diâmetro. Posteriormente, esses ninhos foram levados ao laboratório e 

armazenados em garrafas PET, com a parte superior cortada e fechada com algodão, até a 
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emergência dos adultos. Após emergirem eles foram sacrificados sob acetado de etila, 

pesados utilizando-se uma balança analítica Bel Mark com quatro casas decimais, sexados, 

alfinetados e depositados na coleção do Laboratório de Comportamento, Biologia e Ecologia 

de Vespas e Abelhas da UNICENTRO. 

 Essa espécie apresenta diferenças aparentes entre os sexos, o que auxilia a sexagem 

dos indivíduos. Machos e fêmeas possuem algumas diferenças de coloração na cabeça, na 

parte do clípeo e fronte, ajudando na identificação dos sexos, além do formato da cabeça ser 

diferenciado entre os sexos. O macho possui na parte final de suas antenas uma espécie de 

gancho sendo que a fêmea possui a porção final da antena arredondada (Figura 2). 

 

Figura 2. Fêmea e Macho de Zethus plaumanni. Fotos tiradas com auxilio de um Estereomicroscópio – Leica 

MZ6. Fonte: Brozoski, 2018. 

 

2.4. Descrição da arquitetura dos ninhos, tempo de desenvolvimento e número de 

gerações 

Com o uso de um paquímetro foram feitas medidas de comprimento total dos ninhos, 

das células de cria e também das células vestibulares. As células de cria são as que possuem 

presas, larvas ou casulos, e as vestibulares aquelas células vazias localizadas antes do 

fechamento do ninho. Foram utilizados os dados coletados no Parque Municipal das 

Araucárias para retirar medidas de partições de fechamento do ninho, partições entre as 

células, comprimento total do ninho utilizado, células intercalares e vestibulares e espessura 

do revestimento do ninho. 

O tempo de desenvolvimento dos adultos foi estimado através do intervalo médio 

entre as coletas e a emergência dos adultos. Com esse cálculo, e considerando o mês em que 
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a espécie começou a nidificar até o mês em que ela parou as suas atividades, foi calculado o 

número de gerações adultas ao longo do ano baseando-se no tempo de desenvolvimento dos 

indivíduos.  

2.5. Análises estatísticas  

Visando verificar se existe diferença significativa entre os pesos de machos e fêmeas, 

entre o comprimento das células de crias e entre os diâmetros dos ninhos-armadilha de onde 

eles emergiram, foram utilizados modelos lineares generalizados (MLG). Para essas analises 

foram considerados apenas indivíduos que possuíam sua massa quantificada, descartando 

aqueles que emergiram e não tiveram seu peso definido.  

A regressão ordinal (RO) foi realizada sobre os dados de posição dos indivíduos nas 

células e o sexo, para analisar como é a distribuição das fêmeas e dos machos nas células 

dos ninhos-armadilha. Vários outros modelos de RO foram testados (dados não mostrados), 

utilizando-se, por exemplo, gênero como fator. E não havendo diferença estatística 

significativa entre machos e fêmeas, o modelo final proposto mostrou-se mais adequado 

utilizando-se as áreas amostradas: PMA, PRI e VJ como fator para compor a RO.  A função 

utilizada foi a Log-negativa. Utilizou-se a correção de Bonferroni sobre este conjunto de 

dados. 

Os modelos MLG - RO foram construídos utilizando o programa SPSS Statistics. 

A razão sexual foi calculada dividindo-se o número de fêmeas pelo número de 

machos. Posteriormente foi aplicado o teste do qui-quadrado (χ
2
) para ver se a razão sexual 

encontrada é significativamente diferente de 1:1. O mesmo teste (χ
2
) também foi utilizado 

para verificar se há diferença significativa entre os diâmetros de ninhos utilizados pelas 

fêmeas e pelos machos, e para comparar o tempo de desenvolvimento entre os sexos e as 

porcentagens de mortalidade nos ninhos-armadilha com diferentes diâmetros. 

Para verificar se o comprimento das células vestibulares, o número total de células e 

comprimento total dos ninhos foi significativamente, nos ninhos-armadilha com diferentes 

diâmetros, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney (U). 

3. RESULTADOS 

3.1. Sazonalidade e atividade de nidificação 

Durante os meses de coleta no PRI, foram fundados 25 ninhos de Z. plaumanni, com 

50 vespas emergentes. Em Guarapuava foram coletados 26 ninhos no PMA com 23 vespas 
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emergentes e 10 ninhos, com 21 vespas emergentes, no VJ (Figura 3). Tanto no PRI quanto 

no PMA e no VJ as nidificações ocorreram de outubro a junho, iniciando na primavera e 

finalizando no outono, mas com maior atividade durante o verão.  

 

 

Figura 3. Número mensal de ninhos fundados por Zethus plaumanni nos três períodos distintos de coletas, 

sendo demonstrando apenas os meses em que ninhos-armadilha dessa espécie foram coletados no PMA, PRI e 

VJ. 

3.2. Arquitetura dos ninhos e estrutura dos casulos 

Em todos os locais de estudo os ninhos-armadilha com diâmetro de 5 mm foram os 

mais utilizados (48 ninhos), e em menor quantidade aqueles com 7 mm de diâmetro (8 

ninhos).   

Os ninhos apresentaram arquitetura semelhante, independente de seus diâmetros, não 

havendo diferença significativa entre eles no comprimento total dos ninhos com 0,5 e 0,7 cm 

de diâmetro. A quantidade de células aprovisionadas foi, em média, três. Os ninhos podem 

conter células vestibulares, cujo comprimento não foi significativamente diferente. O 

número total de células nesses ninhos também foi similar (Tabela I). Foram encontradas 

apenas duas células intercalares em ninhos de 0,5 cm de diâmetro no PMA. 
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Tabela I. Estrutura dos ninhos de Zethus plaumanni em ninhos armadilhas de diferentes diâmetros coletados no 

Parque Municipal das Araucárias, Guarapuava (PR). 

 Diâmetro 5 mm Diâmetro 7 mm 

Comprimento Total dos Ninhos 

�̅� 6,95 + 0,55 

n = 18 

mediana = 6,81 

�̅� 6,18 + 1,15 

n = 7 

mediana = 7,20 

Número de Células Vestibulares 

�̅� 2,30 + 0,94 

n= 13 

mediana = 2,00 

�̅� 1,33 + 0,51 

n = 6 

mediana = 1,00 

Comprimento das Células Intercalares 

�̅� 1,04 + 0,04 

n = 2 

mediana = 1,04 

Não houve 

Comprimento das Células Vestibulares 

�̅� 1,44 + 1,30 

n = 27 

mediana = 0,95 

�̅� 2,64 + 1,39 

n = 8 

mediana = 2,44 

   

Partição de Fechamento do Ninho 

�̅� 0,22 + 0,07 

n = 17 

mediana = 0,19 

�̅� 0,21 + 0,13 

n = 7 

mediana = 0,15 

Partição Interna 

�̅� 0,23 + 0,14 

n = 45 

mediana = 0,19 

�̅� 0,19 + 0,12 

n = 17 

mediana = 0,15 

Espessura do revestimento de Fundo 

�̅� 0,12 + 0,04 

n = 3 

mediana = 0,10 

* 

�̅� = média; ± = desvio padrão; n = número de itens analisados. 
* Não foi possível medir a espessura, pois era apenas uma fina camada de material.  

 

Cada célula é aprovisionada com lagartas de Lepidoptera, cujo número pode variar 

de 3 a 28 lagartas de tamanhos diferentes. As células são fechadas por uma partição feita 

com fibras de folha de planta mascada misturada com um pouco de resina, podendo conter 

barro.  Devido ao uso da resina, as partições apresentam uma coloração esverdeada ou 

avermelhada, dependendo do material que foi usado (Figura 4 e 5). Na maioria dos ninhos a 

partição é formada por mais de uma camada, o que a torna mais espessa. Em geral sua face 

interna é convexa e rugosa, e a face externa é côncava e lisa, podendo apresentar fibras 

vegetais soltas. Na entrada do ninho são construídas várias partições, geralmente bem 

próximas uma a outra (Figura 6). Grande parte dos ninhos apresenta, em suas laterais e no 

fundo, uma camada fina e transparente de revestimento que faz parte do casulo (Figura 5). 

Os casulos são bem aderidos às paredes do ninho e têm uma aparência de papel de 

seda e uma coloração esbranquiçada, quase transparente. Fêmeas e machos ocupam posições 

aleatórias dentro do ninho, tanto em ninho com diâmetro de 0,5 cm quanto em ninhos de 0,7 

cm (Figura 4). 

Em alguns ninhos o número de camadas do fechamento na entrada do ninho variou 

de uma a três camadas e nas partições internas variou de uma a até cinco camadas. Em um 
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deles o batoque interno continha várias camadas muito juntas e não foi possível contar. 

Tanto em algumas partições internas quanto nas de fechamento, houve uma diferença na 

construção, apresentando pedaços de folhas maiores e mais inteiras grudadas na partição e 

voltadas para o fundo do ninho, constituindo um único batoque, porém mais espesso. 

 

Figura 4. Arquitetura do ninho de Zethus plaumanni em ninho-armadilha com 5 mm de diâmetro: A) 

fechamento do ninho formado por mais de uma camada; B) célula vestibular; C) disposição das lagartas no 

ninho; D) larva de  uma fêmea de Z. plaumanni disposta dentro da célula no ninho; E) larva de um macho de Z. 

plaumanni disposta dentro da célula no ninho; seta indica casulo de mosca que não emergiu. Fonte: Woiski, 

2009. 
 

 

Figura 5. Arquitetura do ninho de Zethus plaumanni em ninho-armadilha com 5 mm de diâmetro: A) 

fechamento do ninho com várias camadas; B) pequenas células vestibulares; C) pupa de macho;  D) pupa de 

fêmea; E) pupa em processo de metamorfose; as setas indicam o envoltório do casulo aderido a parede do 

ninho. Fonte: Brozoski, 2018. 

A

C

B

D E
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Figura 6. Fechamento do ninhode Zethus plaumanni composto por várias camadas de material vegetal mascado. Fonte: 

Woiski, 2009.  

 

3.3. Tamanho dos adultos 

Através do MLG, verificou-se que não houve diferença significativa entre o 

comprimento das células de crias de onde as fêmeas e machos emergiram e também entre os 

diâmetros dos ninhos-armadilha onde eles foram criados (Figura 7 e Tabela II). Seus pesos 

também não foram significativamente diferentes (Tabela II). 

 

Tabela II. Medidas para a espécie Zethus plaumanni amostrados em todos os fragmentos de florestas deste 

estudo. Os valores são médias e desvios-padrão, valor de significância e tamanhos de amostra indicados.  

Análise do ninho, 

células e indivíduos 

Sexo Média e DP P Quantidade de itens 

analisados 

Comprimento das 

células do ninho (cm) 

♂/♀ 

♂ 

♀ 

12,96±0,41 

12,46±2,73 

13,49±3,55 

p= 0,07 

p=0,05 

94 células 

33 células 

41 células 

 

Massa (g) 

 

 

Diâmetro 

 

 

Tempo de 

desenvolvimento PMA 

 

PRI 

 

VJ 

 

♂ 

♀ 

 

♂/♀ 

♂ 

♀ 

 

♂ 

♀ 

 

♂ 

♀ 

 

♂ 

♀ 

 

0,0196±0,001 

0,0220±0,001 

 

5,27±0,69 

5,19±0,13 

5,27±0,11 

 

41,7±1,94 

40,3±1,91 

 

32,5±1,52 

30,5±1,30 

 

31,3±1,98 

32,2±1,79 

 

p=0,033 

 

 

p=0,60 

 

 

 

p=0,2 

 

 

p=0,3 

 

 

p=0,8 

 

26 indivíduos 

42 indivíduos 

 

74 indivíduos 

33 indivíduos 

41 indivíduos 

 

22 indivíduos 

 

 

32 indivíduos 

 

 

20 indivíduos 
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Figura 7. Frequências dos indivíduos machos e fêmeas de Zethus plaumanni de acordo com o tamanho das 

células nos NA. 

3.4. História de vida e razão sexual 

Zethus plaumanni apresentou várias gerações ao longo do ano sendo portando uma 

espécie multivoltina (Figura 8 e 9). Verificamos que essa espécie passa o inverno em 

diapausa (interrupção temporária do desenvolvimento desses insetos) na fase adulta, uma 

vez que os adultos emergiram antes do inverno e não fundaram mais ninhos, e no laboratório 

não houve nenhum ninho com jovens em diapausa nessa estação.  

Não houve diferença significativa entre o tempo de desenvolvimento dos machos e 

das fêmeas em nenhuma das áreas estudadas (p < 0,05) (Tabela II). A razão sexual também 

foi igual, ou seja, de 1:1 em todas as áreas e em todos os diâmetros (Tabela III).   
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Tabela III. Razão sexual de Zethus plaumanni calculada de forma unida e separadamente por diâmetro dos 

ninhos-armadilha com respectivos sexos, número de machos e fêmeas e significância da proporção 1:1.  

Áreas  Diâmetro Sexo Razão Sexual Proporção 

macho: fêmea 

Significância 

proporção 1:1 

PRI  5 mm Macho 

Fêmea 

20 

26 

0,77:1  

 

X²= 0,78 

p= 0,20 

 

 

 

 7 mm 

 

Macho 

Fêmea 

 

2 

2 

 

 

1:1  

 

 

X²= 0 

PMA 5 mm Macho 

Fêmea 

9 

12 

0,75:1  

 

X²= 0,43 

p=0,4 

 

 

 

 

VJ 

 

 

Todas as 

áreas  

 

7 mm 

 

 

5 mm  

 

 

Todos 

 

Macho 

Fêmea 

 

Macho 

Fêmea 

 

Macho 

Fêmea 

 

5 

4 

 

9 

12 

 

45 

56 

 

1,25:1 

 

 

0,75:1 

 

 

0,80:1 

 

X²=0,5 

p=0,6 

 

X²= 0,43 

p=0,4 

 

X²= 1,2 

p=0,10 

 

  

 

Figura 8. Número de gerações de Zethus plaumanni durante Janeiro de 2003, 2004 a Outubro de 2005 no PMA 

e durante Novembro de 2007 e Março de 2008 no PRI. 
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Figura 9. Número de gerações de Zethus plaumanni durante Outubro de 2017 e Janeiro de 2018 no VJ. 

 

De acordo com o modelo de RO, não há diferença significativa em termos de 

distribuição dos sexos (machos e fêmeas) nas células (p < 0,005) (Figura 10 e 11).  

 

 
Figura 10. Frequência de ocupação de fêmeas de Z. plaumanni pelas células dos ninho-armadilha amostradas 

nas três áreas: Parque das Araucárias, Parque Regional Iguaçu e Vale do Jordão. 
 

 
Figura 11. Frequência de ocupação de machos de Z. plaumanni pelas células dos ninho-armadilha amostradas 

nas três áreas: Parque das Araucárias, Parque Regional Iguaçu e Vale do Jordão. 
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Houve uma probabilidade maior dos machos serem alojados na primeira célula nessa 

espécie de vespa, considerando a média de probabilidade para as três áreas amostradas 

(Figura 12). A segunda célula teve o mesmo número de machos e fêmeas observados, sendo 

a probabilidade de ocorrência de ambos os sexos muito próximos nesta célula. Nas células 

seguintes à probabilidade de alocação de machos e fêmeas são próximas, porém, há poucos 

ninhos mistos com ocorrência de quatro até seis células. 

 
Figura 12. Evolução das probabilidades de ocupações de indivíduos machos e fêmeas de Z. plaumanni nas três 

áreas, PRI, PMA e VJ, onde foram amostrados os ninhos-armadilha desta espécie.   

3.5. Mortalidade e inimigos naturais 

No PMA foram aprovisionadas 24 células nos ninhos de 7 mm e apenas nove 

(37,5%) atingiram a fase adulta. Portanto, a taxa de mortalidade foi de 62,5 %, sendo que em 

duas células houve mortalidade na fase de ovo, em sete células (29,2%) na fase de larva e 

em cinco células (20,8%) na fase de pupa, todas devido à falha no desenvolvimento. 

Caenochrysis parvula (Chrysididae) parasitou uma célula (4,2%). Nos ninhos de 5 mm de 

diâmetro, de 35 células aprovisionadas, 19 (54,2%) atingiram a fase adulta, sendo a taxa de 

mortalidade de 45,8%. Houve mortalidade em seis células (17,14%) na fase de larva e em 

sete células (20%) na fase de pupa devido à falha no desenvolvimento. Dois adultos (5,71%) 

foram encontrados mortos dentro do ninho. Nesses ninhos, Caenochrysis parvula 

(Chrysididae), também atacou uma única célula (2,95%). 

As taxas de mortalidade no PRI foram próximas à taxa do PMA independente do 

diâmetro do ninho-armadilha. Nos ninhos com 7 mm de diâmetro, fundados no PRI de 11 

células aprovisionadas, oito atingiram a fase adulta e emergiram (72,72%), sendo a taxa de 
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mortalidade de 27,28%. Houve mortalidade em duas células na fase de larva e um adulto foi 

encontrado morto dentro do ninho.  Nos ninhos com 5 mm de diâmetro, de 64 células 

aprovisionadas, 49 vespas atingiram a fase adulta (76,56%), sendo a taxa de mortalidade de 

23,44%. Duas células foram atacadas por vespas das famílias Chrysididae (Ipsiura lilloi) e 

Ichneumonidae (Photocryptus sp). Onze adultos foram encontrados mortos dentro do ninho, 

provavelmente não conseguiram romper a partição da célula. Um indivíduo morreu em fase 

larval e um em fase de pupa, por causa desconhecida. No VJ foram aprovisionadas 25 

células, somente em ninhos-armadilha com 5 mm de diâmetro, e 20 indivíduos atingiram a 

fase adulta e emergiram (75%) com taxa de mortalidade  de 25%.  Melittobia autralica foi o 

parasitoide responsável pela mortalidade dos jovens em 20% das células, e em 5% delas os 

adultos foram encontrados mortos no ninho.  

4. DISCUSSÃO  

Zethus plaumanni, no Sul do Brasil, nidifica apenas em Floresta Ombrófila Mista e 

preferencialmente nos meses com temperaturas mais altas, que correspondem, 

principalmente, ao verão (WOISKI, 2009; NETHER, 2014; BUGGENHAGEN, 2016; 

SAVARIS, 2017). Seus ninhos possuem células dispostas linearmente, como os de outras 

espécies que nidificam em cavidades preexistentes (BOESI et al., 2005; RIBEIRO; 

GARÓFALO, 2010; BUSCHINI; BUSS, 2010; BUSCHINI; FAJARDO, 2010; PIRES et al., 

2012). São construídos com uma mistura de resina e materiais vegetal mascados, sendo uma 

característica marcante nos ninhos dessa espécie. 

 O que diferencia seus ninhos dos de outras espécies de Eumeninae (ASSIS; 

CAMILLO, 1997) são as várias camadas do fechamento do ninho, ou seja, a presença de 

várias partições antes da célula vestibular, ou da primeira célula aprovisionada, 

possivelmente para tornar os ninhos menos susceptíveis ao parasitismo. Além disso, uma 

característica considerada primitiva, e que estava presente em alguns de seus ninhos, são as 

células intercalares. Segundo Krombein (1967) ao longo do processo evolutivo outras 

espécies solitárias passaram a construir ninhos com células dispostas de forma linear e com 

alguns espaços vazios intercalados (células intercalares). Posteriormente, essas células 

desapareceram dos ninhos de várias espécies, mas em algumas elas ainda permanecem, e 

assim como as células vestibulares, parecem ter a função de diminuir a taxa de parasitismo 

(TEPEDINO et al., 1979).  

Apesar de Z. plaumanni ter nidificado em ninhos com 0,7 cm de diâmetro (n=8), ela 
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utilizou os menores, ou seja, aqueles com 0,5 cm de diâmetro (n=48), o que nos levaria a 

pensar que essa espécie apresenta preferência por cavidades menores, mas para Coville 

(1982) o diâmetro utilizado por esses insetos reflete não apenas a sua preferência por esse 

recurso, mas também, a sua disponibilidade nos habitats. Além disso, a escolha da cavidade 

pode estar relacionada também ao tamanho do corpo da vespa (KROMBEIN, 1967, 

FRICKE, 1991, GARCIA, 1993), visto que as fêmeas parecem maximizar sua eficiência de 

nidificação ao realizar essa escolha (CRIVELARO et al., 2017). Como essa espécie não 

apresenta macho-guarda durante o aprovisionamento dos ninhos, e seus ninhos acaba 

ficando expostos aos parasitoides, nidificando em cavidades maiores, certamente a fêmea 

levará mais tempo buscando material para construção das células e das partições celulares 

(BROCKMANN, 1992; 2004), o que poderia aumentar a taxa de parasitismo e diminuir o 

seu fitness (BROCKMANN, 2004). 

Com relação à disposição dos sexos no ninho, em Z. plaumanni  foi possível 

observar que da primeira célula (célula mais externa) emergiram mais machos, além de 

observarmos essa ocorrência, através do modelo linear generalizado utilizando a regressão 

ordinal foi possível verificar que realmente a probabilidade desse fato ocorrer é elevada. Em 

outros estudos com vespas e abelhas solitárias também há relatos de que machos emergiram 

de células mais externas e fêmeas das mais internas, como nas espécies de Trypoxylon 

lactitarse e Centris tarsata (PÉREZ-MALUF, 1993; VIANA et al., 2001; SILVA-JÚNIOR, 

2011) Possivelmente isso pode estar relacionado com a taxa de parasitismo e o custo de 

produção dos sexos, pois o custo para produção de fêmeas parece ser maior, 

consequentemente há um investimento maior por parte da fêmea mãe, dessa forma seria 

menos custoso ocorrer à mortalidade de machos devido ao parasitismo do que de fêmeas, 

aumentando assim o fitness dos indivíduos pertencentes à espécie (JAYASINGH; TAFFE, 

1982; BUSCHINI; WOLFF, 2006). 

A razão sexual para esta espécie seguiu a hipótese nula de 1:1 (FISHER, 1930), nas 

diferentes regiões e nos diferentes anos de coleta, pois não houve diferença significativa 

entre seus pesos e no tempo que levaram para completar o desenvolvimento. Dependendo da 

espécie, a razão sexual pode variar de um ano para outro, sendo influenciada pelas condições 

ambientais das regiões onde as coletas são feitas, mas durante o transcorrer das gerações a 

tendência é de que haja um equilíbrio entre os números de filhos e filhas (SEQUEIRA; 

MACKAUER, 1993; COOK; CROZIER, 1995; SILVA, 2008).  

Zethus plaumanni é uma espécie multivoltina, com desenvolvimento direto, visto que 

são os adultos que passam o inverno em diapausa. Algumas espécies de vespas solitárias 
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apresentam esse ciclo de desenvolvimento do tipo direto, sem entrada em diapausa na fase 

jovem, o que possibilita a ocorrência de várias gerações ao longo do ano (BUSCHINI; 

DONATI, 2012, BUSCHINI; BERGAMASCHI, 2014, BUGGENHAGEN, 2016). O estado 

de diapausa é adaptativo e geralmente vem acompanhada da redução do metabolismo 

(KÓSTAL, 2006). Este fenômeno possibilita que esses insetos sobrevivam a condições 

ambientais inóspitas (DENLINGER, 2002).  Como o Paraná é uma região subtropical, 

espera-se que as espécies de vespas que ocorrem nesse Estado brasileiro sejam 

multivoltinas, pois em climas temperados as vespas geralmente são univoltinas ou 

parcialmente bivoltinas, e em climas subtropicais e tropicais, elas são bi ou multivoltinas 

(COVILLE, 1982; SEGER, 1983). Esse comportamento é variável entre os Eumeninae, 

podendo ter espécies que passam o inverno em diapausa na fase larval ou de pré-pupa, como 

espécies do gênero Pachodynerus e Hypodynerus, e em outras espécies são os adultos que 

entram em diapausa como, por exemplo, o que ocorre em Ancistrocerus flavomarginatus 

(BUSCHINI; BUSS, 2010; BUGGENHAGEN, 2016). 

Melittobia australica (Eulophidae), Photocryptus sp (Ichneumonidae) e 

principalmente Caenochrysis parvula e Ipsiura lilloi (Chrysididae) foram os parasitoides 

comuns nos ninhos Z. plaumanni  e parece não ter provocado mais mortalidade de filhos do 

que das filhas, pois além da primeira célula outras mais internas também acabaram sendo 

parasitadas. Em espécies de vespas com distribuição dos sexos diferenciada dentro dos 

ninhos, e com taxa de parasitismo maior nas células mais externas, os sexos alocados nessas 

células são os mais parasitados (JAYASING; TAFFE, 1982). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo contribuiu para a compreensão acerca da biologia de nidificação 

de Z. plaumanni, sendo o primeiro estudo sobre a espécie. A arquitetura do ninho se 

diferencia de outros membros da subfamília Eumeninae, devido ao material utilizado e as 

várias partições construídas antes das células, porém, tende a seguir o mesmo padrão 

adotado por outras espécies próximas. 

Conclui-se que Z. plaumanni é uma espécie que ocorre apenas em áreas de florestas. 

A disposição das células nos ninhos ocorre de forma aleatória e, machos e fêmeas, não 

possuem diferenças significantes quanto ao tempo de desenvolvimento e massa.  Estudos 

sobre a biologia das espécies pertencentes à Eumeninae ainda são escassos, frisando ainda 

mais a necessidade de trabalhos que busquem conhecer as espécies presentes na Mata 

Atlântica, bioma que vem sendo constantemente degradado.  
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