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RESUMO 

 

A Mata Atlântica constitui um dos 35 “hotspot” por abrigar uma das faunas e floras mais 
diversificadas e ameaçadas do mundo. Uma das principais causas da perda da biodiversidade 
são as alterações dos habitats feitas pelo homem, levando à extinção de várias espécies. Diante 
disso, uma das preocupações entre os cientistas é compreender os efeitos dessas alterações 
sobre processos ecossistêmicos, como a polinização, a predação e o parasitismo. A biologia de 
muitos animais que vivem nessas florestas ainda é pouco conhecida e muitas espécies podem 
ser extintas sem sequer serem descritas. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi investigar se 
a assembleia de vespas e abelhas que nidificam em cavidades preexistentes e parasitoides 
associados difere em dois fragmentos de Mata Atlântica sendo um deles com manejo constante, 
e trazer informações sobre a biologia de nidificação de Ancistrocerus flavomarginatus e Auplopus 
ater. Esse estudo foi realizado em fragmentos de Mata Atlântica no Sul do Paraná, um deles na 
Reserva Particular do Patrimônio natural (RPPN) e o outro em uma Reserva Legal (R. Legal), 
localizados em General Carneiro, Paraná. Cada área recebeu 256 ninhos armadilha de 
diferentes diâmetros, onde foram fixados a 1,5 metros do solo e coletados a cada 15 dias, 
totalizando um ano de amostragem. Foi verificado a que tanto a composição quanto a diversidade 
de vespas, abelhas e parasitoides foi maior na R. Legal. As métricas de redes tróficas também 
foram analisadas e seus valores apontaram que são áreas muito similares e que o manejo 
realizado na R. Legal não está alterando o desenvolvimento deste ecossistema. Foram descritos 
também, aspectos biológicos de Auplopus ater, uma espécie de vespa parasitoide de aranhas e 
que nidifica em cavidades preexistentes.  
 
 
Palavras-Chave: Diversidade de vespas e abelhas, Mata Atlântica, Ninhos armadilha. 
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ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest is one of the 35 "hotspots" to house one of the most diversified and threatened 

faunas and floras in the world. One of the main causes of the loss of biodiversity is the changes 

in habitats made by man, leading to the extinction of several species. In view of this, one of the 

concerns among scientists is to understand the effects of these changes on ecosystem 

processes, such as pollination, predation and parasitism. The biology of many animals living in 

these forests is still poorly known and many species can be extinct without even being described. 

The objective of this work was to investigate whether the cluster of wasps and bees that nest in 

preexisting cavities and associated parasitoids differs in two fragments of Atlantic Forest being 

one of them with constant management, and to bring information about the nesting biology of 

Ancistrocerus flavomarginatus and Auplopus ater. This study was carried out in fragments of the 

Atlantic Forest in the South of Paraná, one of them in the Reserva Natural do Patrimônio Natural 

(RPPN) and the other in a Reserva Legal (R. Legal), located in General Carneiro, Paraná. Each 

area received 256 trap nests of different diameters, where they were fixed at 1.5 meters from the 

ground and collected every 15 days, totaling one year of sampling. It was verified that both 

composition and diversity of wasps, bees and parasitoids was higher in R. Legal. The metrics of 

trophic networks were also analyzed and their values indicated that they are very similar areas 

and that the management carried out in R. Legal is not changing the development of this 

ecosystem. Biological aspects of Auplopus ater, a species of parasitic wasp of spiders and nesting 

in preexisting cavities have also been described. 

 

Keywords: Diversity of wasps and bees, Atlantic Forest, Trap nests. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As vespas e as abelhas pertencem à ordem Hymenoptera, considerada 

uma das mais diversas ordens de insetos (Gauld e Bolton, 1988) com cerca de 

115.000 espécies descritas (Sharkey, 2007). Compreende espécies sociais, 

solitárias, fitófagas, parasitas, parasitoides e predadoras (Hanson e Gauld, 

2006). 

Esses insetos constituem um dos grupos mais importantes para o 

homem pois fornecem os benefícios da polinização, produção econômica de mel, 

cera e própolis, além do controle biológico de outras espécies de artrópodes 

(Machado e Carvalho, 2006; Souza et al., 2011). Estima-se que exista cerca de 

20 mil espécies de abelhas (Michener, 2007) e 34 mil espécies de vespas 

Aculeata, sendo a maioria delas de hábito solitário (Morato, Amarante e Silveira, 

2008). 

Para alimentação dos adultos e das larvas, as abelhas utilizam 

principalmente pólen e néctar, agindo como importantes polinizadores durante a 

coleta desses recursos (Michener, 2007). As espécies solitárias podem nidificar 

em diferentes substratos, como cavidades em árvores, galhos, muros, ou 

escavar seus ninhos no solo. Barro, óleo, cera, resinas, ou partes de vegetais 

são os materiais usados pelas fêmeas na construção dos ninhos, dependendo 

da espécie (Morato e Campos, 2000; Silveira, Melo e Almeida, 2002).  

Os adultos das vespas assemelham-se muito às abelhas, pois também 

se alimentam de recursos florais, principalmente de néctar. A alimentação das 

larvas difere bastante da dos adultos, pois algumas espécies são parasitoides, 

predadoras de aranhas e de vários insetos (Tylianakis, Klein e Tscharntke, 

2005), o que faz com que sejam consideradas importantes reguladores 

biológicos das populações de outros artrópodes (LaSalle e Gauld, 1993; O’Neill, 

2001, Tscharntke, Klein e Kruess, 2005).  

Para coleta dos ninhos das espécies que nidificam em cavidades 

preexistentes, os pesquisadores vêm utilizando a técnica de ninhos-armadilha, 

pois a amostragem por meio dessas armadilhas constitui uma metodologia 

simples e eficiente, além de permitir detalhes sobre a arquitetura interna dos 

ninhos, materiais de construção utilizados pelas vespas e abelhas, ciclo de vida, 
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presença de inimigos naturais, biologia de espécies, conservação ambiental e 

efeitos da fragmentação de habitat sobre as suas assembleias (Frankie et al.,  

1988; Camillo e Brescovit, 1999; Morato e Campos, 2000; Viana, Silva e Kleinert,  

2001; Aguiar e Martins, 2002; Alves-dos-Santos, 2004; Gayubo et al., 2005; 

Aguiar, Garófalo e Almeida, 2005; Loyola e Martins, 2006; Buschini, 2007; 

Mesquita, Vilhena e Augusto, 2009; Buschini e Buss, 2010; Teixeira, Schwartz e  

Gagliaone, 2011; Buschini e Buss, 2014; Nascimento e Garófalo, 2014). Outro 

benefício do uso dessas armadilhas é a coleta apenas de espécies residentes 

na área onde elas estão instaladas, excluindo as espécies que estão de 

passagem pelo local (Tscharntke, Gathmann e Steffan-Dewenter, 1998; Morato 

e Campos, 2000).  

Através dessa técnica de coleta, essa pesquisa teve como objetivo geral 

estudar a assembleia de vespas e abelhas que nidificam em cavidades 

preexistentes e apresentar dados inéditos sobre a biologia de nidificação de 

Ancistrocerus flavomarginatus BRÈTHES, e sobre a biologia de Auplopus ater 

DREISBACH, uma espécie de vespa parasitoide de aranhas, que também usa 

cavidades preexistentes para nidificação.  

Essa dissertação foi dividida em três capítulos: 

 

Capítulo 1: Diversidade e rede trófica de vespas e abelhas que nidificam em 

cavidades preexistentes e de seus parasitoides em fragmentos de Mata Atlântica 

no Sul do Brasil. 

 

Capítulo 2: Primeiro estudo sobre a biologia de nidificação de Ancistrocerus 

flavomarginatus Brèthes (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae): uma espécie 

Neotropical comum na Mata Atlântica do Sul do Brasil.  

 

Capítulo 3: Biologia de Auplopus ater Dreisbach (Hymenoptera; Pompilidae): 

vespa parasitoide de aranhas que nidifica em cavidades preexistentes.   
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CAPÍTULO 1 

 

 

DIVERSIDADE E REDE TRÓFICA DE VESPAS E ABELHAS QUE 

NIDIFICAM EM CAVIDADES PREEXISTENTES E DE SEUS PARASITOIDES 

EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA NO SUL DO BRASIL 

 

 

RESUMO 

 
Diante do cenário mundial de perda da biodiversidade, uma preocupação crescente entre os 

cientistas é compreender o efeito dessa perda sobre processos ecossistêmicos importantes 

como a polinização, predação e o parasitismo. Diferentes grupos tróficos de artrópodes 

respondem de forma distinta à alteração dos habitats, e a diversidade desses grupos pode afetar 

tanto as taxas de polinização quanto as de controle biológico, ou até mesmo o parasitismo de 

parasitoides benéficos. Evidências empíricas afirmam que as interações bióticas se tornam 

disruptivas em ecossistemas menos complexos, e sob manejo constante, relacionando este 

efeito à perda da biodiversidade. Nesse estudo nós investigamos se a assembleia de vespas e 

abelhas que nidificam em cavidades preexistentes e parasitoides associados difere em dois 

fragmentos de Mata Atlântica, estando um deles sob manejo constante. Assim, buscamos 

responder as perguntas:  1- A composição de espécies desses insetos é diferente nesses 

fragmentos? 2- A riqueza, a abundância e a rede trófica desses insetos é maior no fragmento 

sob manejo? 3- A rede trófica no fragmento sob manejo tende a ser mais generalista e menos 

modular? 4- Os parasitoides são mais sensíveis ao manejo do que as vespas e as abelhas? 5- 

A riqueza de parasitoides mais especialistas é menor no fragmento sob manejo?. Para a 

amostragem desses insetos, ninhos-armadilha foram instalados em uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) e uma Reserva Legal (R. Legal). A RPPN é uma área de conservação 

de 39 anos e a R. Legal é uma área explorada para fins de manejo sustentável. Três espécies 

de vespas foram comuns às duas áreas e a maior abundância de ninhos foi encontrado na R. 

Legal (54%), onde ocorreram 11 espécies de vespas e duas de abelhas. O estimador de riqueza 

Jacknife 1, indicou que a riqueza esperada foi muito próxima da observada para as duas áreas. 

A Análise de Correspondência Canônica (CCA) nos mostrou que todas as variáveis ambientais 

apresentaram correlação mais forte com o eixo 1. A nidificação de algumas espécies na R. Legal, 

foi fortemente influenciada pela umidade, enquanto que na RPPN houve maior influência da 

luminosidade e umidade. Na RPPN foram registradas interações de quatro espécies de vespas 

com 12 de parasitoides e na R. Legal, cinco espécies de vespas e 16 de parasitoides, sendo que 

a RPPN apresentou um padrão de interação mais especialista e modular, o que mostra um 

ambiente mais preservado comparado à R. Legal, que foi mais aninhada, generalista e menos 

modular. Dessa forma, as métricas de redes responderam de maneiras similares para ambas as 
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áreas, indicando que na R. Legal o manejo não está alterando o desenvolvimento desse 

ecossistema.  

 

Palavras-chave: Comunidades, Floresta Ombrófila Mista, Hospedeiros, Inimigos naturais, 

Redes antagônicas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos 20 anos a biodiversidade mundial sofreu uma drástica 

redução devido ao incremento das atividades humanas (Robinson e Sutherland, 

2002).  

 O tamanho e o aumento da população humana tem sido considerados as 

principais causas da perda da biodiversidade na Terra (Evans et al., 2006), 

sendo amplamente aceito que a alteração dos habitats pelo homem é a causa 

dominante da extinção de espécies (Brooks et al., 1999). 

Nas florestas tropicais a perda da biodiversidade, devido ao 

desmatamento, começou a chamar atenção no início dos anos 80 (Lovejoy, 

1980; Ehrlich e Ehrlich, 1981; Myers, 1988a; Wilson e Peter, 1988), se 

intensificado quando os cientistas perceberam que alguns dos principais centros 

de desmatamento eram também áreas com elevada riqueza e endemismo de 

espécies vegetais e animais. Alguns pesquisadores consideraram que as taxas 

de extinções nessas florestas são comparáveis às cinco extinções em massa 

durante o Fanerozóico (May et al., 1995), o que levou Myers (1988) a criar o 

conceito de hotspot identificando 10 áreas de florestas tropicais com alta 

diversidade, endemismo e em ameaça, devido ao desmatamento. 

Atualmente a Mata Atlântica brasileira está na lista dos 35 “hotspot” 

mundiais (Lagos e Muller, 2007; Conservation International, 2015) com 

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). Estudos recentes indicaram que as florestas costeiras nesse 

Bioma têm mantido populações de espécies desde o Quaternário tardio até os 

dias atuais, demonstrando que essas áreas florestadas são refúgios ecológicos 

de várias espécies (Carnaval et al., 2009). Mesmo assim, o conhecimento sobre 

muitos grupos de animais que vivem nessas florestas, e em particular sobre os 

insetos, ainda é incipiente (Freitas e Marini-Filho, 2011) e muitas espécies 

podem ter sido extintas sem sequer serem descritas (Hammond, 1992). 

Diante do cenário mundial de perda da biodiversidade, uma preocupação 

crescente entre os cientistas é compreender o efeito dessa perda sobre 

processos ecossistêmicos importantes como a polinização, predação e o 

parasitismo (Foley et al., 2005; Kremen e Ostfeld 2005). Diferentes grupos 
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tróficos de artrópodes respondem de forma distinta à alteração dos habitats, e a 

diversidade desses grupos pode afetar tanto as taxas de polinização (Garibaldi 

et al., 2011) quanto de controle biológico (Thies et al., 2011), ou até mesmo o 

parasitismo de parasitoides benéficos (Tylianakis, Tscharntke e Klein, 2006). 

Evidências empíricas afirmam que as interações bióticas se tornam 

disruptivas em ecossistemas menos complexos, e sob manejo constante, 

relacionando esse efeito à perda da biodiversidade (Östman, Ekbom e 

Bengtsson 2001; Tscharntke et al., 2005). Por esse motivo, os cientistas buscam 

entender de forma mais clara, como o funcionamento dos ecossistemas pode 

ser afetado por essa perda, identificando os fatores que geram e mantêm a 

biodiversidade e as suas implicações para o estabelecimento das relações 

interespecíficas (Chapin et al. 2000; Daily et al., 2000; Hooper et al., 2005),  

Tais análises podem ser baseadas no número de espécies, número de 

grupos funcionais, presença de espécies chave ou nos índices de diversidade 

(Bengtsson, 1998).  As métricas de redes de interações também têm sido muito 

utilizadas, pois sínteses meta-analíticas têm mostrado que em média, reduções 

na riqueza de espécies resultam num decréscimo da abundância e da biomassa 

(Cardinale et al., 2006). 

Para estudos de interações tróficas complexas, um sistema que vem se 

mostrando adequado é o de vespas e abelhas que nidificam em cavidades 

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

espécies, à complexidade trófica que apresentam, e à sua importância para o 

funcionamento dos ecossistemas (Tscharntke, Gathmann e Steffan-Dewenter, 

1998; Klein et al., 2007; Tylianakis, Tscharntke e Lewis, 2007). As abelhas 

polinizam várias espécies de plantas nativas e cultivadas (Ashmann et al., 2004; 

Klein et al., 2007), das quais retiram os recursos que necessitam. As vespas são 

predadoras ou parasitoides eficientes de várias espécies de artrópodes, e seus 

parasitoides são importantes agentes controladores de suas populações. Assim, 

essas três guildas funcionais se mantêm conectadas no ecossistema onde estão 

inseridas (LaSalle e Gauld, 1993) sendo indicadores relevantes de mudanças 

ecológicas, devido à sua participação nos três tipos de interação (Tscharntke, 

Gathmann e Steffan-Dewenter, 1998). 

Nesse estudo nós investigamos se a assembleia de vespas e abelhas que 

nidificam em cavidades preexistentes, e parasitoides associados difere em dois 
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fragmentos de Mata Atlântica, estando um deles sob manejo constante. 

Buscamos responder as seguintes perguntas:  

1- A composição de espécies desses insetos é diferente nesses 

fragmentos? 

2- A riqueza, a abundância e a rede trófica desses insetos é maior no 

fragmento sob manejo? 

3- A rede trófica no fragmento sob manejo tende a ser mais generalista e 

menos modular? 

4- Os parasitoides são mais sensíveis ao manejo do que as vespas e as 

abelhas? 

5-  A riqueza de parasitoides mais especialistas é menor no fragmento sob 

manejo? 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Áreas de Estudo 

 

Esse estudo foi realizado em duas propriedades da Industria Pedro 

Nollasco Pizzato, localizada na fazenda Santa Cândida no Município de General 

Carneiro, no Estado do Paraná (Figura 1 A e B). Segundo a classificação de 

Köppen, o clima da região é Cfb, subtropical úmido Mesotérmico, apresentando 

verões frescos e invernos com ocorrência de geadas severas, não possuindo 

estação seca definida. A temperatura média anual nos meses mais quentes e 

mais frios é igual a 19°C e 15°C, respectivamente. (Paraná, 1987; Maack, 2002).  

 
Figura 1. Localização das áreas de estudo no município de General Carneiro - PR. (A) Mapa do 
Brasil destacando o Estado do Paraná, (B) mapa de General Carneiro e (C) localização das áreas 
de coleta, RPPN e Reserva Legal. Escala de 200 metros. 
Fonte: Google Earth, com modificações da autora. 
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O Município de General Carneiro está situado no Terceiro Planalto 

Paranaense (Maack, 2002) com altitude variando de 983 a 1.300 metros (Maack, 

1981). A formação vegetacional do município é a Floresta Ombrófila Mista 

Montana, porém devido às atividades antrópicas a vegetação encontra-se em 

diferentes estágios sucessionais (IBGE, 1992). 

De acordo com o Imaflora (2004), a vegetação original da região de 

General Carneiro era composta por duas formações básicas, a menor parte 

constituída por savanas ou campos (campos nativos da região de Palmas) e o 

restante coberto por Floresta Ombrófila Mista Montana (FOM). A Floresta 

Ombrófila Mista nessa região, totalizava mais de 75% das áreas do município no 

início do século. As espécies vegetais que predominavam eram a Araucária, 

Imbuia, Erva-mate e Canela. Atualmente, cerca de 37% da área do município é 

representada por dois tipos de florestas, sendo uma parte por florestas de 

araucária em diferentes estágios sucessionais e outra parte, representada por 

plantio de Pinus sp. O restante da área que compõe o município conta, ainda, 

com 22% de formação por áreas de campo e pastagens, 15% de áreas urbanas 

e 26% classificadas como outros usos (Castela, 2001). 

As coletas das vespas e abelhas que nidificam em cavidades 

preexistentes foram realizadas em dois fragmentos de Floresta Ombrófila Mista 

localizados na Industria Pedro N. Pizzatto que possui 8.637,95 hectares de 

terras, divididas em áreas de produção, conservação e em recuperação. Um 

desses fragmentos é uma Reserva Legal (R. Legal), onde a mesma pode ser 

explorada com o manejo florestal sustentável para obtenção de benefícios 

econômicos e ambientais. O outro fragmento é uma área de Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN), onde se encaixa em uma categoria de Unidade 

de Conservação particular, criada por ato voluntário do proprietário (MMA, 2011). 

Essas áreas estão a um quilômetro de distância uma da outra (Figura 1 C).   

A área de Reserva Legal (26°23’14.52”S - 51°23’6.76”W) tem altitude 

aproximada de 1075 metros. Possui 105 hectares de mata e de acordo com o 

Artigo 3º do Código Florestal, a R. Legal é uma área que pode ser explorada com 

o manejo sustentável nos limites instituídos pela lei, com função de assegurar o 

uso econômico de forma sustentável dos recursos naturais. Também tem como 

função a conservação da biodiversidade e proteção da fauna e flora nativa. 

Nessa área ocorre a poda de erva-mate a cada dois anos. Também possui 
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caixas com criação de abelha-europeia para produção de mel e há presença de 

equinos no local. Nas proximidades também encontram-se monoculturas de 

Pinus e Eucaliptus. 

A RPPN (26°23’51.16”S - 51°24’29.00”W) possui altitude aproximada de 

897 metros. Possui uma área de 115 hectares de mata e segundo o relatório 

feito em 1999 para a RPPN das Araucárias Pizzatto, tornou-se área de 

Conservação em 1976 e especificamente conta com espécies nativas da 

Floresta Ombrófila Mista, sendo as espécies vegetais predominantes a Araucaria 

angustifolia e Ocotea porosa, destacando-se também Dicksonia sellowiana, 

Nectandra megapotanica, Podocarpus lambertii. Nos arredores do fragmento a 

vegetação é esparsa e encontram-se áreas de pastagem e monocultura de Pinus 

e Eucaliptus. 

  

2.2 Delineamento Amostral 

 

Para a coleta das vespas e abelhas foram utilizados ninhos-armadilha 

de madeira, com dimensões 1,2 x 0,35 x 0,25 mm. O orifício dessas armadilhas 

eram de 5 mm, 7 mm, 10 mm e 13 mm de diâmetro e 0,8 mm de comprimento 

interno. Cada peça de madeira foi serrada longitudinalmente e separadas em 

duas metades iguais possibilitando a observação no seu interior, sendo unidas 

por uma fita adesiva (Figura 2 A).  

Foi feito um bloco maior contendo 16 ninhos-armadilha, com quatro 

peças de cada diâmetro (Figura 2 B), dispostos aleatoriamente. No campo foram 

instalados 32 blocos, totalizando 512 armadilhas, sendo colocados 16 blocos em 

cada área. 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 (Figura 2 C). 
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Figura 2. Ninhos-armadilha. (A) Ninho de Trypoxylon lactitarse (Hymenoptera, Crabronidae) 
com as duas metades separadas. (B) Bloco com 16 ninhos-armadilha sendo quatro de cada  
diâmetros (5 mm, 7 mm,10 mm e 13 mm) e (C) Ninhos-armadilha fixados a 1,5 m de altura. 

 

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

de 2014 a julho de 2015, com auxílio de um otoscópio. As variáveis abióticas 

eram aferidas a cada coleta e em horários e locais diferentes dentro das mesmas 

áreas. 

 Cada ninho fundado era retirado e substituído por uma peça vazia do 

mesmo diâmetro. Os ninhos ocupados eram transportados ao laboratório de 

Ecologia da Universidade Estadual do Paraná (Campus FAFIUV), onde eram 
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colocados dentro de uma garrafa pet, tampados com algodão e mantidos até a 

emergência dos adultos.  

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

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

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

UNICENTRO. 

Parte do material foi identificado com auxílio de especialistas de 

diferentes instituições: Dr. Eduardo Fernando Santos (Universidade de São 

Paulo), Ms. Daercio Adam de Araújo Lucena (Universidade de São Paulo), Dr. 

Bolívar Rafael Garcete-Barrett (Museu Nacional do Paraguai), Ms. Thalles 

Platiny Lavinscky Pereira e Dr. Silvio Nihei (Universidade de São Paulo), Ms. 

Marcelo Domingos de Santis (Universidade de São Paulo), Dr. Carlos J. Einicker 

Lamas (Museu de Zoologia - USP), Dra. Cátia Mello Patiu (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro) e Dra. Angélica Maria Penteado Dias (Universidade Federal 

de São Carlos). 

 

2.3 Análise dos dados 

 

2.3.1 Composição de espécies e abundância de ninhos-armadilha 

 

Para as análises, foi considerado a ocorrência das espécies em cada 

ponto amostral de cada área estudada. Foi utilizado uma matriz de presença e 

ausência, onde analisou-se a similaridade entre as áreas com o índice de 

Jaccard. Para verificar se há diferenças significativas entre os grupos resultantes 

da análise, foi utilizado a análise de Anosim (Clarke, 1993). 

O teste t foi utilizado para verificar se o número total de ninhos fundados 

nas armadilhas e se a composição de espécies desses insetos, foi 

significantemente diferente nos fragmentos.   

 

2.3.2 Frequência de ocorrência e dominância das espécies 

 

A composição das espécies nos dois fragmentos foi analisada utilizando-

se os índices de frequência de ocorrência (FO) e de dominância das espécies 

(D) de acordo com Gomes (2004). 
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Frequência 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 25% ≤ FO, 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. 

 

2.3.3 Diversidade Alfa (α) 

 

Foram utilizados três índices para estimar a diversidade alfa das 

espécies de vespas e abelhas e de seus parasitoides. Para as vespas e abelhas, 

a Diversidade de Shannon-wiener, Equitatividade de Pielou e Riqueza de 

Margalef foram avaliados por pontos da RPPN e R. Legal. Em seguida tirou-se 

a média que foram submetidas ao test t, para avaliar a significância. Para os 

dados de parasitoides, foi feito somente os índices de diversidade pois os 

mesmos não ocorreram em todos os pontos de amostragem. 

 

Diversidade de Shannon-Wiener (H’): o índice que considera tanto a 

uniformidade (equitatividade) quanto a riqueza de espécies, sendo calculado 

pela fórmula: H’= -Σpi. Log pi  

Onde: pi= proporção da espécie i, estimada como (ni/N); 

ni= nº de indivíduos da espécie i; 

N= nº total de indivíduos. 
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Equitatividade de Pielou (J’): expressa o modo pelo qual o número de 

indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies. O valor da equitatividade 

pode variar de 0 (zero) ao valor máximo de 1 (um) (Magurran, 2004) e é expresso 

pela equação: E= H / Hmáx 

Onde: Hmáx= índice de diversidade máxima (Hmáx = log S); 

S= número de espécies; 

H= índice de diversidade de Shannon-Wiener. 

 

Riqueza de Margalef (Dmg): índice simples que considera somente o 

número de espécies (S-1) e o logaritmo natural ou base 10, do número total de 

indivíduos (Magurran, 2004), é calculado pela equação: Dmg= S – 1 / Log N 

Onde: S= o número de espécies amostradas; 

N= o número total de indivíduos em todas as espécies. 

Os valores desses índices foram calculados para cada ponto amostral e, 

posteriormente, retirada as suas médias e calculada a ANOVA. A abundância de 

cada espécie foi representada pelo número de ninhos fundados. 

 

2.3.4 Estimadores de riqueza de espécies 

 

Curvas de acumulação de espécies foram usadas para avaliar a 

eficiência do esforço amostral com base nas amostras mensais de ninhos 

fundados para cada fragmento. Foi estimado também, o número esperado de 

espécies em cada um desses fragmentos utilizando o estimador de riqueza 

Jacknife 1 (de primeira ordem) (Zanzini, 2007). Essas análises foram realizadas 

com o auxílio do software PAST®, versão 2.17 (Hammer, Harper e Ryan, 2007).    

 

2.3.5 Análise de Ordenação 

 

Para testar a hipótese de que existe variação na distribuição das 

espécies de vespas e abelhas em relação às variáveis ambientais, a 

luminosidade, a temperatura e a umidade relativa do ar foram medidas 

quinzenalmente em cada unidade amostral de cada fragmento. Esses dados 

foram analisados conjuntamente através da Análise de Correspondência 

Canônica (CCA), que possibilita uma análise de ordenação direta dos 
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gradientes, explicando a distribuição das espécies nas áreas estudadas, em 

relação às suas variáveis ambientais (Jongman, Ter Braak e Van Tongeren, 

1995). Essa análise foi realizada no software PAST®, versão 2.17 (Hammer, 

Harper e Ryan, 2007).    

 

2.3.6 Análise das Redes de Interações  

 

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

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

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

elaborou-se uma matriz adjacente baseada na presença ou ausência de 

interações.   

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

M= número máximo de interações 

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

parasitoides registrados. 

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

corresponde a todas as interações observadas na rede, medida por meio do 

registro de interações nas matrizes. Esse 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 0 

(extrema generalização) a 1 (extrema especialização) (Blüthgen, Menzel e 

Bluthgen, 2006).  

A dependência das espécies parasitoides pelas espécies hospedeiras 

foi determinada pela frequência relativa de células parasitadas. A dependência 

de uma espécie de parasitoide i por uma de hospedeiro j(dij) é a fração de todas 

as interações que ocorreram na espécie i com a j (Jordano, Bascompte e Olesen, 

2006). 

Para medir o aninhamento da rede utilizou-se o programa NODF, versão 

3.0. O NODF é utilizado para caracterizar o grau de aninhamento nas matrizes 

(Guimarães Jr et al., 2006). A modularidade (M) foi gerada pelo software Modular 

e utilizada para verificar o número de módulos encontrados na rede para a RPPN 

e R. Legal. Os valores de M varia de 0 a 1, sendo que valores próximos de 0 são  
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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 M foi avaliada utilizando 1000 aleatorizações 

(Marquitti et al., 2014). 

A representação das redes das duas áreas de Reservas e os índices de 

rede foram calculadas no programa R versão 3.2.1 (R Development Core Team, 

2015), utilizando o pacote bipartite. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Composição de espécies e abundância de ninhos-armadilha 

 

Foram coletados 545 ninhos fundados por 13 espécies de vespas 

distribuídas em cinco famílias, e duas espécies de abelhas da família 

Megachilidae (Tabela 1).  

Foram fundados 294 ninhos na R. Legal e 251 ninhos na RPPN e não 

houve diferença significativa entre eles (t= 0,32; p= 0,75) (Tabela 1). A análise 

de similaridade indicou que essas áreas diferem significativamente entre si (R= 

0,24; p= 0,00002).  

 

Tabela 1. Número de ninhos fundados por espécies de vespas e abelhas que nidificam em 
cavidades preexistentes na RPPN e na R. legal em General Carneiro, PR. 

Espécie  RPPN R. legal 

Vespidae   

Ancistrocerus flavomarginatus Brèthes 1906 59 76 

Pachodynerus grandis Willink & Roig-Alsina 1998 0 4 

Stenonartonia tanykaju Garcete-Barrett 2010 0 4 

Zethus plaumanni Bohart & Stange 1965  2 0 

Crabronidae   

Pisoxylon sp 0 17 

Trypoxylon agamemnon Richards 1934 140 59 

Trypoxylon opacum Brèthes 1913  0 9 

Trypoxylon lactitarse Saussure 1867 0 96 

Pompilidae   

Mystacagenia variegata Evans 1973 2 0 

Auplopus ater Dreisbach 1963 43 25 

Sphecidae   

Nitela amazonica Ducke 1903 1 0 

Isodontia sp 0 1 

Ampulicidae   

Ampulex sp 4 0 

Megachilidae   

Megachile (Moureapis) sp 2 0 2 

Megachile sp 0 1 

Total de ninhos 251 294 

Total de espécies (S) 7 11 

 

Não houve diferença significativa entra a abundância das espécies de 

vespas e abelhas da RPPN e R. Legal (t= 0,88; p= 0,38). Algumas espécies 

como Ancistrocerus flavomarginatus, Trypoxylon agamemnon e Auplopus ater 
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foram comuns nas duas áreas. Zethus plaumanni, Mystacagenia variegata, 

Nitela amazonica e Ampulex sp fundaram ninhos apenas na RPPN, enquanto 

que Pachodynerus grandis, Stenonartonia tanikaju, Pisoxylon sp, Trypoxylon 

opacum, Trypoxylon lactitarse, Isodontia sp, Megachile (Moureapis) sp 2 e 

Megachile sp foram exclusivas da R. Legal.  

Ancistrocerus flavomarginatus e Trypoxylon agamemnon foram as 

únicas espécies classificadas como intermediárias na RPPN, enquanto que na 

R. Legal, 11 espécies foram classificadas como raras e apenas Ancistrocerus 

flavomarginatus foi intermediária (Tabela 2). 

Com relação aos parasitoides, todas as espécies foram classificadas 

como raras, com exceção de uma que foi classificada como intermediária na 

RPPN (Tabela 3).  
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Tabela 2. Dominância (D) e frequência de ocorrência (FO) das espécies de vespas e abelhas na RPPN e R. Legal em General Carneiro, PR. 

Espécie RPPN R. Legal 

               D FO Classificação D FO Classificação 

Vespidae 
Ancistrocerus flavomarginatus  33,8 23,1 Intermediária 40,4 25,9 Intermediária 

Pachodynerus grandis 0 0  ---- 2,34 1,36 Rara 

Stenonartonia tanykaju 0 0  ---- 0,45 0,68 Rara 

Zethus plaumanni  0,58 0,8 Rara 0 0 ---- 

Crabronidae  0  ----    

Pisoxylon sp 0 0  ---- 2,12 3,06 Rara 

Trypoxylon agamemnon  47,5 17,1 Intermediária 10,8 12,2 Rara 

Trypoxylon opacum  0 0  ---- 2,79 2,72 Rara 

Trypoxylon lactitarse  0 0  ---- 10,2 12,9 Rara 

Pompilidae        

Mystacagenia variegata 0,93 0,4 Rara 0 0 ---- 

Auplopus ater 13 9,56 Rara 3,35 5,44 Rara 

Sphecidae        

Nitela amazônica 0,29 0,4 Rara 0 0 ---- 

Isodontia sp 0 0  ---- 0,22 0,34 Rara 

Ampulicidae        

Ampulex sp 
0,58 1,59 Rara 0 0 ---- 

Megachilidae        

Megachile (Moureapis) sp2 0 0  ---- 0,45 0,68 Rara 

Megachile sp 0 0  ---- 0,33 0,34 Rara 
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Tabela 3. Dominância (D) e frequência de ocorrência (FO) de espécies de parasitoides na RPPN e R. Legal em General Carneiro, PR. 

Espécie                        RPPN                 R. Legal 

         D            FO Classificação D FO Classificação 

Chrysididae        

Ipsiura lilloi Bohart 1985 1,48 2,82 Rara 20,8 21,6 Rara 

Chrysis brasiliensis Brullé 1846 14,0 11,3 Rara 0,83 1,66 Rara 

Ipsiura myops Buysson 1904 41,4 35,2 Intermediária 15,8 20 Rara 

Caenochrysis parvulaFabricius 1804 6,66 2,82 Rara 1,66 3,33 Rara 

Caenochrysis nigropolitaBischoff 1910 5,18 4,23 Rara 7,5 15 Rara 

Caenochrysis cf. boscii Buysson 1998 0 0 ----  0,83 1,66 Rara 

Pleurochrysis postica Brullé 1846 0 0 ---- 0,83 1,66 Rara 

Neochrysis cf. deuteroleuca Mocsáry 1912 5,92 9,86 Rara 0 0          ---- 

Ipsiura tropicalis Bohart 1985 0,74 1,41 Rara 0           0          ---- 

Ichneumonidae        

Photocryptus ater Cushman 1931 11,1 15,5 Rara 0,83 1,66 Rara 

Meniscomorpha sp 2,22 2,82 Rara 0 0 ---- 

Venturia sp 0 0   0,83 1,66 Rara 

Messatoporus sp  0,74 8,45 Rara 9,16 10 Rara 

Ichneumonidade sp1 0 0              ---- 1,66 1,66 Rara 

Ichneumonidade sp2 0 0              ---- 0,83 1,66 Rara 

Tachinidae        

Genus sp 0,74 1,41 Rara 0 0 ---- 

Sarcophagidae        

Amobia floridensisTownsend 1892 9,63 4,23 Rara 35,8333 13,3 Rara 
Muscidae 
Neomuscina sp 0 0   0,83333 1,66 Rara 

Lepidophora sp 0 0   0,83333 1,66 Rara 

 
        



39 
 

Continuação 
 
Perilampidae 

Perilampus sp 0 0   0,83333 1,66 Rara 
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3.2 Diversidade Alfa (α) 

 

Não houve diferença significativa entre os valores dos índices de 

riqueza, diversidade e equitatividade entre a RPPN e R. Legal (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Valores dos índices de Margalef (Dmg), Shannon-Wiener (H’), Equitatividade de Pielou 
(J) e valor de significância calculados para as vespas e abelhas na RPPN e R. Legal General 
Carneiro, PR. 

 Vespas e abelhas   

Índices RPPN R. Legal  

Riqueza de Margalef (Dmg) 0,539 0,746 t= 1,11; p= 0,27 

Diversidade de Shannon-Wiener (H') 0,795 0,945 t= 0,76; p= 0,44 

Equitatividade (J’) 0,761 0,708 t= 0,37; p= 0,70 

 

Para os parasitoides a R. Legal apresentou maior riqueza, enquanto a 

diversidade e equitatividades foram semelhantes (Tabela 5).  

As curvas de acumulação de espécies não atingiram a assíntota, 

indicando que não foram coletadas todas as espécies de vespas e abelhas 

presentes nessas áreas (Figura 3). Os valores esperados pelo estimador de 

riqueza Jacknife 1 para a RPPN foi 8,8 e para a R. Legal foi 12,8 (Figura 3). 

 
 
 
Tabela 5. Valores dos índices de Margalef (Dmg), Shannon-Wiener (H’) e Equitatividade de 
Pielou (J) calculados para os parasitoides na RPPN e R. Legal em General Carneiro, PR. 

                         Parasitoides 

Índices             RPPN                       R. Legal e 

Riqueza de Margalef (Dmg) 2,242             3,139 

Diversidade de Shannon-Wiener (H') 1,868             1,891 

Equitatividade (J’) 0,751             0,681 
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Figura 3. Curva de acumulação de espécies de abelhas e vespas na RPPN e R. Legal, de agosto 
de 2014 e julho de 2015, em função dos meses de amostragem. As linhas azuis representam o 
desvio padrão e as linhas vermelhas o número de espécies estimadas 
 

 

 

3.3 Análise de Ordenação  
 
 

Os autovalores para os dois primeiros eixos da ordenação canônica 

foram 0,21 e 0,05 com o primeiro eixo explicando 85% da variância total dos 

dados e o segundo, 14,9% (Tabela 6 e Figura 4). Todas as variáveis ambientais 

apresentaram correlação mais forte com o eixo 1. As variáveis com os maiores 

coeficientes de correlação com este eixo foram, em ordem decrescente, 

luminosidade, temperatura e umidade relativa do ar, sendo a Reserva Legal 

representada pelo parte positiva deste eixo, e a RPPN pela parte negativa. 
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Figura 4. Resultado da CCA entre as variáveis ambientais e abundância de ninhos das espécies 
de vespas e abelhas na RPPN e R. Legal. Variáveis: UMI.= umidade, LUM.= luminosidade e 
TEMP.= temperatura. Espécies: Af= Ancistrocerus flavomarginatus; Ta= Trypoxylon 
agamemnon; To= Trypoxylon opacum; Tl= Trypoxylon lactitarse; Mv= Mystacagenia variegata; 
Na= Nitela amazonica; Aa= Auplopus ater; Psp= Pisoxylon sp; Pg= Pachodynerus grandis; St= 
Stenonartonia tanykaju; Zp= Zethus plaumanni; Mm= Megachile (Moureapis) sp 2; Msp= 
Megachile sp; Isp= Isodontia sp e Asp= Ampulex sp. Os pontos verdes representam os pontos 
de amostragem. 

    

 
Tabela 6. Resultado da CCA contendo os valores dos eixos de cada espécie, das variáveis 
ambientais, do autovalor e do nível de significância. 

Espécies Eixo 1 Eixo 2 

Ancistrocerus flavomarginatus -0,13189 -1,35016 

Trypoxylon agamemnon -0,73111 0,632007 

Trypoxylon opacum 1,0427 -3,1311 

Trypoxylon lactitarse 1,70953 0,567689 

Mystacagenia variegata -2,0507 -0,35724 

Nitela amazônica -2,09604 -2,31017 

Auplopus ater -0,54741 0,699656 

Pisoxylon sp 1,31865 -0,27709 

Pachodynerus grandis 1,81529 0,787484 

Stenonartonia tanykaju 0,594056 -0,05666 

Zethus plaumanni -2,72687 -1,45214 

Megachile (Moureapis) sp 2 1,69008 0,156897 

Megachie sp 1,52949 3,35314 

Isodontia sp 1,30153 -4,37297 

Ampulex sp -2,72687 -1,45214 
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Variáveis Eixo 1 Eixo 2 

Luminosidade 0,78 -0,2 

Temperatura 0,69 0,16 

Umidade -0,63 0,09 

Autovalor 0,21 0,05 

P 0,009 0,425 

 

 

 

3.4 Análise das Redes de Interações 

 

Na RPPN, das 841 células de cria fundadas, emergiram vespas de 

82,3% delas sendo 16% parasitadas, 1,3% não emergiu por causas 

desconhecidas e 0,4% atacadas por fungos. Na R. Legal, tiveram 1.045 células 

de cria, 86% emergiram vespas e abelhas, 11% foram parasitadas, 2% não 

emergiram por causas desconhecidas e 1% foram atacadas por fungos. Foram 

consideradas células de cria as que possuíam presas, larvas ou casulos.  

Na RPPN foram registradas 18 interações de quatro espécies de vespas 

(hospedeiros) com 12 espécies de parasitoides, e na R. Legal, 21 interações de 

cinco espécies de vespas (hospedeiros) com 16 espécies de parasitoides. O 

tamanho da matriz da rede foi maior para a R. Legal (M= 80) do que para a RPPN 

(M= 48). 

Entre as espécies de parasitoides da RPPN, Caenochrysis nigropolita e 

Photocryptus ater interagiram com o maior número de espécies hospedeiras 

correspondendo a 11,6% e 5,4% do total de células parasitadas, 

respectivamente. Na R. Legal, Caenochrysis nigropolita também interagiu com 

mais espécies hospedeiras (T. agamemnon, T. lactitarse e T. opacum), 

correspondendo 10% do total de células parasitadas (Figura 5). 
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Figura 5. Redes de interações qualitativas (matriz binária) entre hospedeiros e parasitoides na 
RPPN, R. Legal e representação geral. Em cada rede as barras superiores (cinzas) representam 
os parasitoides e as barras inferiores representam os hospedeiros (vespas solitárias) (ver siglas 
com o nome das espécies na tabela 9 e lista de hospedeiros e parasitoides na tabela 10 dos 
Apêndices A e B). 
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Das 12 espécies de parasitoides da RPPN, oito atacaram ninhos 

somente de uma espécie de hospedeiro, apresentando 100% de dependência 

(Tabela 8). Na R. Legal, das 16 espécies de parasitoides, 12 atacaram somente 

uma espécie de hospedeiro, e também apresentaram um grau de dependência 

de 100% (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Espécies de hospedeiros e parasitoides na RPPN e R. Legal, com as respectivas 
células aprovisionadas e número de células parasitadas. 

  
Células 

aprovisionadas   
Nº de célula 
parasitada 

Hospedeiro RPPN RL Parasitoide RPPN R. Legal 

Ancistrocerus flavomarginatus 234 362 Amobia floridensis 12 14 

   Caenochrysis nigropolita 4 0 

   Chrysis brasiliensis 19 1 

   *Genus sp 1 0 

   *Ipsiura lilloi 2 25 

   Ipsiura myops 54 18 

   *Ipsiura tropicalis  1 0 

   *Lepidophora sp 0 1 

   *Meniscomorpha sp 3 0 

   Messatoporus sp  0 5 

   Photocryptus ater 3 1 

   *Perilampus sp 0 1 

      *Venturia sp 0 1 

Trypoxylon agamemnon 329 153 Amobia floridensis 1 0 

   *Caenochrysis cf. boscii 0 1 

   Caenochrysis nigropolita 2 1 

   Caenochrysis parvula 9 2 

   Ipsiura myops 2 0 

   *Neochrysis cf. deuteroleuca 8 0 

   Photocryptus ater 6 0 

Trypoxylon lactitarse 0 233 Amobia floridensis 0 29 

   Caenochrysis nigropolita 0 7 

   Ipsiura myops 0 1 

Trypoxylon opacum 0 27 Caenochrysis nigropolita 0 1 

   *Pleurochrysis postica  0 1 

Auplopus ater 110 51 *Ichneumonidae sp1 0 2 

   *Ichneumonidae sp2 0 1 

   Messatoporus sp  1 6 
   *Neomuscina sp 0 1 

   Photocryptus ater 6 0 

Zethus plaumanni 4 0 Caenochrysis nigropolita 1 0 

*Espécies exclusivas de um hospedeiro. 
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Os hospedeiros que apresentaram o maior número de espécies de 

parasitoides na RPPN foram A. flavomarginatus (n= 9) e T. agamemnon (n= 6) 

e, na R. Legal foram A. flavomarginatus (n= 9), Auplopus ater (n= 4), T. 

agamemnon (n= 3) e T. lactitarse (n= 3) (Figura 6).  

 
Figura 6. Redes de interações quantitativas (matriz ponderada) entre hospedeiros e parasitoides 
na RPPN, R. Legal e representação geral. Em cada rede as barras superiores (cinzas) 
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representam os parasitoides e as barras inferiores representam os hospedeiros (vespas 
solitárias) (ver siglas com o nome das espécies na tabela 9 e lista de hospedeiros e parasitoides 
na tabela 10 dos Apêndices A e B ). 

 

A rede da R. Legal apresentou um padrão mais aninhado e menos 

modular (NODF= 41,6) que a rede da RPPN (NODF= 12,7). Os valores da 

especialização H2’ e conectância dos dois fragmentos foram muito próximos, 

mas apontaram uma rede mais especialista para a RPPN (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Número de espécies de hospedeiros e parasitoides, tamanho da matriz (M), total de 
interações registradas, valores de H2’, conectância (C), aninhamento (NODF) e modularidade 
(M) para a RPPN, R. Legal e rede geral. 

Dados RPPN RL Geral 

Espécies de hospedeiros (h) 4 5 6 

Espécies de parasitoides (p) 12 16 20 

Tamanho da rede  16 21 26 

Tamanho da matriz (M) 48 80 120 

Interações registradas 18 21 31 

H2' 0,6398 0,6241 0,59 

Conectância 2,8 1,5 2,1 

NODF 12,7 41,6 15,1 

Modularidade (M) 0,41 0,34      0,47 
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4. DISCUSSÃO  

 

Através dos valores de abundância de ninhos fundados, verificamos que 

a composição e a diversidade de espécies em cada fragmento não foi diferente. 

Porém, a análise de similaridade aplicada para essas áreas, apontou que houve 

diferença significativa entre si. Apesar da R. Legal ser uma área heterogênea 

devido a exploração dos recursos naturais, foi a que apresentou maior 

abundância de ninhos e consequentemente de espécies de vespas, abelhas e 

parasitoides. Alguns trabalhos defendem que a heterogeneidade de um 

ambiente pode influenciar no aparecimento de diversas espécies devido a maior 

variedade de recursos e locais para nidificação (Morato e Campos, 2000; Aguiar 

e Martins, 2002; Buschini e Woiski, 2008). Muitos estudos mencionam que áreas 

mais impactadas podem apresentar maior diversidade de espécies comparadas 

àquelas mais preservadas, e a preferência exibida por determinadas espécies 

por esses locais deve estar associadas à condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento dos imaturos (Loyola e Martins, 2006; Buschini e Woiski, 2008, 

Souza et al., 2011).   

Na R. Legal foram observados o aparecimento de algumas espécies tais 

como Trypoxylon opacum, Trypoxylon lactitarse e Megachile sp. Alguns autores 

(Buschini, 2006; Silva Jr, 2011; Iantas, 2013; Nether, 2014) também relataram a 

ocorrência dessas espécies em fragmentos de florestas, porém, em outros 

estudos de Buschini e Wolff, (2006); Buschini e Woiski, (2008); Buschini e 

Farjado (2010) associaram a maior abundância de ninhos das espécies T. 

opacum e Megachile sp à ambientes mais abertos. Ao contrário, T. lactitarse 

pode responder de forma diferente das outras espécies, já que foi encontrada 

tanto em área aberta como em área de mata (Buschini, Borba e Brescovit, 2008). 

Mesmo que essa área apresente modificações ambientais, as espécies 

mencionadas podem ter sido influenciadas direta ou indiretamente pelos pontos 

amostrais, que podem fornecer microclimas às espécies, beneficiando-as, já que 

são adaptadas à ambientes mais abertos (Morato e Campos, 2000).  

Em contrapartida, Trypoxylon agamemnon foi uma das espécies que 

mais nidificou, tanto na R. Legal quanto na RPPN. Nether (2014) constatou que 

T. agamemnon foi comum em área aberta e em fragmento de floresta, já Buschini 

e Woiski (2008) e Buschini e Farjado (2010) verificaram que essa espécie é 
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sensível à certos níveis de perturbações, sendo mais comum sua ocorrência em 

áreas de floresta. Auplopus ater também foi uma das espécies que ocorreu em 

abundância nas duas áreas desse estudo, porém a maior quantidade de ninhos 

foi na RPPN. A maioria dos estudos feitos, relacionam a maior abundância dessa 

espécie à ambientes mais preservados (Loyola e Martins, 2006; Buschini, Luz, 

Basilio, 2007; Buschini e Woiski, 2008; Farjado e Buschini, 2008; Pires, Pompeu, 

Souza-Silva, 2012).  

Outro fato pode ser explicado pela CCA, onde observou-se que a 

abundância de ninhos de cada espécie em ambas as áreas foi alterada conforme 

as variáveis ambientais. Para Matos et al. (2013) em uma mata com clareiras 

ocorre aumento da luminosidade e consequentemente da temperatura que 

causa diminuição de umidade, afetando a nidificação de algumas espécies ou 

favorecendo o aumento de outras. Para as espécies Trypoxylon agamemnon e 

Auplopus ater, que foram influenciadas pela umidade, Canevazzi e Noll (2011) 

explicam que locais de nidificações mais úmidos podem ter influência sobre a 

atividade de forrageamento das vespas, e desta forma podem tirar benefícios, 

para a construção de seus ninhos. Trypoxylon opacum e Pachodynerus grandis 

são geralmente coletadas em ambientes mais abertos, onde a luminosidade e a 

temperatura são mais elevadas e altas, consequentemente (Buschini e Wolff, 

2006; Buschini e Woiski, 2008; Buschini e Buss, 2010; Iantas, 2013; Nether, 

2014). 

As redes de interações aqui representadas, mostraram um padrão mais 

aninhado para a R. Legal e segundo Jordano (1987) o aumento na diversidade 

de uma comunidade pode aumentar o número de interações e desta forma, 

quanto maior a abundância de uma espécie na rede, mais conexões devem 

existir. Nas redes mutualísticas o padrão aninhado é comum principalmente em 

ambientes conversados (Bascompte et al., 2003; Bascompte e Jordano, 2007). 

As métricas de redes, apesar de valores similares entre as áreas, tendenciaram 

a uma rede mais especialista para a RPPN e mais generalistas para a R. Legal, 

que era espero, visto que a RPPN é uma área de preservação. Taki e Kevan 

(2007) e Iantas (2013) também encontraram esse tipo de rede em ambientes 

mais conservados. Entretanto, quanto maior o número de espécies em uma área, 

maior pode ser o número de ligações em uma rede, geralmente por isso que 

aumentam a conectância e o aninhamento. A conectância é uma métrica 
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sensível ao tamanho da rede, logo, quanto maior a rede menos conectadas 

podem ser (Lewinsohn, Loyola e Prado, 2006; Albrecht, Riesen e Schmid, 2010). 

Iantas (2013) em um estudo no Sul da Mata Atlântica com redes de interações 

de abelhas e vespas solitárias e seus respectivos parasitoides, analisou três 

ambientes diferentes, (áreas de florestas, cultivos de uva e de morango) e 

verificou que o cultivo de uva foi o que apresentou o maior número de espécies 

de inimigos naturais. Com o aumento de parasitoides, a conectância foi mais 

baixa e a estrutura de interações apresentou-se aninhada. A abundância desses 

parasitoides foi devido ao fato dos cultivos de uva não apresentarem pesticidas 

e por possuírem maiores áreas de vegetação ao entorno. Segundo Nether (2014) 

estudando áreas abertas e fragmentos de florestas, encontrou um padrão 

modular para as redes dos dois ambientes, visto que é um padrão característico 

em redes antagônicas. O estudo das interações entre as espécies, permite 

conhecer as relações antagônicas e também os benefícios de outras relações, 

como as mutualísticas. Através dessas interações é possível compreender os 

processos ecológicos e evolutivos e também o efeito da biodiversidade sobre as 

funções ecossistêmicas (Del-Claro, 2004; Tylianakis, Tscharntke e Klein, 2006).    

Algumas espécies de parasitoides da RPPN e da R. Legal, tiveram 100% 

de dependência em relação ao hospedeiro. De acordo com Iantas (2013), o grau 

de dependência pode estar ligada ao baixo registro de algumas espécies de 

hospedeiros. Contudo, a retirada de uma espécie chave (hospedeiro) em um 

ecossistema pode levar a extinção de outras (parasitoides), acarretando em um 

desequilíbrio populacional (Lafferty et al., 2008). De uma outra forma, a extinção 

de um predador, poderia acarretar em um descontrole populacional de níveis 

mais baixos, afetando o controle biológico natural em vários ecossistemas 

(Souza et al., 2011).  

As maiores interações entre parasitoides e hospedeiros foram 

registradas na R. Legal. Também houve um elevado número de espécies 

parasitoides nessa área, e na RPPN, as células de cria foram mais parasitadas. 

Alguns dos inimigos naturais foram exclusivos de cada área e com abundância 

reduzida. Tanto em uma área quanto em outra, alguns dos fatores que podem 

ter influenciado na abundância dos parasitoides é a cobertura vegetal e as 

condições climáticas de cada área, podendo ou não oferecer mais recursos 



51 
 

alimentares aos parasitoides adultos e auxiliando-os no controle de seus 

hospedeiros (Nascimento, 2011).  

A principal causa de mortalidade das vespas solitárias tanto na RPPN 

quanto na R. Legal foi por ataques de parasitoides, e na maioria deles por 

espécies de Chrysididae e Ichneumonidae. Estes parasitoides estão sendo 

associados como os principais inimigos naturais das vespas, por apresentarem 

a maior quantidade de ataques em ninhos destes himenópteros (Buschini e 

Wolff, 2006; Buschini e Buss, 2010; Pires, Pompeu e Souza-Silva, 2012).  

Algumas espécies de parasitoides como Caenochrysis nigropolita, 

Pleurochrysis postica, Ipsiura myops, Photochryptus ater atacando ninhos de 

Trypoxylon opacum, Ancistrocerus flavomarginatus, Trypoxylon agamemnon, 

Trypoxylon lactitarse, e Auplopus ater também foram encontrados por Iantas 

(2013) e Nether (2014). Outros como, Ipsiura lilloi, Caenochrysis parvula, Chrysis 

brasiliensis, Ipsiura tropicalis, Meniscomorpha sp, Venturia sp, Genus sp, 

Lepidophora sp, Perilampus sp, Neochrysis cf. deuteroleuca e Caenochrysis cf. 

boscii atacando ninhos de Ancistrocerus flavomarginatus e Trypoxylon 

agamemnon, estão sendo reportados pela primeira vez nesse estudo.   
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5. CONCLUSÃO 

 

A abundância de espécies mais sensíveis à degradação ambiental 

ocorreu em maior quantidade na RPPN, enquanto que na R. Legal, essas 

espécies foram menos encontradas ou não ocorreram.   

Apesar da R. Legal ser uma área de manejo, as métricas de redes 

analisadas nesse estudo não apresentaram indicativos de alterações, embora 

exista algumas diferenças entre a RPPN. 

Algumas espécies de vespas podem ser mais influenciadas às variáveis 

ambientais do que outras, o que sugere que o manejo na R. Legal seja feito 

evitando alterações no dossel dessa floresta, dessa forma, medidas de 

conservação e estratégias de manejo poderiam manter a manutenção dos 

serviços ecossistêmicos realizados pelas espécies de vespas, abelhas e 

parasitoides. 
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APÊNDICE A 

Tabela 9. Lista de abreviações (siglas) do nome das espécies de parasitoides e hospedeiros 
utilizadas nas redes de interações. 

Parasitoide 
Nome  
na Rede Hospedeiro 

Nome na 
Rede 

Chrysididae  Vespidae  

Ipsiura lilloi  Ipslil Ancistrocerus flavomarginatus Ancfla 

Chrysis brasiliensis Chrbra Zethus plaumanni Zetpla 

Ipsiura myops  Ipsmyo Crabronidae  

Caenochrysis parvula  Caepar Trypoxylon agamemnon Tryaga 

Caenochrysis nigropolita Carnig Trypoxylon opacum  Tryopa 

Caenochrysis cf. boscii Chrcfb Trypoxylon lactitarse  Trylac 

Pleurochrysis postica Plepos Pompilidae  

Ipsiura tropicallis Ipstro Auplopus ater Aupate 

Neochrysis cf. deuteroleuca Neocfd   

Ichneumonidae    

Photocryptus ater  Phoate   

Meniscomorpha sp Menisc   

Venturia sp Ventur   

Messatoporus sp  Messat   

Ichneumonidae sp1 Ichsp1   

Ichneumonidae sp2 Ichsp2   

Bombyliidae    

Lepidophora sp Lepido   

Tachinidae    

Genus sp Genus    

Sarcophagidae Sarcop   

Amobia floridensis  Amoflo   

Perilampidae    

Perilampus sp Perila   

Muscidae    

Neomuscina sp Neomus     
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APÊNDICE B 
Tabela 10. Espécies de parasitoides e seus respectivos hospedeiros amostrados em ninhos-
armadilha em General Carneiro (PR).  

Espécie Parasitoide  Espécie Hospedeira 

Chrysididae  

Ipsiura lilloi  Ancistrocerus flavomarginatus 

Ipsiura myops  Ancistrocerus flavomarginatus 

Ipsiura tropicallis Ancistrocerus flavomarginatus 

 Trypoxylon agamemnon 

 Trypoxylon lactitarse  

Chrysis brasiliensis Ancistrocerus flavomarginatus 

Caenochrysis parvula  Trypoxylon agamemnon 

Caenochrysis nigropolita Ancistrocerus flavomarginatus 

 Zethus plaumanni 

 Trypoxylon agamemnon 

 Trypoxylon opacum  

 Trypoxylon lactitarse  

Caenochrysis cf. boscii Trypoxylon agamemnon 

Neochrysis cf. deuteroleuca Trypoxylon agamemnon 

Pleurochrysis postica Trypoxylon opacum  

Ichneumonidae  

Photocryptus ater  Ancistrocerus flavomarginatus 

 Auplopus ater 

Meniscomorpha sp Ancistrocerus flavomarginatus 

Venturia sp Ancistrocerus flavomarginatus 

Messatoporus sp  Ancistrocerus flavomarginatus 

 Auplopus ater 

Ichneumonidae sp1 Auplopus ater 

Ichneumonidae sp2 Auplopus ater 

Bombyliidae  

Lepidophora sp Ancistrocerus flavomarginatus 

Tachinidae  

Genus sp Ancistrocerus flavomarginatus 

Sarcophagidae  

Amobia floridensis  Ancistrocerus flavomarginatus 

 Trypoxylon agamemnon 

 Trypoxylon lactitarse  

Perilampidae  

Perilampus sp Ancistrocerus flavomarginatus 

Muscidae  

Neomuscina sp Auplopus ater 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

PRIMEIRO ESTUDO SOBRE A BIOLOGIA DE NIDIFICAÇÃO DE 

Ancistrocerus flavomarginatus BRÈTHES (HYMENOPTERA, VESPIDAE, 

EUMENINAE): UMA ESPÉCIE NEOTROPICAL COMUM NA MATA 

ATLÂNTICA DO SUL DO BRASIL. 

 

RESUMO 

 

Ancistrocerus flavomarginatus Brèthes é endêmica da região Neotropical e a única espécie do 
gênero que ocorre no Brasil. Embora tenha ampla distribuição, essa espécie tem sido bem 
reportada com maior abundância nos Estados do Sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, com preferência de nidificação em áreas de florestas. Na Mata Atlântica, muitas 
espécies de vespas ainda não foram amostradas ou descritas e apesar de A. flavomarginatus, 
ser uma espécie abundante na Mata Atlântica no Sul do Brasil, pouco se sabe sobre sua biologia. 
Assim, o objetivo desse estudo foi retratar aspectos importantes sobre a sua biologia. Os ninhos 
dessas vespas foram obtidos através de ninhos-armadilha instalados em uma Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) e uma Reserva Legal (R. Legal), em General Carneiro, PR. A 
RPPN conta com uma área de mata de 115 hectares e desde 1976 é uma área de conservação 
enquanto a R. Legal, com 105 hectares de mata, é uma área manejada com função de assegurar 
o uso econômico de forma sustentável dos recursos naturais. A arquitetura dos ninhos de A. 
flavomarginatus foi semelhante à dos ninhos de outras espécies de Eumeninae. As fêmeas foram 
maiores que os machos, sendo também maior o volume de suas células. Emergiu mais machos 
do que fêmeas o que fez com que a razão sexual tendesse a machos, embora significativamente 

diferente de 1:1 apenas nas armadilhas com 5mm de diâmetro. Chrysididae foi o parasitoide 

mais frequente nos ninhos de A. flavomarginatus.  
 

 Palavras-chave: Ancistrocerus, Chrysididae, Floresta Ombrófila Mista, Ninhos-armadilha. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ancistrocerus flavomarginatus (Brèthes, 1906), assim como a maioria 

das vespas da subfamília Eumeninae, é caçadora solitária e nidifica em 

cavidades preexistentes em galhos e troncos de árvores (Boesi et al., 2005). 

Algumas espécies dessa subfamília utilizam lama para a construção das 

partições celulares dos ninhos, outras constroem células com formato de potes 

de barro utilizando material vegetal para camuflagem (Hermes, Somavilla, 

Garcete-Barrett, 2013). Os ninhos de Ancistrocerus são compostos de uma ou 

mais células nas quais a fêmea põe um ovo e várias presas paralisadas, que 

serão devorados pela larva da vespa após a eclosão (Matthews e Matthews, 

2009). Para nutrir a prole, algumas espécies Europeias de Ancistrocerus 

aprovisionam as células de cria com coleópteros, enquanto que nas Américas 

elas usam lagartas de lepidópteros (Budriene e Budrys, 2004). 

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

endêmicas do gênero Ancistrocerus na região Neotropical, com distribuição no 

Paraguai e no Brasil (Carpenter e Marques, 2001; Garcete-Barrett, comunicação 

pessoal, 2015). É a única espécie de Ancistrocerus que ocorre no Brasil e que 

foi coletada nos Estados de São Paulo por Silva (2008), no Paraná por Buschini 

e Woiski (2008), em Santa Catarina por Iantas (2013), no Rio Grande do Sul por 

Somavilla, Köhler e Hermes (2010) e no Rio Grande do Norte por Melo e Zanella 

(2012). 

No Sul do Brasil essa espécie ocorre nas Florestas com Araucárias 

(Floresta Ombrófila Mista) uma das fitofisionomias da Mata Atlântica, e um dos 

biomas mais ameaçados devido a redução de sua cobertura vegetal, restando 

apenas fragmentos isolados (Myers et al., 2000).  

Atualmente a Mata Atlântica está entre os 35 “hotspots” de 

biodiversidade do mundo, e entre os biomas com prioridade de conservação, 

devido aos altos níveis de riqueza e endemismo que apresenta, associados à 

destruição sofrida no passado. Dados atuais indicam que restam apenas 7% de 

sua área original (Fundação SOS Mata Atlântica, 2013). É o quinto hotspot mais 

rico em endemismo (Mittermeier et al., 2004), 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. Com a modificação 
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dos habitats as populações de vespas predadoras, que nidificam em galhos ou 

troncos de árvores, também vêm sendo alteradas (Tylianakis, Tscharntke e 

Klein, 2006) por não encontrarem locais adequados para construção de seus 

ninhos. Consequentemente, a taxa de predação por estas vespas diminuiu 

causando alterações nas populações de suas presas e de seus inimigos naturais 

(Holzschuh, Steffan-Dewenter eTscharntke, 2009). 

Diante desse cenário, a proposta desse estudo foi trazer informações 

inéditas sobre a biologia de nidificação de A. flavomarginatus, em fragmentos de 

Floresta Ombrófila Mista no Sul do Brasil. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 2.1 Área de estudo 

As informações das áreas de estudo foram descritas no Capítulo 1 dessa 

Dissertação. 

 

2.2 Delineamento amostral 

As informações do delineamento amotral foram descritas no Capítulo 1 

dessa Dissertação. 

 

2.3 Análise dos Dados 

 

A cada coleta realizada, os ninhos eram levados ao laboratório de 

Ecologia da UNESPAR onde eram descritos, fotografados e medidos. 

Com o uso de um paquímetro, foram medidos o 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. 

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

calculados utilizando a fórmula: V= π.r².h. Onde: 

V= volume da célula 

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

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

h= comprimento total da célula. 

 

Posteriormente, os dados foram transformados em logaritmos pois não 

seguiram os pressuposto de normalidade, e então foram submetidos à ANOVA 

para verificar se o comprimento total dos ninhos de machos diferiu 

significativamente daqueles das fêmeas, e dos ninhos mistos, de onde 

emergiram os dois sexos. O Test t também foi utilizado para verificar se houve 

diferença significativa entre os volumes das células de machos e de fêmeas, 

entre seus pesos, entre as larguras de suas cabeças, e entre as distâncias de 

suas tégulas. 

 Para medida de seus pesos foi utilizada uma balança analítica com 
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quatro casas decimais, da marca Shimadzu. A largura de suas cabeças (maior 

distância entre as superfícies dos olhos compostos em vista frontal) e da 

distância entre suas tégulas foram feitas usando-se um estereomicroscópio, da 

marca Leica, nas objetivas de 40x. 

A razão sexual foi calculada separadamente para cada diâmetro dos 

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

comparando à proporção 1:1 pelo teste do qui-quadrado.  

O tempo de desenvolvimento dos adultos foi estimado através do 

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

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

(outubro), até o mês em que ela entrou em diapausa, parando as suas atividades 

(março).  

O teste do qui-quadrado foi realizada no Software BioEstat, versão 5.0 

(Ayres et al., 2007) e o Test t e ANOVA foram feitas no programa PAST, versão 

2.17. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

3. RESULTADOS 

3.1 Nidificação, arquitetura e estrutura dos ninhos-armadilha  

 

Em 12 meses de coleta foram fundados 135 ninhos de A. 

flavomarginatus, sendo 58 deles na RPPN, com 234 vespas emergentes, e 77 

na Reserva legal, com 362 vespas emergentes. A nidificação ocorreu de outubro 

de 2014 a março de 2015, com o maior pico no mês de janeiro (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Número mensal de ninhos fundados por Ancistrocerus flavomarginatus na RPPN e R. 
Legal, entre agosto de 2014 a julho de 2015. 

 
 

O número de ninhos de A. flavomarginatus na RPPN foi relacionado com 

a variação de temperatura, já na R. Legal, a quantidade de ninhos foi associado 

à variação da umidade relativa do ar e a temperatura. O Test t aplicado à essas 

variáveis climáticas foram significativamente diferentes somente para a umidade 

relativa das duas áreas (t = 2,69; p= 0.02), sendo maior na RPPN e a temperatura 

não diferiu significativamente entre as áreas (t= 3,40; p= 1) (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição de ninhos de Ancistrocerus flavomarginatus relacionada à temperatura e 
umidade relativa. 

 

Os ninhos de A. flavomarginatus foram fundados nas armadilhas de 

todos os diâmetros (0,5= 43%; 0,7= 40%; 1,0= 14%; 1,3= 3%). Suas células têm 

formato cilíndrico e são dispostas em série linear, variando de uma a dez 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 (Figura 3 e 4). 
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Figura 3. Estrutura de ninhos utilizados por Ancistrocerus flavomarginatus. A) célula vestibular, 
B) células de macho, C) células de fêmeas. 

 

 O tamanho dos ninhos dos quais emergiram apenas fêmeas (n= 17) 

foram significativamente maiores comparado com aqueles de onde emergiram 

apenas machos (n= 40). As células de crias de onde as fêmeas emergiram 

também foram significativamente maiores do que as células de machos (Tabela 

1). Essas células foram aprovisionadas com lagartas de Lepidoptera cujo 

número variou de 6 a 10 lagartas de tamanhos variados.  

 

 
Figura 4. Arquitetura do ninho de Ancistrocerus flavomarginatus em ninho-armadilha com 0,7 cm 
de diâmetro: A) larva de Ancistrocerus flavomarginatus, B) fechamento do ninho, C) disposição 
das lagartas no ninho, D) célula de cria de macho, a seta indica a disposição da larva na lagarta, 
E) célula vestibular.  

 

Em relação ao peso e tamanho da cabeça e tégula dos indivíduos, as 

fêmeas foram significativamente mais pesadas e maiores que os machos 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Estrutura dos ninhos-armadilha e medidas dos adultos de Ancistrocerus 
flavomarginatus amostrados na RPPN e R. Legal, General Carneiro, PR. 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 

 M/F 5,8±1,4  78 ninhos 

Comprimento total do ninho  M 5,7±1,5 F= 10,17;  40 ninhos 

 F 3,3±1,6 p= 0,000 17 ninhos 

     

Comprimento celular vestibular  1,4±1,1 
 
 74 ninhos 

     

Volume das células de cria M 0,7±0,48 t=3,30;  360 células 

 F 1±0,62 p= 0,000 236 células 

     

Peso M 0,018±0,008 t= 3,68;  360 indivíduos 

 F 0,052±0,015 p= 0,000 236 indivíduos 

     

Largura da cabeça M 2,3±0,15 t=18,73;  360 indivíduos 

 F 3,1±0,12 p= 0,15 236 indivíduos 

     

Largura intertegular M 1,8±0,27 t= 10,00;  360 indivíduos 

  F 2,4±0,18 p= 0,01 236 indivíduos 

 

3.2 História de vida e razão sexual  

Dos 596 adultos que emergiram, 360 eram machos e 236 fêmeas, o que 

deu uma razão sexual de 3,27 machos: 1 fêmea (Figura 5 A e B, Tabela 2). A 

razão sexual, diferiu significativamente da proporção 1:1 somente em ninhos de 

5 mm (Tabela 2). 
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Figura 5.  Fêmea (A) e Macho (B) de Ancistrocerus flavomarginatus. (Escala de 1 mm). 

 

Tabela 2. Razão sexual de Ancistrocerus flavomarginatus calculada por diâmetro de ninhos-
armadilha com respectivos sexos, número de machos e fêmeas e significância da proporção 1:1. 

Diâmetro Sexo Razão Sexual 
Proporção 

macho: fêmea 
Significância proporção   

1:1 

5 mm Macho n= 154 3,27:1  

 Fêmea          n= 47  X²= 56,9; p= <0,0001 

     

7 mm Macho n= 148 1,19:1  

 Fêmea n= 124  X²= 1,11; p= 0,14 

     

10 mm Fêmea n= 53 0,8:1   

 Macho n= 47  X²= 0,36; p= 0,54 

     

13 mm Fêmea n= 12 0,9:1   

  Macho n= 11  X²= 0,043; p= 0,83 

 

 

Não houve registro de diapausa na fase de pré-pupa. Os machos de A. 

flavomarginatus levaram em média 28±4,29 dias e as fêmeas 30±5,08 dias para 

completar o desenvolvimento. Estas vespas apresentam pelo menos seis 

gerações ao longo do ano e os adultos provavelmente entram em diapausa 

durante o inverno (Figura 6). 



73 
 

 

Figura 6. Número de gerações de Ancistrocerus flavomarginatus durante 2014 e 2015. 

 

 

3.3 Mortalidade e inimigos naturais 

 

Foram aprovisionadas 332 células na RPPN e 427 células na Reserva 

Legal. Na RPPN houve mortalidade em 98 células (29,5%), sendo uma atacada 

por fungos (0,3%), cinco por morte desconhecida (1,5%) e 92 por inimigos 

naturais (27,7%).  

Na Reserva Legal houve mortalidade em 65 células (14,7%), sendo seis 

células atacadas por fungos (1,4%) e 61 células atacadas por inimigos naturais 

(13,3%) (Tabela 3).  

 
 
Tabela 3. Número de células parasitadas por espécies de parasitoides nos ninhos de 
Ancistrocerus flavomarginatus.  

Parasitoides 
Cél. Parasitadas 

(RPPN) 
% 

Cél. Parasitadas (R. 
Legal) 

% 

Chrysididae     

Ipsiura myops 48 52 21 34 

Ipsiura lilloi 2 2,2 22 36 

Chrysis brasiliensis 24 26 1 1,6 

Caenochrysis nigropolita 3 3,3 0 ---- 

Ichneumonidae   0 ---- 

Venturia sp 0 ---- 1 1,6 

Messatoporus sp  0 ---- 2 3,3 

Meniscomorpha sp 3 3,3 0 ---- 

Photocryptus ater 3 3,3 1 1,6 

Perilampidae   0 ---- 

Perilampussp 0 ---- 1 1,6 
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Sarcophagidae   0 ---- 

Amobia floridensis 8 8,7 11 18 

Muscidae     

Genus sp 1 1,1 0 ---- 

Bombyliidae     

Lepidophora Sp.n 0 ---- 1 1,6 
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4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que Ancistrocerus 

flavomarginatus teve uma elevada abundância na RPPN e R. Legal quando 

comparada a outros estudos feitos em fragmentos de florestas (Buschini e 

Woiski, 2008; Woiski, 2009; Melo e Zanella, 2012; Iantas, 2013).  O período de 

atividade dessa espécie não diferiu do que vem sendo registrados por outros 

autores, ocorrendo nos meses mais quentes e em áreas de floresta (Buschini e 

Woiski, 2008; Woiski, 2009; Melo e Zanella, 2012; Iantas, 2013; Nether, 2014).  

Outro fator que pode explicar a preferência de A. flavomarginatus por 

nidificar nos meses mais quentes, foi os resultados das variáveis climáticas em 

relação ao número de ninhos da espécie em estudo. Observou-se que o número 

de ninhos foi associado à variação de umidade relativa principalmente na RPPN, 

onde a floresta encontra-se preservada à 40 anos, e dessa forma, a cobertura 

vegetal dessa área pode ajudar a manter a umidade local. Na R. Legal, apesar 

de ser uma área pouco degradada devido à exploração econômica dos recursos 

naturais, acaba sofrendo mais com as características abióticas, como aumento 

da temperatura e luminosidade e diminuição da umidade. Essas áreas de estudo 

encontram-se na região subtropical umido mesotérmico, onde as temperaturas 

são um pouco mais baixas e a umidade relativa do ar, mais altas (Paraná,1998), 

que de fato pode explicar uma grande taxa nidificação de A. flavomarginatus. O 

menor período de nidificação ocorre nos meses mais frios em que a temperatura 

e umidade estão abaixo do normal e desta forma, podem ter efeito negativo 

sobre as atividades realizadas por várias espécies de vespas, já que possuem 

baixa capacidade de termorregulação (Loyola e Martins, 2006). 

Ancistrocerus flavomarginatus parece ser uma espécie multivoltina, com 

até seis gerações por ano, já que a nidificação ocorre na primavera e atinge o 

maior pico no verão, que ocorre a emergência dos indivíduos. O mesmo foi 

relatado por Buschini e Buss (2010) com espécies de Pachodynerus (Vespidae: 

Eumeninae). Em Ancistrocerus antilope Panzer 1798 também foi verificado que 

tanto a arquitetura dos ninhos e o tempo de desenvolvimento é semelhante à 

dos ninhos de outras espécies de Eumeninae, como Pachodynerus e Monobia 

(Krombein, 1967).  
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Um resultado que merece destaque é a disposição dos sexos no ninhos 

pois na maioria dos diâmetros dos ninhos-armadilha as fêmeas foram criadas 

nas células mais internas e os machos nas externas. Em vários estudos e com 

diversas espécies de vespas e abelhas foi relatado que fêmeas foram criadas 

nas primeiras células por possuírem um desenvolvimento mais lento (Cowan, 

1981; Matthews, 2000; Oku e Nishida, 2001, Viana, Neves e Silva, 2001). Para 

Cowan (1981) estudando Ancistrocerus adiabatus Saussure 1852, os ovos que 

originarão machos são colocados por último no ninho por terem um 

desenvolvimento mais rápido, podendo emergir alguns dias antes das fêmeas. 

Esse autor ainda afirmou que os machos quando emergem, saem todos do ninho 

no mesmo dia, e ficam vigiando os locais de nidificações das fêmeas cujos os 

companheiros estão longe desses locais, e dessa forma os machos vigiantes 

obtém mais cópula do que outros (Cowan, 1981). 

Embora a razão sexual tenha sido enviesada aos machos, nos diâmetros 

maiores elas foram de 1:1. Peruquetti e Del Lama (2003) estudando investimento 

parental em Trypoxylon rogenhoferi Kohl 1884, verificaram também que das 

armadilhas com diâmetros maiores emergiram mais fêmeas e daquelas com 

menores diâmetros, mais machos. O mesmo foi relatado por Buschini (2007) 

com Trypoxylon lactitarse e Trypoxylon agamemnon (Buschini e Bergamaschi, 

2014).  

Esses resultados, sugerem que os machos são criados em maior 

abundância em ninhos com diâmetro menor, correspondendo ao modelo “split 

sex ratio” proposto por Grafen (1986). Molumby, (1997) estudando 

comportamento de Trypoxylon politum verificou que o peso e o tamanho corporal 

das fêmeas foi maior do que em machos, pois a quantidade de aranhas 

estocadas em células de fêmeas era maior comparadas às de machos. Neste 

sentido, as fêmeas teriam vantagem em serem grandes, mais pesadas e 

possuírem um maior volume celular, pois requerem maiores quantidades de 

alimento, além de que os machos exercem apenas função de cópula, diferente 

das fêmeas, que tem a necessidade de ovipositar, capturar, transportar e 

aprovisionar as presas no ninho. Mas ainda assim, são necessários mais dados 

biológicos sobre esta espécie na literatura para melhor comparação entre 
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fêmeas e machos.  

 Os parasitoides foram os responsáveis pela maior taxa de mortalidade 

nos ninhos de A. flavomarginatus sendo as células mais próximas a entrada 

(células mais externas) as mais parasitadas. Chrysididade e Ichneumonidae 

foram os parasitoides mais frequentes, e sendo considerados em diversos 

estudos como sendo os mais comuns e controladores de populações de vespas 

(Buschini e Buss, 2010; Ribeiro e Garófalo, 2010; Musicante e Salvo, 2010; 

Pires, Pompeu, Souza-Silva, 2012; Buschini e Buss, 2014; Nascimento e 

Garófalo, 2014).  

Ipsiura myops foi o inimigo natural que mais atacou células de A. 

flavomarginatus e foi verificado a presença do mesmo inimigo natural, 

parasitando ninhos de A. flavomarginatus em dois estudos com ninhos-

armadilha realizados no Paraná (Nether, 2014) e Santa Catarina (Iantas, 2013). 

As outras espécies de parasitoides que ocorreram nesse estudo, ainda não 

haviam sido registradas parasitando a espécie em foco, mas algumas delas 

foram verificadas em vários outros estudos, atacando ninhos de diversas 

espécies de hospedeiros, tais como, do gênero Perilampus sp atacando ninho 

de Podium sp (Costa, 2015), Amobia floridensis atacando ninhos de Trypoxylon 

lactitarse 1867, Trypoxylon aurifrons Shuckard 1837, Trypoxylon sp2 aff. 

nitidium, Pachodynerus nasidens Latreille 1817, Pachodynerus brevithorax 

Saussure 1852 e Podium denticulatum Smith 1956 (Nascimento e Garófalo, 

2014). Até o momento não há registro da presença destes insetos associados 

aos ninhos de A. flavomarginatus, sendo esse o primeiro relato. 
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5. CONCLUSÃO 

 

- As fêmeas de Ancistrocerus flavomarginatus têm preferência por 

ninhos-armadilha de diâmetros maiores e os machos, pelos menores.  

- A maioria das fêmeas foram criadas nas células mais internas dos 

ninhos.  

- No Paraná sua ocorrência foi relatada apenas em áreas de Floresta, o 

que reforça a importância de preservação dessas áreas para conservação de 

espécies como essa. 

- É uma espécie com muitas gerações e com diapausa durante o inverno. 

- Seus principais parasitoides são vespas da família Chrysididae, 

pertencentes ao gênero Ipsiura e Chrysis.  
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CAPÍTULO 3 

 

 
BIOLOGIA DE Auplopus ater DREISBACH (HYMENOPTERA; 

POMPILIDAE): VESPA PARASITOIDE DE ARANHAS QUE NIDIFICA EM 

CAVIDADES PREEXISTENTES. 

 

 

RESUMO 

 

Pompilidae é um família de vespas bastante diversificada. O gênero Auplopus é um dos mais 
estudados, mas ainda são necessários mais dados sobre sua biologia, pois apresentam muitos 
problemas taxonômicos e necessidade de revisão. Auplopus é conhecida também como “spider 
wasp” e somente suas larvas são alimentadas por uma variedade de aranhas, os adultos podem 
ser ectoparasitoides ou até mesmo cleptoparasitas de aranhas. Alguns ninhos dessa espécie 
podem ser feitos no solos mas há estudos relatando sua presença em ninhos-armadilha. A 
técnica de ninhos-armadilha permite a obtenção de dados da biologia de várias espécies de 
vespas, dessa forma esse estudo teve como objetivo descrever os aspectos biológicos de 
Auplopus ater DREISBACH coletados em ninhos-armadilha em Floresta Ombrófila Mista, no Sul 
do Brasil. Esses ninhos foram instalados em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) e uma Reserva Legal (R. Legal) em General Carneiro, PR. A RPPN conta com uma área 
de mata de 115 hectares e desde 1976 é uma área de conservação enquanto a R. Legal que 
possui 105 hectares de mata, é uma área manejada com função de assegurar o uso econômico 
de forma sustentável dos recursos naturais. O período de nidificação dessa espécie ocorreu no 
mês mais quente. A construção de suas células variaram bastante em quantidade, formato e 
coloração. A razão sexual não foi diferente da proporção 1:1, mas foi enviesada a favor dos 
machos. Auplopus ater apresentou desenvolvimento direto e indireto, com entrada das pré-pupas 
em diapausa durante o inverno. Houve mortalidade em 26% das células devido aos ataques de 
hiperparasitoides da família Ichneumonidae. Esse é o primeiro registro de Neomuscina sp. 
parasitando ninhos de Auplopus ater.   
 
 
Palavras-Chave: Auplopus, Cleptoparasitas, Hiperparasitismo, Vespas caçadoras de aranhas.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família Pompilidae tem cerca de 4.855 espécies, com 125 gêneros e 

quatro subfamílias (Baghirov, 2014). É uma família de vespas Aculeata bastante 

diversificada em regiões tropicais, porém, pouco ou nenhum conhecimento se 

sabe sobre a biologia de várias de suas espécies.  

O gênero Auplopus (Pompilidae: Pepsinae) é um dos mais estudados na 

Região Neotropical e possui aproximadamente 750 espécies (Fernández, 2000). 

Na América do Sul, cerca de 81 espécies são reconhecidas (Dreisbach, 1963) 

mas ainda assim, apresentam muitos problemas taxonômicos e necessidade de 

revisão (Harris, 1987; Gonzaga e Vasconcellos-Neto, 2006). 

Todas as espécies de Auplopus possuem pernas longas e espinhosas, 

coloração metálica azulada ou esverdeada. Compreende a voos curtos e baixos, 

sempre flexionando as asas e as antenas, sendo facilmente vista sob o chão a 

procura de alguma presa (Fernández, 2000; Kurczewski e Kiernan, 2015).  

  Auplopus é caçadora solitária, são conhecidas popularmente como 

“marimbondo caçador” pois suas presas incluem uma vasta variedade de 

aranhas (Cambra, Quintero e Miranda, 2004). Somente as larvas alimentam-se 

exclusivamente de aranhas e os adultos têm diversas histórias naturais, com 

espécies que variam desde ectoparasitoides de aranhas à espécies de 

cleptoparasitas (Barthélémy e Pitts, 2012). Outra característica desse gênero, é 

que podem ferroar e paralisar a aranha, e também podem amputar as pernas da 

mesma, para posteriormente carrega-la embaixo de seu corpo (Evans e Shimizu, 

1996) e então depositam um ovo no abdômen (O’Neil, 2001). 

Os ninhos de Auplopus são feitos de barro e utilizam como substrato 

árvores, rochar, construções prediais (Evans e Shimizu, 1996) e cavidades 

preexistentes, como em ninhos-armadilha (Buschini, Luz, Basilio, 2007). Seus 

ninhos são construídos em formatos de potes de barro que lembram um barril, 

diferindo em quantidade de células, aspecto e coloração (Buschini, Luz e Basilio, 

2007). 

No Brasil, espécies de Auplopus são comuns em ambientes de florestas 

e em vários estudos ocorreram em ninhos-armadilha (Loyola e Martins, 2006; 

Buschini, Luz e Basilio, 2007; Buschini e Woiski, 2008; Iantas, 2013; Nether, 

2014; Costa, 2015). Essa técnica permite a obtenção de dados da biologia de 
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diversas espécies de vespas, por isso, esse estudo teve como objetivo descrever 

os aspectos biológicos de Auplopus ater DREISBACH coletados em ninhos-

armadilha em Floresta Ombrófila Mista, no Sul do Brasil. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

As informações das áreas de estudo foram descritas no Capítulo 1 dessa 

Dissertação. 

 

2.2 Delineamento amostral 

As informações do delineamento amostral foram descritas no Capítulo 1 

dessa Dissertação. 

 

2.3 Análise dos Dados 

 

Depois de cada coleta realizada, os ninhos eram levados ao laboratório 

de Ecologia da UNESPAR onde eram descritos, fotografados e medidos. 

Com o uso de um paquímetro, foram obtidas medidas relativas ao 

comprimento total dos ninhos e das células de cria. As células de cria foram 

consideradas as que possuíam presas, larvas ou casulos. 

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

calculados utilizando a fórmula: V= (π/12).h.(2.D²+d²), Onde: 

V= volume da célula 

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

h= Comprimento total da célula 

D²= medida central da célula 

d²= medida da extremidade anterior da célula. 

 

Posteriormente, os dados de comprimento total do ninho, volume das 

células cria e tamanho médio das células cria foram submetidos à ANOVA, para 

verificar se houve diferenças significativas entre os diferentes diâmetros de 

ninhos-armadilha. O teste t foi aplicado para verificar se houve diferença 

significativa entre o peso de machos e fêmeas, largura de suas cabeças e 

distâncias de suas tégulas. 

 Para medida de seus pesos foi utilizada uma balança analítica com 

quatro casas decimais, da marca Shimadzu. A largura de suas cabeças (maior 

distância entre as superfícies dos olhos compostos em vista frontal) e da 
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distância entre suas tégulas foram feitas usando-se um estereomicroscópio, da 

marca Leica. 

A razão sexual foi calculada separadamente para cada diâmetro de 

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

comparados à proporção 1:1 pelo teste do qui-quadrado. Somente do diâmetro 

de 5mm não houve fundação de ninho.  

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 foi estimado a partir do mês em que a espécie começou a nidificar 

(agosto), até o mês onde parou as suas atividades (maio).  

O teste do qui-quadrado foi realizada no Software BioEstat, versão 5.0 

(Ayres et al., 2007) e o Test t e ANOVA foram feitas no programa PAST, versão 

2.17. 

A análise de correlação de Pearson foi realizada para verificar se houve 

correlação entre a abundância de ninhos fundados entre os pontos de 

amostragem por Auplopus ater e as médias mensais mensais das variáveis 

abióticas (temperatura, umidade e luminosidade). Essa análise foi feita no 

Software BioEstat, versão 5.0 (Ayres et al, 2007). 
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3. RESULTADOS 

3.1 Nidificação, arquitetura e estrutura dos ninhos-armadilha  

 

Em 12 meses de coleta foram fundados 68 ninhos de Auplopus ater, 

sendo 43 deles na RPPN, com 110 indivíduos emergentes, e 25 na Reserva 

legal, com 50 indivíduos emergentes. O número de ninhos fundados por essas 

vespas não apresentou correlação com a temperatura (r= 0,25; t=1,45; p= 0,15), 

umidade (r= 0,19; t= 1,09; p= 0,28) e luminosidade (r= 0.22, t= 1.24, p= 0.22). 

A nidificação ocorreu de agosto de 2014 à março de 2015 e apenas um 

ninho foi fundado no mês de maio (Figura 1).  

 
Figura 1. Número mensal de ninhos fundados por Auplopus ater em General Carneiro, PR, entre 
agosto de 2014 a julho de 2015. 

 

Auplopus ater não nidificou apenas nas armadilhas com 5mm de 

diâmentro, (0,7= 4,5%; 1,0= 48,5%; 1,3= 47%). Suas células tem formato de 

barril ou cilíndrico e são dispostas em série linear ou sobrepostas, variando de 

uma a oito células. Nos ninhos de A. ater, as células apresentam aspecto rugoso 

na parte externa e lisa na interna, e a coloração da lama variava em tons de 

marrom escuro ou claro e castanho avermelhado. Não foram observados células 

vestibulares nessa espécie (Figura 2).  
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Figura 2. Ninhos de Auplopus ater construídos em ninhos-armadilhas de diferentes diâmetros 
em General Carneiro, PR.  

 

Não houve diferença significativa em relação ao comprimento dos ninhos 

dos diferentes diâmetros, no entanto, em relação ao tamanho médio das células 

de cria e o volume das células, variou significativamente (Tabela 1). Geralmente, 

machos e fêmeas emergem do mesmo ninho, mas não foi possível comparar as 

respectivas células. 

O peso dos machos e fêmeas e a medida de suas cabeças não variaram 

significativamente, enquanto que a largura de suas tégulas foi significativamente 

diferente (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estrutura dos ninhos-armadilha e análise dos adultos de Auplopus ater amostrados na 
RPPN e R. Legal, General Carneiro, PR. Os valores são médias e desvios-padrão, valor de 
significância e tamanhos de amostra indicados. 

Estrutura de ninhos e 
indivíduos 

Diâmetro do 
ninho/sexo 

Média e 
DP P 

Quantidade de 
itens analisados 

 7mm 26,5±14,6     F= 0,37; 3 ninhos 

Comprimento total do ninho 
(mm) 

10mm 33,0±14,3     p= 0,70 33 ninhos 

 13mm 34,8±18,4      32 ninhos 

     

 7mm 11,3±1,24     F= 3,64;  3 ninhos 

Tamanho médio de células 
cria (mm) 

10mm 11,7±1,86     p= 0,04 33 ninhos 

 13mm 13,3±1,49      32 ninhos 

     

 7mm 0,71±0,02 F= 5,93; 3 ninhos 

Volume das células cria (cm³) 10mm 0,74±0,04 p= 0,008 33 ninhos 

 13mm 0,89±0,04  32 ninhos 
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Peso (g) F 0,021±0,0    t= 0,8;  75 indivíduos 

 M 0,11±0,00    p= 0,41 85 indivíduos 

     

     

Largura da tégula (mm) F 1,50±0,31     t= -2,79;  50 indivíduos 

 M 1,27±0,22    p= 0,006 67 indivíduos 

     

     

Largura da cabeça (mm) F 2,28±0,27    t= 6,41;  50 indivíduos 

  M 1,57±0,40    p= 0,15 67 indivíduos 

 

 

3.2 História de vida e razão sexual  

Dos 160 adultos que emergiram, 85 eram machos e 75 fêmeas, o que 

deu uma razão sexual de 1,13 machos: 1 fêmea. A razão sexual, não foi 

significativamente diferente da proporção 1:1 em nenhum dos diâmetros de 

ninhos-armadilha (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Razão sexual de Auplopus ater calculada por diâmetro de ninhos-armadilha com 
respectivos sexos, número de machos e fêmeas e significância da proporção 1:1. 

Diâmetro Sexo Razão Sexual 
Proporção 

macho:fêmea 
Significância 
proporção 1:1  

7mm Macho n= 5    

 Fêmea n= 2 2,5:1 X²= 0,67; p= 0,41 

      

10mm Macho n= 47    

 Fêmea n= 41 1,14:1 X²= 0,40; p= 0,52 

      

13mm Macho n= 33    

 Fêmea n= 32 1,03:1 X²= 0,01; p= 0,90 

 

Auplopus ater possui tanto desenvolvimento direto, com os adultos 

emergindo em 29 dias, e também com entrada em diapausa na fase de pré-pupa 

durante o inverno. No desenvolvimento direto, as fêmeas levaram em média 

31±3,71 e os machos 28,5±3,20 dias para completar o desenvolvimento. As 

fêmeas que entraram em diapausa levaram 243±27,1 dias para para completar 

o desenvolvimento e os machos 240±38,9 dias. 

As vespas dessa espécie apresentam pelo menos nove gerações antes 

da diapausa (Figura 3). Passam o período do inverno em diapausa, com 

emergência no verão, uma vez que esses ninhos foram recolhidos em janeiro, 
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fevereiro, março e maio, e assim mais duas gerações emergiram, em outubro e 

novembro. 

 

 
Figura 3. Número de gerações de Auplopus ater durante 2014 e 2015 e na diapausa pré-pupa.  

 

 

3.3 Mortalidade e inimigos naturais 

 

Foram aprovisionadas 117 células na RPPN e 60 células na Reserva 

Legal. Na RPPN houve mortalidade em 7 células (6%) provocadas por 

parasitoides. Na R. Legal houve mortalidade em 10 células (17%), também 

provocadas por parasitoides (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Número de células parasitadas por espécies de parasitoides nos ninhos de Auplopus 
ater. 

        7mm      10mm    13mm 

Parasitoides RPPN RL RPPN RL RPPN RL 

Ichneumonidae         

Photocryptus ater 0 0 2 0 4 0 

Messatoporus sp 0 1 1 1 0 4 

Ichneumonidae sp1 0 0 0 0 0 2 

Ichneumonidae sp2 0 0 0 0 0 1 

Muscidae         

Neomuscina sp 0 0 0 0 0 1 
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4. DISCUSSÃO 

 

Auplopus ater possui muitas variações em seu aspecto biológico, como 

as características de suas células com diferentes formatos e tamanhos, e 

também variação na coloração dos indivíduos. Alguns autores relataram que 

dentro de algumas espécies do gênero Auplopus é comum essas diferenças na 

morfologia de alguns indivíduos, coloração das células, formato e textura 

(Zanette et al., 2004; Barthlelémy e Pitts, 2012; Costa, 2015). Em um trabalho 

realizado por Gonzaga e Vasconcellos-Neto (2006) os indivíduos machos de um 

mesmo ninho contendo fêmeas foram identificados como sendo A. pratensis, 

enquanto que as fêmeas foram identificadas como A. argutus devido a muitas 

variações existentes entre esse gênero.  Buschini, Luz e Basilio (2007) 

estudando aspectos biológicos de cinco espécies de Auplopus no Parque das 

Araucárias em Guarapuava, encontraram diferenças na coloração das células, 

nos formatos e disposições dos mesmos, entre espécies diferentes. Nesse 

estudo, as células tiveram especificamente formatos de barril para a maioria dos 

espécimes e cilíndricos para a minoria, com a parte externa rugosa.  

As nidificações de Auplopus ater ocorreram em diferentes períodos, 

sendo janeiro um dos meses mais quente do ano e com maior atividade, assim 

também foi verificado por Zanette et al. (2004); Buschini, Luz e Basilio (2007) e 

Costa (2015). Nossos resultados mostraram que Auplopus ater é multivoltina, e 

podem apresentar um ciclo de vida direto e com diapausa, tendo duas histórias 

de vida alternativos. Buschini, Luz e Basilio, (2007), relataram em seu estudo 

que somente Auplopus sp3 possui várias gerações, já Zanette et al. (2004), 

Barthélémy e Pitts (2012) e Costa (2015) relataram que A. militaris, Auplopus 

sp5, Auplopus sp e A. tarsatus mostraram ser espécies bivoltinas.  Ainda, 

segundo Buschini, Luz e Basilio, (2007) algumas espécies de Auplopus possuem 

um ciclo de vida longa e os juvenis entram em diapausa enquanto outros, 

apresentam vida curta sem diapausa. De acordo com Martins et al. (1999), 

Martins, Guerra e Barbeitos (2001) e Ribeiro (2006) a diapausa depende dos 

estímulos ambientais, sendo considerada uma estratégia utilizada por várias 

espécies de vespas. Essas vespas podem iniciar e interromper a diapausa 

quando as condições climáticas e recursos alimentares estão favoráveis ao seu 

desenvolvimento. 
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A razão sexual encontrada não foi significativamente diferente da 

proporção 1:1, mas ocorreu maior produção de machos. Costa (2015) também 

também encontrou uma razão sexual de de 1:1 para A. tarsatus, mas enviesada 

para fêmeas. Buschuni, Luz e Basilio (2007) estudando cinco espécies de 

Auplopus na região de Guarapuava (PR), encontraram uma razão sexual 

tendendo a machos somente em Auplopus sp2. O’Neill (2001) explica que o 

tamanho dos ninhos-armadilhas fornecidos pode favorecer a produção de algum 

dos sexos, sendo relatado em vários estudos, que cavidades com diâmetros 

menores favorecem vespas machos e maiores, as fêmeas (Buschini, 2007; 

Santoni e Del Lama, 2007; Buschini e Bergamaschi, 2014; Costa, 2015). Em 

nosso estudo não podemos afirmar a preferência de ambos os sexos por algum 

diâmetro de ninho-armadilha, já que não ocorreram diferenças significativas. 

Um fato curioso e ainda pouco comentado é que Auplopus ater, assim 

como todas as espécies de Pompilidae são ectoparasitoides de aranhas, utilizam 

apenas um único indivíduo para alimentar uma unica larva (Barthélémy e Pitts, 

2012). O controle dessas espécies é feito por hiperparasitoides, que 

desenvolvem-se em outros parasitoides, como em Auplopus sp.  

Os hiperparasitoides mais comuns atacando ninhos de Auplopus são da 

família Ichneumonidae (Zanette et al., 2004). Photocryptus sp são relatados em 

vários estudos parasitando espécies de Auplopus (Zanette, 2004; Loyola e 

Martins, 2006; Iantas, 2013; Nether, 2014 e Costa, 2015). Messatoporus sp 

também já foi relatado parasitando ninhos de Auplopus (Martínez e Torretta, 

2015), sendo esse o primeiro registro de Neomuscina sp em ninhos de Auplopus. 

Em nosso estudo, a taxa de parasitismo de A. ater foi alta quando comparadas 

à A. emeraldus coletada no Panamá (18%) (Kimsey, 1980), A. tarsatus coletados 

no Paraná (21%) (Costa, 2015) e A. militaris coletados em Minhas Gerais (28%) 

(Zanette et al., 2004), contudo, os dados quantitativos são muito limitados para 

generalizar. Os dados sobre a dinâmica populacional e ciclo de vida das 

espécies de Auplopus são raros e consequentemente comparações mais amplas 

ainda não foram realizadas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

- Auplopus ater possui variações na arquitetura de ninhos e construção 

de suas células. 

- Os diâmetros de ninhos-armadilhas ofertados não determinam a 

produção de algum dos sexos dessa espécie;  

- A espécie é multivoltina, com diapausa durante o inverno. 

- Registou-se a primeira ocorrência de Neomuscina sp parasitando 

ninhos de Auplopus ater.  
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