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RESUMO 

São poucos os inventários da fauna de Vespidae na região nordeste do Brasil e raros os 
estudos citogenéticos para a fauna destas vespas no Brasil e no mundo. Assim, este trabalho 
teve como objetivo identificar as espécies da família Vespidae que ocorrem em fragmentos de 
Caatinga e Mata Atlântica do estado da Bahia e caracterizar citogeneticamente algumas destas 
vespas, quanto ao número e morfologia cromossomica. Este estudo foi subdividido em quatro 
trabalhos, o primeiro constitui um inventário de Polistinae em áreas de transição entre 
Caatinga e Mata Atlântica da Bahia, utilizando o método de busca ativa dos ninhos. Dos 90 
ninhos coletados, foram identificadas 26 espécies e subespécies, pertencentes a dez gêneros e 
oito subgêneros. As espécies Apoica (Apoica) flavissima, Mischocyttarus (Monocyttarus) 
cearensis, Parachartergus fraternus, Polybia (Myrapetra) catillifex e Polybia (Myrapetra) 
platycephala foram registradas pela primeira vez para a Bahia. O gênero Polybia foi o mais 
diverso com 12 táxons identificados. No segundo trabalho reportamos o primeiro registro de 
ocorrência do parasitoide Seminota marginata (Hymenoptera: Trigonalidae) em um ninho da 
vespa social Apoica (Apoica) flavissima. O terceiro trabalho consistiu na realização de um 
inventário, análise faunística e sazonal de Vespidae em quatro fragmentos de Caatinga, 
utilizando armadilhas de Malaise e Moericke. Foram coletados 351 indivíduos de 28 táxons, 
sendo 14 pertencentes à subfamília Polistinae, e 14 à subfamília Eumeninae. A análise 
faunística apontou menor abundância e diversidade de táxons nas áreas próximas a 
agroecossistemas e maior abundância e diversidade nos fragmentos de Caatinga mais 
conservados. A análise sazonal demonstrou existir maior abundância de vespas durante a 
estação quente e úmida, seguida de redução deste número na estação fria e seca. No quarto 
trabalho foi realizada a determinação do número e morfologia cromossômica de cinco 
espécies de Polistinae. Os cromossomos mitóticos foram obtidos pela técnica de secagem ao 
ar. Os dados citogenéticos revelaram que Apoica (Apoica) flavissima apresentou 2n=64 e 
fórmula cariotípica 2n=48M+16SM; Polybia (Myrapetra) occidentalis 2n=44, (36M+8A); 
Polybia (Formicicola) rejecta 2n=28, (20M+8SM); Polybia (Myrapetra) catillifex 2n=40, 
(30M+10SM) e Polybia (Trichothorax) chrysothorax 2n=58, (52M+4SM+2T) e n=29 
(26M+2SM+1T). Os dados reforçam a hipótese da mínima interação como justificativa para a 
variação no número cromossômico em Polistinae. Os resultados obtidos nesse trabalho 
acrescentaram novas informações sobre a fauna e a citogenetica Vespidae para o Brasil. 

Palavras-chave: Diversidade, Cariótipo, Eumeninae, Inventário, Trigonalidae, Polistinae. PPGGBC



vii 

ABSTRACT 

Few inventories of the fauna of Vespidae in the northeast region of Brazil and rare 
cytogenetic studies for the fauna of these wasps in Brazil and worldwide. Thus, this study 
aimed to identify species of the family Vespidae that occurs in fragments of Atlantic forest 
and Caatinga of Bahia and cytogenetically characterize of these wasps, the number and 
chromosomal morphology. This study was divided into four tasks, the first is an inventory of 
Polistinae in areas of transition between Caatinga and Atlantic Forest of Bahia, using the 
method of active search for nests. Of the 90 nests collected were identified 26 species and 
subspecies, belonging to ten genera and eight subgenera. The species Apoica (Apoica) 
flavissima, Mischocyttarus (Monocyttarus) cearensis, Parachartergus fraternus, Polybia 
(Myrapetra) catillifex and Polybia (Myrapetra) platycephala were recorded for the first time 
for Bahia. The genus Polybia was the most diverse with 12 taxa identified. In the second 
paper we report the first occurrence of the parasitoid Seminota marginata (Hymenoptera: 
Trigonalidae) in a social wasp nest Apoica (Apoica) flavissima. The third study consisted of 
an inventory, analysis and seasonal fauna of Vespidae in four fragments of Caatinga, using 
Malaise traps and Moericke. We collected 351 individuals of 28 taxa, 14 species of the 
subfamily Polistinae, and 14 to the subfamily Eumeninae. The analysis showed lower faunal 
abundance and diversity of taxa in the areas near agroecosystems and greater abundance and 
diversity in Caatinga most conserved fragments. The seasonal analysis showed there is a 
greater abundance of wasps during the hot and humid season, then to reduce this number in 
the cool dry season. In the fourth study was conducted to determine the number and 
chromosome morphology of five species of Polistinae. The mitotic chromosomes were 
obtained by air-drying technique. Cytogenetic data revealed that Apoica (Apoica) flavissima 
exhibited 2n=64 and karyotype formula 2n=48M+16SM; Polybia (Myrapetra) occidentalis 
2n=44 (36M+8A); Polybia (Formicicola) rejecta 2n=28 (20M+8SM) Polybia (Myrapetra) 
catillifex 2n=40 (30M+10SM) and Polybia (Trichothorax) chrysothorax 2n=58 
(52M+4SM+2T) and n = 29 (26M+2SM+1T). The data reinforce the hypothesis of minimal 
interaction as justification for the variation in chromosome number in Polistinae. The results 
obtained in this study added new information on the fauna and cytogenetics of Vespidae in the 
Brazil. 

Keywords: Diversity, karyotype, Eumeninae, Inventory, Trigonalidae Polistinae. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

O conhecimento da diversidade biológica de insetos, da flutuação populacional 

desses organismos e de suas reações aos efeitos sazonais, somadas as informações 

possibilitadas pela pesquisa básica em taxonomia e genética são premissas indispensáveis que 

antecedem a elaboração de quaisquer estratégias de conservação eficientes. 

As vespas sociais são organismos importantes ecológica e economicamente uma vez 

que atuam como integrantes das cadeias tróficas e do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. 

Muitas espécies são predadoras de inúmeras pragas agrícolas e por isso podem constituir 

agentes valiosos no controle biológico dos inimigos naturais das lavouras (Marques et al., 

1996), atuando também como importantes agentes polinizadores em ambientes naturais e em 

áreas cultivadas (Carpenter, 1991). Mesmo em baixos níveis populacionais, esses insetos 

contribuem na diminuição da quantidade de pragas, reduzindo os picos de infestação quando 

muitos inimigos naturais de hospedeiros específicos são ineficientes. Além disso, esses 

insetos servem como excelente modelo de estudo da evolução do comportamento social nos 

insetos (Prezoto, 1999). 

A mesorregião centro-sul do estado da Bahia constitui uma região onde encontramos 

uma típica faixa de transição vegetacional entre dois dos maiores biomas brasileiros, a 

Caatinga e a Mata Atlântica. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e constitui um 

mosaico de arbustos espinhosos, ramificados e florestas sazonalmente secas que cobre a maior 

parte dos estados da região nordeste do Brasil, apresentando sistema de chuvas irregulares, o 

que resulta em secas periódicas severas (Leal et al., 2005). Por outro lado, a Mata Atlântica é 

a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano que originalmente estendia- 

se de forma contínua ao longo da costa brasileira, estendendo-se até o leste do Paraguai e 

nordeste da Argentina. Sua composição e diversidade de espécies é extremamente 

heterogênea ao longo de suas zonas climáticas e formações vegetacionais (Tabarelli et al., 

2005). 

A região de Jequié apresenta extremos fitofisionômicos que variam da típica vegetação 

seca da Caatinga até a vegetação úmida da Mata Atlântica intermediada por uma faixa de 

transição denominada de região agreste, onde se confundem os fragmentos de matas secas 

com fragmentos de florestas estacionais semideciduais, também denominadas de matas de 

interior (Macedo, 2007). 

PPGGBC
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As áreas de transição são regiões situadas na interface entre duas faixas de vegetação 

com características distintas, essas zonas de transição ambiental são também denominadas 

regiões de ecótonos e caracterizam-se por um ambiente onde comunidades ecológicas 

diferentes entram em contato (Kark & Van-Rensburg, 2006). Com frequência, essas regiões 

apresentam grande riqueza de espécies e variados nichos ecológicos (Odum & Barrett, 2008), 

constituindo áreas importantes, pois podem abrigar organismos das comunidades adjacentes 

ou específicos da região de transição. 

O conhecimento da diversidade biológica de Vespidae das fitofisionomias da região 

Jequié e entorno é praticamente inexistente quando comparado com as informações 

disponíveis para outras regiões do estado como, as regiões, do recôncavo sul, da chapada 

diamantina, do oeste do estado e outras regiões isoladas que já tiveram a fauna destas vespas 

em parte descritas. Adicionalmente, as informações citogenéticas para a fauna brasileira da 

família Vespidae são poucas e estão restritas a um número reduzido de espécies. 

Diante da carência de estudos de caracterização da diversidade biológica da família 

Vespidae da região de Jequié e adjacências, e acreditando que estas áreas possam atuar como 

importante refúgio da fauna, criando condições únicas para o desenvolvimento de espécies de 

vespas e servindo como zona intermediária de abrigo para espécies de ambos os ambientes, 

entendemos como uma boa oportunidade enfocar nossos estudos na geração de novas 

informações para o referido grupo de insetos, concentrando atenção principalmente para 

espécies de vespas sociais da subfamília Polistinae. Concomitantemente, conhecendo a 

importância dos estudos citogenéticos na caracterização da diversidade genética e histórico 

evolutivo das espécies, resolvemos caracterizar citogeneticamente algumas espécies de vespas 

sociais da região. Secundariamente analisamos e identificamos parasitos de ninhos de vespas 

sociais obtidos nas amostragens. PPGGBC
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REVISÃO DE LITERATURA 

A Ordem Hymenoptera e o posicionamento taxonômico da família Vespidae 

A ordem Hymenoptera apresenta distribuição cosmopolita e constitui um dos grupos 

mais diversificados de insetos, com mais de 100.000 espécies descritas (Goulet & Huber, 

1993). Inclui os insetos popularmente conhecidos como abelhas, formigas e vespas que 

apresentam uma grande diversidade de comportamentos (Triplehorn & Johnson, 2011). 

Dentre os insetos, os Hymenoptera representam uma das ordens mais úteis ao homem, pois 

reúne espécies que atuam como polinizadores, bem como parasitóides ou predadores de 

outros insetos, tornando-os de incomparável valor ecológico e econômico (Hanson & Gauld, 

1995). 

A ordem está dividida em duas subordens: Symphyta e Apocrita. Os Symphyta 

constituem um grupo parafilético, contendo diversas famílias de vespas basais que 

mantiveram a maioria dos caracteres ancestrais da ordem. Entre eles, destacam-se o hábito 

alimentar fitófago, manutenção de muitas nervuras alares, abdome não peciolado e segmentos 

abdominais similares. Os Apocrita, entretanto, constituem um grupo monofilético e que 

representa mais de 90% das espécies de Hymenoptera, caracterizando-se por apresentar o 

primeiro segmento abdominal fundido ao tórax, formando uma região denominada propódeo. 

Os Apocrita são divididos em dois grupos: os Aculeata, abrangendo as abelhas, formigas e 

grande parte das vespas e os Parasítica ou Terebrantia constituídos pelas vespas parasitóides 

(Sharkey, 2007). 

Os Hymenoptera apresentam uma rica diversidade na região neotropical, embora o 

número real de espécies seja subestimado. A ordem compreende 20 superfamílias, 77 

famílias, 2.527 gêneros e cerca de 24.000 espécies no Neotrópico (Fernandez, 2000). 

Os Aculeata estão divididos em três superfamílias: Chrysidoidea, Apoidea e 

Vespoidea, com espécies sociais nas duas últimas (Carpenter, 1993). As vespas sociais 

pertencem à superfamília Vespoidea, especialmente à família Vespidae, um grupo 

monofilético de vespas com elevado grau de sociabilidade e composto por seis subfamílias 

existentes: Polistinae, Vespinae, Stenogastrinae, Eumeninae, Euparagiinae e Masarinae, e a 

extinta Priorvespinae (Carpenter, 1981). Dentre essas subfamílias, apenas as três primeiras 

apresentam representantes eusociais, sendo que Polistinae é particularmente importante 
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devido a sua distribuição cosmopolita e diversidade, apresentando grande variedade 

comportamental e morfológica (Carpenter, 1991). 

Os Vespidae compreendem um amplo grupo de insetos com cerca de 4.500 espécies 

descritas, mas estima-se que exista um número maior de representantes (Goulet & Huber, 

1993; Sarmiento & Carpenter, 2006). Das seis subfamílias de Vespidae existentes, três 

ocorrem no Brasil: Eumeninae com 277 espécies, Masarinae com seis e Polistinae com 304 

(Carpenter & Marques, 2001). As espécies de Polistinae existentes no Brasil pertencem a três 

tribos: Polistini (Polistes), Mischocyttarini (Mischocyttarus) e Epiponini (os demais 19 

gêneros) (Carpenter, 2004). 

Biologia de Vespidae 

Características morfológicas 

Os Vespidae apresentam tamanho médio a grande (5,5 até 25,0 mm de comprimento) 

e cor variável, geralmente amarela com marcas negras até inteiramente negra. Geralmente 

possuem antena com 12 segmentos nas fêmeas e 13 nos machos, sendo a antena do macho, 

frequentemente mais curvada no ápice. 

A margem interna do olho é emarginada na parte mediana (Figura 1A), exceto em 

Paragiina (Masarinae) e pronoto alcançando a tégula (Figura 1A). Os adultos de ambos os 

sexos possuem asas completamente desenvolvidas e estas, quando em repouso, ficam 

dobradas longitudinalmente, exceto em Euparagiinae e na maioria dos Masarinae. A asa 

anterior apresenta primeira célula discal alongada (Figura 1B) (exceto em Gayellini) e a asa 

posterior apresenta três células fechadas. O primeiro tergo do metasoma é parcialmente 

fundido com o primeiro esterno, sendo que neste local o tergo sobrepõe-se ao esterno (West- 

Eberhard et al., 1995). 

As três subfamílias de Vespidae que ocorrem no Brasil são de fácil distinção: 

Masarinae apresenta asas anteriores não dobradas longitudinalmente, sendo a primeira célula 

discal mais curta do que a célula sub-basal (Figura 1C) ou duas células submarginais (Figura 

1D). Por outro lado, Eumeninae e Polistinae possuem asas anteriores dobradas 

longitudinalmente quando em repouso, apresentando primeira célula discal mais comprida 

que a sub-basal e três células submarginais (Figura 1B). Eumeninae diferencia-se de 

Polistinae por apresentar mesoescuto com paratégula (Figura 1E) e garras bífidas (Figura 1F), 
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ocorrendo o inverso em Polistinae, que apresenta mesoescuto sem paratégula (Figura 1G) e 

garras não denteadas (Figura 1H). 

Figura 1. Partes do corpo de um Vespidae, evidenciando as estruturas distintivas entre as subfamílias: 

Masarinae, Polistinae e Eumeninae. EO – Emarginação no Olho; PR – Pronoto; TE – Tégula; SM – 

Célula submarginal; 1D – Primeira célula discal; SB - Célula sub-basal; ES – Mesoescuto; PT – 

Paratégula. 

Ninhos e hábitos de nidificação 

As vespas sociais (Polistinae) também podem ser classificadas de acordo com as 

estratégias que utilizam para fundar suas colônias: fundação independente ou fundação 

enxameante. As vespas de fundação independente são representadas pelos gêneros Polistes e 

Mischocyttarus, e essa denominação se deve ao fato de iniciarem suas colônias com uma 

única fêmea ou pela associação de duas ou mais fêmeas (Nascimento et al., 2008). A 

fundação enxameante ocorre principalmente nos representantes da tribo Epiponini, onde um 

enxame composto, geralmente, por dezenas de rainhas e centenas de operárias inicia a 

fundação de um novo ninho que se completa em poucos dias (Jeanne, 1991). 

Adaptado de 

Carpenter & 

Marques 

(2001). 
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Os ninhos de Polistinae apresentam grande variação de formas arquitetônicas. Entre os 

extremos dessas formas, podem se destacar os ninhos pequenos, com poucos centímetros e 

sem envelope, construídos por Polistes e Mischocyttarus, e os grandes ninhos das vespas dos 

gêneros Agelaia, Brachygastra e Polybia, que são compostos de vários favos sobrepostos, 

recobertos por um envelope protetor em algumas espécies e que podem alcançar mais de 1m 

de comprimento. (Wilson, 1971; Wenzel, 1991). 

Os Polistinae apresentam ninhos com estruturas muito variadas e sua classificação 

mais aceita está descrita no trabalho de Richards e Richards (1951), conforme segue: Ninhos 

Stelocítaros - um ou mais favos prendem-se ao substrato ou ao favo precedente por meio de 

pedúnculos ou pilares, Ex: Apoica, Mischocyttarus e Polistes (Apêndice 1, Fig. B, E, F, G, H, 

J, K). Ninhos astelocítaros - um único favo é construído, sendo as células fixadas diretamente 

ao substrato e presença de um invólucro protetor, em forma de cúpula, sobre o ninho. Ex: 

Metapolybia e Synoeca (Apêndice 1, Fig. D e U). Ninhos fragmocítaros - o favo inicial é 

largamente fixado ao substrato e um invólucro protetor é construído ao redor, em seguida 

novos favos são construídos pela adição de células na parte inferior do envelope que é 

novamente recoberto; os favos subsequentes são formados por meio de processo idêntico, Ex: 

Brachygastra e Polybia (Apêndice 1, Fig. 2C e 2L a R). 

A fibra vegetal é o material mais comum utilizado pela grande maioria das espécies de 

Polistinae para a construção dos seus ninhos (Wenzel, 1998). A utilização de diferentes tipos 

de fibra vegetal está associada ao tipo de mandíbula que cada espécie de vespa possui. 

Espécies do gênero Apoica e Leipomeles utilizam exclusivamente pelos de folhas de diversas 

espécies vegetais (Sarmiento, 2004). 

A fixação do material de construção dos ninhos é feita com a secreção oral de origem 

glandular. Oito pares de glândulas associadas ao aparelho bucal são encontrados na cabeça de 

vespas sociais. Recentes estudos demonstraram que o material de fixação utilizado pelas 

vespas é resistente à água e inibe o crescimento de fungos no ninho (Downing, 1991). 

Os Eumeninae constroem ninhos que geralmente envolvem o uso de barro (Carpenter 

& Marques, 2001). Algumas espécies escavam buracos no solo, especialmente em terras 

argilosas, regurgitando água e removendo pelotas de lama (Iwata, 1976; Cowan, 1991). 

Espécies não escavadoras empregam lama na construção do ninho, utilizando água de fontes 

disponíveis no ambiente (Carpenter & Marques, 2001). 

PPGGBC



18 

Comportamento Social 

Uma definição ampla de comportamento social inclui os insetos que interagem de 

alguma maneira com outros membros de sua espécie. Contudo, é mais comum restringir a 

socialidade a uma faixa mais limitada de comportamentos de cooperação. Entre os insetos 

sociais, são reconhecidos os insetos eusociais (“sociais verdadeiros”), que cooperam na 

reprodução e tem uma divisão do trabalho reprodutivo, e os insetos subsociais (“falsos 

socais”), que possuem hábitos sociais pouco desenvolvidos, tendo uma extensão menor de 

cooperação e divisão do trabalho reprodutivo. Finalmente temos os insetos solitários que não 

exibem comportamentos sociais (Gullan & Cranston, 2007). 

De forma geral, os Vespidae que ocorrem no Brasil apresentam variações no 

comportamento social. Verifica-se a existência de vespas eusociais (Epiponini), vespas 

primitivamente eusociais (Polistini, Mischocyttarini e alguns Eumeninae) e vespas solitárias 

(maioria dos Eumeninae e Masarinae) (Carpenter & Marques, 2001; Gullan & Cranston, 

2007). 

As vespas eusociais, constituem um grupo importante para o entendimento da 

evolução do comportamento social de invertebrados por apresentarem uma ampla variação de 

sistemas de organização colonial. O grupo detém uma série de características que refletem 

uma estrutura social elaborada, tais como: aprovisionamento progressivo simultâneo com 

presas trituradas (formas adultas e imaturas de artrópodes), cuidados cooperativos com a prole 

até a emergência do adulto, reutilização das células de cria, compartilhamento do ninho por 

adultos de várias gerações, trofalaxis entre adultos, divisão temporal reprodutiva de trabalho e 

reutilização de células do ninho (Carpenter, 1991; Carpenter & Marques, 2001). Entretanto, as 

vespas consideradas como primitivamente eusociais apresentam ninhos cuja rainha estabelece 

a hierarquia dominante fisicamente, ou seja, impõe a liderança da colônia pela força, tendo 

direito de monopólio na ovoposição (Gullan & Cranston, 2007). 

O sistema genético incomum das vespas sociais, assim como os demais 

Hymenoptera, favorece a ocorrência da Eusocialidade. Os Hymenoptera têm uma forma 

peculiar de determinação do sexo: os machos são haplóides e desenvolvem-se de óvulos não 

fertilizados, enquanto as fêmeas são diplóides, desenvolvendo-se de óvulos fertilizados. Em 

consequência desse sistema, chamado haplodiploidia, as fêmeas de Hymenoptera são mais 

estreitamente relacionadas com suas irmãs do que com sua própria prole. Isso ocorre por que 

as irmãs compartilham todos os genes do pai e metade dos genes da sua mãe (a rainha da 
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colônia). Desse modo, ao atuarem como operárias ao invés de reprodutoras, as fêmeas estarão 

aumentando mais rapidamente seus alelos na população, investindo na produção de irmãs ao 

invés de prole própria, constituindo assim a hipótese da haplodiploidia para a evolução da 

Eusocialidade em Hymenoptera (Freeman & Herron, 2009). 

Basicamente, os vespídeos sociais apresentam sociedade com três castas: A rainha - 

fêmea reprodutora, responsável por fundar o ninho e gerar sua população. É ela também que 

controla o sexo dos filhos, fato que se torna possível devido à ocorrência da haplodiploidia. 

Os machos - gerados a partir de ovos não fecundados e estão presentes apenas nas épocas de 

acasalamento. As operárias - fêmeas estéreis e representam o grupo mais populoso da 

colônia, sendo responsáveis por forragear alimentos como líquidos ricos em carboidratos. As 

operárias também defendem, expandem, rearranjam e trazem a água para refrigerar o ninho, 

além de cuidarem da prole (Jeanne, 1980; Noll et al., 2006). 

O trabalho pode ser dividido entre as operárias, onde cada grupo delas se especializa 

em uma tarefa, essa divisão pode ocorrer de acordo com a idade destas no chamado 

polietismo etário, onde as mais novas atuam cuidando das larvas e pupas e ajudando a 

construir o ninho, enquanto as mais velhas são encarregadas de procurar alimento e água. Os 

membros de diferentes castas, quando derivados de um único casal de pais, são muito 

próximos geneticamente e podem ser morfologicamente similares. Porém, eles podem se 

tamanhos e tons de coloração diferentes devido à influência do ambiente (Jeanne, 1980; Noll 

et al., 2006). 

Alimentação 

Adultos de Vespidae, apesar de possuírem mandíbulas trituradoras, utilizam quase 

exclusivamente substâncias líquidas como alimento. As fontes alimentares mais comuns são: 

néctar, hemolinfa do corpo das presas, mel, exsudados de insetos, sucos de frutas maduras e 

outros produtos açucarados e água. Larvas jovens são alimentadas por um curto período com 

os mesmos alimentos dos adultos e, em seguida, com uma dieta proteica, formada 

basicamente por pequenos animais, principalmente insetos, capturados e macerados pelos 

adultos (Richards & Davies, 1977; Hunt, 1991). 

Em geral, a atividade forrageadora de Polistíneos neotropicais tem demonstrado que 

fatores exógenos e endógenos influenciam sua eficiência, destacando-se: luminosidade, 
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temperatura do ar e da colônia, umidade relativa do ar, velocidade do vento, época do ano, 

fase de desenvolvimento, e tamanho da colônia. Nesse sentido, a atividade forrageadora 

destas vespas é maior nas horas mais quentes do dia, entre 10 e 15 horas, sendo mais intensa 

na primavera e no verão (Prezoto et al., 2007). 

Estudos taxonômicos com Vespidae na região neotropical 

Os primeiros estudos taxonômicos com Vespidae foram realizados na América do Sul 

em meados do século XVIII por Saussure (1853) que descreveu e classificou muitos dos 

atuais gêneros e espécies de vespas sociais (Polistinae) neotropicais. No Brasil, os primeiros 

trabalhos datam do final do século XVIII e início do XIX com pesquisas que visavam 

organizar as informações de coleções científicas da época (Von Ihering, 1896, 1904; Fox, 

1898; Ducke, 1904, 1905a, 1905b, 1907, 1914 e 1918). 

A taxonomia de Polistinae da região neotropical alcança um nível mais expressivo de 

conhecimento com o trabalho de Richards (1978) que fez uma revisão de 591 espécies de 

vespas sociais das Américas. Nesse trabalho, são reunidas novas informações publicadas 

sobre a biologia de vespas sociais e fornecidas chaves de identificação para os gêneros, 

espécies e subespécies do neotrópico, bem como análises filogenéticas. 

Carpenter (1981) propõe uma nova classificação para a superfamília Vespoidea e 

reestrutura a classificação e relações de parentesco em Vespidae. Nesse trabalho é sugerida 

uma nova filogenia das sete subfamílias deste grupo. Em Ross e Matthews (1991) vários 

pesquisadores realizam um novo esforço de estudo e publicaram a livro The Social Biology of 

Wasps que traz uma revisão na classificação da família Vespidae, em especial para Polistinae 

e apresenta varias teorias para a evolução da historia natural e biologia social nas vespas 

sociais. 

No Brasil, muitos trabalhos recentes inventariaram e/ou geraram novas informações 

para o conhecimento da fauna de Vespidae de diferentes regiões do país. Destaca-se o 

trabalho de Carpenter e Marques (2001) que reúne em um só volume informações sobre a 

biologia de Vespidae no Brasil, trazendo chaves de identificação ilustradas e atualizadas para 

as três subfamílias que ocorrem no país. Dentre as subfamílias de Vespidae, os Polistinae 

representam o grupo mais estudado no Brasil e no mundo. A Tabela 1 apresenta uma listagem 

dos principais inventários realizados para subfamília Polistinae em diferentes regiões do 
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Brasil, exceto trabalhos realizados no estado da Bahia que são detalhados em seguida na 

Tabela 2. 

Alguns trabalhos de investigação taxonômica também foram realizados para as 

subfamílias Eumeninae e Masarinae na região neotropical, entretanto as informações ainda 

são escassas para esses grupos, principalmente quando comparadas com a riqueza de 

informações disponíveis para a subfamília Polistinae. Destes estudos destacamos para a 

subfamília Eumeninae (Carpenter & Garcete-Barrett, 2002) e para a subfamília Masarinae 

(Carpenter 1989; Carpenter et al., 2006; Hermes & Garcete-Barrett, 2009). 

Tabela 1. Inventários de vespas sociais (Polistinae) realizados em diferentes regiões do Brasil. 

Autor 

Silveira (2002) 

Ecossistema/Municipio, Estado Estratégia de Amostragem Contribuição 

Registrou 79 espécies de 18 
gêneros 

Floresta Amazônica / Melgaço, PA. Busca ativa de indivíduos e 
                                  colônias + Malaise. 

Silveira et al. (2008) Floresta Amazônica / Mamirauá, 
AM e região dos Lagos, AP. 

Busca ativa de individuos e 
colônias + Malaise + 
Armadilhas luminosas. 

Registraram 46 espécies de 15 
gêneros e 31 espécies de 9 
gêneros, respectivamente. 

Silva & Silveira (2009) Floresta Amazônica / Melgaço, PA. Busca ativa de indivíduos e 
                                  colônias + Malaise. 

Registraram 65 espécies de 12 
gêneros. 

Elpino-Campos et al. (2007) Cerrado / Uberlândia, MG. Busca Ativa de ninhos + 
Armadilhas de atração. 

Registraram 29 espécies de 10 
gêneros 

Souza & Prezoto (2006) Cerrado e Floresta Estacional 
Semidecidual / Barroso, MG. 

Busca Ativa de ninhos + 
Armadilhas de atração. 

Registraram 38 espécies de 10 
gêneros 

Gomes e Noll (2009) Floresta Estacional Semidecidual / Busca Ativa de colônias + 
Paulo de Faria, Pindorama e Neves Armadilhas de atração. 
Paulista, SP. 

Registraram 14 espécies de 7 
gêneros 

Lima et al. (2010) Floresta Estacional Semidecidual / 
Patrocínio Paulista, SP. 

Busca ativa de colônias + Coleta Registraram 30 espécies de 11 
ativa em flores + Coleta ativagêneros 
com líquido atrativo. 

Somavilla et al. (2010) Pampas Sulinos / RS. Estudo de Revisão Bibliográfica: Revisou todos os registros de 
Não mencionou as estratégias de ocorrencia realizados para o 
amostragem utilizadas.estado e apontou a ocorrência 
                                 de 133 espécies, sendo 82 da 
                                 subfamília Eumeninae, 49 de 
                                 Polistinae e apenas duas 
                                 espécies de Masarinae. 
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Tabela 2. Inventários e listagens de espécies de vespas sociais (Polistinae) realizados em diferentes regiões do 
estado da Bahia / Brasil. 

Autor 

Richards (1978) 

Ecossistema/Municipio, Estado 

Localidades diversas do estado 
da Bahia 

Estratégia de Amostragem 

Não especificou. 

Contribuição 

Reuniu informações de registros 
de 48 espécies para o estado. 

Registrou 20 espécies de 10 
gêneros 

Registrou uma nova espécie para 
o estado 

Registrou uma nova espécie para 
o estado 

Registrou 21 espécies de 11 
gêneros 

Registrou uma nova espécie para 
o estado 

de 6 

Marques (1993) Mata Atlântica / Cruz das Almas - Busca ativa de indivíduos e 
BAcolônias. 

Mata Atlântica / Itabuna - BA Busca ativa de colônias. Menezes 2009 

Menezes et al. (2010) Mata Atlântica / Itabuna - BA Busca ativa de colônias. 

Santos et al. (2007) Restinga, Mata Atlântica e 
                                   Busca ativa de colônias. 
Manguezal / Ilha de Itaparica - BA 
Caatinga e Mata Atlântica / Cruz 
                                   Busca ativa de indivíduos e 
das Almas; Ituberá; Jussari; Feira 
                                   colônias. 
de Santana e Porto Seguro - BA 

Caatinga / Palmeiras - BA 

Silva-Neto e Andena (2011) 

Silva-Pereira & Santos (2006) Busca Ativa de visitantes florais e Registrou 11 espécies 
captura com rede entomologica. gêneros 

Busca Ativa de visitantes florais e Registrou 13 espécies 
captura com rede entomologica. gêneros Aguiar & Santos (2007) Caatinga / Itatim - BA de 6 

Santos et al. (2009a) Caatinga / Itaberaba, Itatim e 
Milagres - BA 

Cerrado / Riachão das Neves, 
Barreiras e São Desidério - BA 

Busca ativa de colônias. 

Registrou 17 espécies de 10 
gêneros nos municípios de 
Itatim, Itaberaba e Milagres, 
Bahia 

Registrou 19 espécies de 13 
gêneros Santos et al. (2009b) Busca ativa de colônias. 

A revisão de literatura, entretanto, demonstra haver uma lacuna no conhecimento da 

diversidade de Vespidae para a região centro-sul do estado da Bahia, particularmente nas 

zonas de transição entre Caatinga e Mata Atlântica que apresentam fitofisionomias e 

condições climáticas distintas das áreas já estudadas no estado. 

Estudos citogenéticos com vespas sociais 

Pouco se sabe sobre os processos de evolução cromossômica na subfamília Polistinae. 

Apesar das análises citogenéticas comparativas constituírem importante fonte de informação 

para se entender as relações evolutivas, estudos citogenéticos populacionais são raros neste 

grupo de insetos sociais (Hoshiba et al., 1989; Filho et al., 2010). 

A citogenética representa uma ferramenta adicional aos estudos dos mecanismos 

envolvidos nos processos evolutivos das espécies. Sua aplicação é considerada cada vez mais 
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importante para estudos de filogenia, taxonomia, mecanismos de especiação e da 

variabilidade genética (Gomes, 1995). 

Embora as pesquisas sobre a citogenética das vespas sociais ainda estarem 

incipientes, alguns trabalhos de caracterização cariotípica já foram realizados, auxiliando no 

entendimento da taxonomia desse grupo. Hoshiba et al. (1989) caracterizaram 

citogeneticamente 21 espécies de Vespidae, sendo nove da subfamília Polistinae (uma espécie 

de Parapolybia e oito espécies de Polistes) e 12 espécies da subfamília Vespinae (sete 

espécies de Vespa, três espécies de Vespula e duas espécies de Dolichovespula) e compararam 

os resultados obtidos com os dados de mais 13 espécies disponíveis na literatura, constatando 

uma grande variação do número cromossômico entre as espécies. 

No Brasil os trabalhos mais expressivos e os únicos que foram publicados foram 

realizados por Pompolo & Takahashi (1986, 1987, 1990a e 1990b) que caracterizaram 

citogeneticamente 21 espécies de vespas sociais da fauna brasileira. 

Adicionalmente, foram realizados no Brasil, outros estudos que foram divulgados em 

eventos científicos ou comporam resultados de dissertações e teses, destes destacamos: Silva- 

Júnior et al. (1997) que caracterizaram a espécie Mischocyttarus (Kappa) atramentarius, 

2n=78; Souza (2003) que caracterizou duas espécies do gênero Polistes (Polistes 

(Aphanilopterus) erythrocephalus 2n=56 e Polistes (Aphanilopterus) lanio, 2n=44) e citou 

outras duas espécies do mesmo gênero por ela caracterizadas (Polistes (Aphanilopterus) 

canadensis, 2n=52 e Polistes (Aphanilopterus) ferreri, 2n=56); Silva et al. (2006) 

cariotiparam as espécies Angiopolybia pallens, 2n=26 e Metapolybia decorata, com número 

diplóide variando de 35 a 36 cromossomos; Costa et al. (2010) caracterizaram 

citogeneticamente duas espécies do gênero Synoeca (Synoeca cyanae, 2n=41 e Synoeca 

surinama, 2n=60) e Silva e Antonialli-Júnior (2011) caracterizaram a espécie Mischocyttarus 

(Monocyttarus) consimilis com número diplóide variando entre 50 e 63 cromossomos. 

Estes estudos são importantes, pois podem auxiliar na identificação de espécies 

crípticas e na determinação da proximidade filogenética entre os gêneros, auxiliando na 

identificação taxonômica dos táxons quando a distinção morfológica não é por si só 

suficiente. Além disso, a simples caracterização cromossômica dessas espécies pode gerar 

dados que permitem comparar indivíduos de uma determinada espécie com outras populações 

de outras regiões e assim contribuir para o entendimento das relações fitogeográficas do 

grupo. 
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OBJETIVOS 

Objetivos gerais 

Identificar as espécies de Vespidae que ocorrem em fragmentos de Caatinga e 

Mata Atlântica da região de Jequié/BA. 

Caracterizar citogeneticamente espécies de Vespidae da região de Jequié, uma vez 

que são escassas as informações deste tipo para o Brasil. 

Objetivos específicos 

Relacionar o perfil da fauna de Vespidae dos fragmentos amostrados com as 

características do ambiente e fatores sazonais. 

Realizar inferências sobre a evolução do cariótipo na família Vespidae. 

Identificar eventuais parasitos de ninhos de vespas sociais (Polistinae) obtidos nas 

amostragens. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUIAR, CML. & SANTOS, GM de M. 2007. Compartilhamento de recursos florais por 

vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae) e abelhas (Hymenoptera: Apoidea) em uma área de 

Caatinga. Neotropical Entomology, vol. 36, no. 6, p. 836-842. 

CARPENTER, JM. 1981. The phylogenetic relationships and natural classification of the 

Vespoidea (Hymenoptera). Systematic Entomology, vol. 7, no. 1, p. 11-38. 

CARPENTER, JM. 1989. The phylogenetic system of the Gayellini (Hymenoptera: Vespidae; 

Masarinae). Psyche, vol. 95 no. 3–4, p. 211–241. 

CARPENTER, JM. 1991. Phylogenetic relationships and the origin of social behavior in the 

Vespidae. In: ROSS, KG. & MATTHEWS, RW. The Social Biology of Wasps. Ithaca: 

Cornell University. p.7-32. 

PPGGBC



25 

CARPENTER, JM. 1993. Biogeographic patterns in the Vespidae (Hymenoptera): Two views 

of Africa and South America. In: GOLDBLATT, P. Biological relationships between Africa 

and South America. New Haven: Yale University Press, p. 139 – 155. 

CARPENTER, JM. & MARQUES, OM. 2001. Contribuição ao estudo dos vespídeos do 

Brasil (Insecta, Hymenoptera, Vespoidea, Vespidae). Cruz das Almas - BA, Brasil. 

Universidade Federal da Bahia, Escola de Agronomia, Departamento de Fitotecnia / Mestrado 

em Ciências Agrárias. Série Publicações Digitais, 2. 

CARPENTER, JM. & GARCETE-BARRETT, BR. 2002. A key to the Neotropical genera of 

Eumeninae (Hym.: Vespidae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural do Paraguay, 

vol. 14, no. 1, p. 52-73. 

CARPENTER, JM. 2004. Synonymy of the genus Marimbonda Richards, 1978, with 

Leipomeles Möbius, 1856 (Hymenoptera: Vespidae; Polistinae), and a new key to the genera 

of paper wasps of the New World. American Museum Novitates, no. 3465, p. 1-16. 

CARPENTER, JM.; GARCETE-BARRETT, BR. & HERMES, MG. 2006. Catalog of the 

Neotropical Masarinae (Hymenoptera, Vespidae). Revista Brasileira de Entomologia, vol. 50 

no. 3, p. 335–340. 

COSTA, MA.; FILHO, AFC. & MENEZES, RTS. 2010. Diferenciação cariotípica entre 

espécies de Synoeca de Saussure, 1852 (Hymenoptera: Vespidae: Epiponini). In: Resumos do 

XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Belém, Pará, Brasil. p. 957. 

COWAN, DP. 1991. The solitary and presocial Vespidae. In: ROSS, KG. & MATTHEWS, 

RW. (eds.). The Social Biology of Wasps. Ithaca: Comell University Press, p. 33-73. 

DOWNING, HA. 1991. The function and evolution of exocrine glands In: ROSS, KG. & 

MATTHEWS, RW. The social biology of wasps. Ithaca: Cornell Univ. Press. p. 540-569. 

DUCKE, A. 1904. Sobre as Vespidas sociaes do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio 

Goeldi de História Natural e Etnografia, vol. 4, no. 2, p. 317-374. 

PPGGBC



26 

DUCKE, A. 1905a. Nouvelles contributions a la connaissance des Vespides sociaux de 

l'Amerique du Sud. Rev. Ent., vol. 24, p. 1-24. 

DUCKE, A. 1905b. Sobre as Vespidas sociaes do Para. (I Supplemento). Boletim do Museu 

Paraense Emílio Goeldi de História Natural e Etnografia, vol. 4, p. 652–698. 

DUCKE, A. 1907. Novas contribuições para o conhecimento das Vespas (Vespidae sociales) 

da Região Neotropical. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi de História Natural e 

Etnografia, vol. 5, p. 152-199. 

DUCKE, A. 1914. Über Phylogenie und Klassifikation der sozialen Vespiden. Zool. Jb. Abt. 

Syst. Geogr. Biol. Tiere, vol. 36, p. 303-330. 

DUCKE, A. 1918. Catálogo das vespas sociaes do Brazil. Revista do Museu Paulista, vol. 10, 

p. 314-374. 

ELPINO-CAMPOS, A.; DEL-CLARO, K. & PREZOTO, F. 2007. Diversity of social wasps 

(Hymenoptera: Vespidae) in Cerrado fragments of Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. 

Neotropical Entomology, vol. 36, no. 5, p. 685-692. 

FERNANDEZ, CF. 2000. Sistemática de los himenópteros de Colombia, estado del 

conocimiento y perspectivas. In: MARTIN-PIERA, F.; MORRONE, JJ. & MELIC, A. Hasta 

un proyecto Cited para el inventário y estimación da la diversidad entomológica en 

Iberoamérica: Pibes-2000 Zaragoza, Sociedad Entomologia Aragoneza & Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, m3m-Monografias tercer Melenio. p. 233-243. 

FILHO, AFC.; MANEZES, RST.; AGUIAR, CML.; SANTOS, GM de M. & COSTA, MA. 

2010. Citogenética Clássica e Molecular de Angiopolybia pallens (Hymenoptera; Polistinae). 

In: Resumos do XXVIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Belém, Pará, Brasil. p. 962. 

FOX, WJ. 1898. Contributions to the knowledge of the Hymenoptera of Brazil. Proceedings 

of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 51, p. 445–460. 

PPGGBC



27 

FREEMAN, SF. & HERRON, G. 2009. Análise Evolutiva. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed 

Editora. 440 p. 

GOMES, LF. 1995. Estudos citogenéticos em vespas do gênero Trypoxylon (Hymenoptera, 

Sphecidae, Larrinae, Trypxylonini). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. Dissertação de 

Mestrado. 80 p. 

GOMES, B. & NOLL, FB. 2009. Diversity of social wasps (Hymenoptera, Vespidae, 

Polistinae) in three fragments of semideciduous seasonal forest in the northwest of São Paulo 

State, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia (Impresso), vol. 53, p. 428-431. 

GOULET, H. & HUBER, JT. 1993. Hymenoptera of the world: an identification guide to 

families. Ontario: Agriculture Canada Publication. 668p. 

GULLAN, PJ. & CRANSTON, PS. 2007. Os Insetos: Um Resumo de Entomologia. São 

Paulo, Roca, 440p. 

HANSON, PE. & GAULD, ID. 1995. The biology of Hymenoptera. Natural history. In: 

HANSON, PE. & GAULD, ID. The Hymenoptera of Costa Rica. New York, Oxford 

University Press. p. 20-28. 

HERMES, MG. & GARCETE-BARRETT, BR. 2009. Revisiting the Brazilian fauna of 

masarine wasps: new records, an illustrated key to species and a description of the male 

of Trimeria rubra Hermes & Melo (Hymenoptera: Vespidae: Masarinae). Zootaxa, vol. 2162, 

p. 24-36. 

HOSHIBA, H.; MATSUURA, M. & IMAI, HT. 1989. Karyotype evolution in the social 

wasps (Hymenoptera, Vespidae). Japanese Journal of Genetics, vol. 64, p. 209-222. 

HUNT, JH. 1991. Nourishment and the evolution of the social Vespidae. In: ROSS, GK. & 

MATTHEWS, RW. The social biology of wasps. Comstoc: Ithaca. p. 426–450. 

IWATA, K. Evolution of instinct: Comparative Ethology of Hymenoptera. New Delhi: 

Amerind, 1976. 535p. 

PPGGBC



28 

JEANNE, RL. 1980. Evolution of social behavior in the Vespidae. 

Entomology, vol. 25, p. 371-396. 

Annual Review 

JEANNE, RL. 1991. The swarm-fouding Polistinae. In: ROSS, KG. & MATTHEWS, RW. 

The social biology of wasps. Ithaca: Cornell Univ. Press. p. 191-231. 

KARK, S. & VAN-RENSBURG, BJ. 2006. Ecotones: Marginal or central areas of transition? 

Israel Journal of Ecology and Evolution vol. 52, p.29-53. 

LEAL, IR., SILVA, JMC., TABARELLI, M. & LACHER JR., TE. 2005. Mudando o curso 

da conservação da biodiversidade na Caatinga do nordeste do Brasil. Megadiversidade, vol.1, 

no. 1, p. 139-146. 

LIMA, ACO.; CASTILHO-NOLL, MSM.; GOMES, B. & NOLL, FB. 2010. Social Wasp 

diversity (Vespidae, Polistinae) in a forest fragment in the northeast of São Paulo State 

sampled with different methodologies. Sociobiology, vol. 55, p. 613-626. 

MACEDO, GEL. 2007. Composição florística e estrutura do componente arbóreo-lianescente 

de um trecho de floresta estacional semidecidual no município de Jequié, Bahia, Brasil. 

Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tese Doutorado em Botânica. 103p. 

MARQUES, OM.; CARVALHO, CAL. & COSTA, JM. 1993. Levantamento das espécies de 

vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae) no Município de Cruz das Almas - Estado da Bahia. 

Insecta, vol. 2, no. 1, p.1-9. 

MARQUES, O.M. 1996. Vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae): características e 

importância em agroecossistemas. Insecta, vol. 5, no. 2, p. 18-39. 

MENEZES, RST. 2009. Citogenética de populações de Metapolybia decorata (Vespidae: 

Epiponini). Ilhéus - Universidade Estadual de Santa Cruz. Dissertação de Mestrado em 

Genética e Biologia Molecular. 68 p. 

PPGGBC



29 

MENEZES, RST.; CARVALHO FILHO, AF.; RAW, A. & COSTA, MA. 2010. Epipona 

media Cooper (Hymenoptera: Vespidae), a Social Wasp New to the Brazilian Atlantic Forest. 

Neotropical Entomology, vol. 39, no. 6, p. 1046-1047; 

NASCIMENTO, FS.; TANNURE-NASCIMENTO, IC. & MATEUS, S. 2008. Vespas sociais 

neotropicais: padrões comportamentais, regulação social e arquitetura de ninho. In: SANTOS, 

IA.; VILELA, EF.; SCHOEREDER, JH.; CAMPOS, LAO. & SERRÃO, JE. Insetos sociais: 

da biologia à aplicação. Viçosa: Editora UFV. p. 47-67. 

NOLL, FB.; MATEUS, S. & ZUCCHI, R. 2006. Castes in neotropical swarm-founding wasps 

(Hymenoptera: Vespidae: Epiponini). The influence of colony cycle. In: VLADILEN, E. & 

KIPYATKOV, VE. Life cycles in social insects: Behavior, Ecology and Evolution. São 

Petersburgo: Saint Petersburg University Press. p. 137-146. 

ODUM, EP. & BARRETT, GW. 2008. Fundamentos de Ecologia. São Paulo: Cengage 

Learning. 612p. 

POMPOLO, SG. & TAKAHASHI, CS. 1986. Karyotype of two species of the genus Polistes 

(Polistinae, Vespidae, Hymenoptera). Insects Sociaux, vol. 33, p. 142-148. 

POMPOLO, SG. & TAKAHASHI, CS. 1987. Cytogenetics of brazilian Polybiini wasps 

(Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). Revista Brasileira de Genética, vol. 10, no. 3, p. 483- 

496. 

POMPOLO, SG. & TAKAHASHI, CS. 1990a. Chromosome numbers and C bands in two 

wasp species of the genus Polistes (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). Insects Sociaux, vol. 

37, p. 251-257. 

POMPOLO, SG. & TAKAHASHI, CS. 1990b. Karyotype of ten species of social wasps 

(Hymenoptera, Polistinae, Polybiini). Revista Brasileira de Genética, vol. 13, no. 3, p. 469- 

477. 

PREZOTO, FA. 1999. Importância das vespas como agentes no controle biológico de pragas. 

Biotecnologia: Ciência & Desenvolvimento, vol. 2, no. 9, p. 24-26. 

PPGGBC



30 

PREZOTO, F.; RIBEIRO-JR, C.; GUIMARÃES, DL. & ELISEI, T. 2007. Vespas sociais e o 

controle biológico de pragas: atividade forrageadora e manejo das colônias. In: SANTOS, IA.; 

VILELA, EF.; SCHOEREDER, JH.; CAMPOS, LAO. & SERRÃO, JE. Insetos sociais: da 

biologia à aplicação. Viçosa: Editora UFV, vol. 1, p. 413-427. 

RICHARDS, OW. & RICHARDS, MJ. 1951. Observations on the social wasps of South 

America (Hymenoptera, Vespidae). Transactions of the Entomological Society of London, 

vol. 102, p. 1-170. 

RICHARD, OW. & DAVIES, RG. 1977. Imm's general textbook of Entomology: Structure, 

physiology and development. 10º ed. London: Chapman and Hall. 418 p. 

RICHARDS, OW. 1978. The social wasps of the Americas (excluding the Vespinae). 

London: British Museum (Natural History). 580 p. 

ROSS, KG. & MATTHEWS, RW. 1991. The Social Biology of Wasps. Ithaca: Comell 

University Press. 688 p. 

SANTOS, GM de M.; BICHARA-FILHO, CC.; RESENDE JJ.; CRUZ, JD. & MARQUES, 

OM. 2007. Diversity and Community Structure of Social Wasps (Hymenoptera: Vespidae) in 

three Ecosystems in Itaparica Island, Bahia State, Brazil. Neotropical Entomology, vol. 36, 

no. 2, p. 180-185. 

SANTOS, GM de M.; BISPO, PC. & AGUIAR, CML. 2009a. Fluctuations in richness and 

abundance of social wasps during the dry and wet seasons in three phyto-physiognomies at 

the tropical dry forest of Brazil. Enviromental Entomology, vol. 38, no. 6, p. 1613-1617. 

SANTOS, GM de M.; CRUZ, JD.; MARQUES, OM. & GOBBI, N. 2009b. Diversidade de 

Vespas Sociais (Hymenoptera: Vespidae) em Áreas de Cerrado na Bahia. Neotropical 

Entomology, vol. 38, no. 3, p. 317-320. 

PPGGBC



31 

SARMIENTO, CE. 2004. A test of adaptive hypotheses: mandibular traits, nest construction 

materials, and feeding habits in neotropical social wasps (Vespidae: Polistinae) Insectes 

Sociaux, vol. 51, no. 4, p. 387–391. 

SARMIENTO, CE. & CARPENTER, JM. 2006. Família Vespidae. In: FERNÁNDEZ, F. & 

SHARKEY, MJ. Introducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical. Bogotá: Sociedad 

Colombiana de Entomologia y Universidad Nacional de Colombia. p. 539-552. 

SAUSSURE, H. de. 1853. Monographie des Guêpes Sociales ou de la Tribu des Vespiens. 

Paris and Geneva. p. 1-96. 

SHARKEY, MJ. 2007. Phylogeny and classification of Hymenoptera. Zootaxa, no. 1668, p. 

521–548. 

SILVA-JÚNIOR, JC.; BRITO, RM.; POMPOLO, SG. 1997. Cytogenetic Characterization of 

Mischocyttarus atramentarius (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) by C, DAPI, and CMA3 

chromosome banding. In: 43º Congresso Nacional de Genética. Revista Brasileira de 

Genética. Goiânia/GO, vol. 20, no. 3. 

SILVA-PEREIRA, V. & SANTOS, GM de M. 2006. Diversity in bee (Hymenoptera: 

Apoidea) and social wasp (Hymenoptera: Vespidae, Polistinae) community in “campos 

rupestres”, Bahia, Brazil. Neotropical Entomology, vol. 35, no. 2, p. 165-174. 

SILVA, TM.; GONÇALVES, RN.; DOMINGUES, AMT. & COSTA, MA. 2006. 

Caracterização citogenética de Angiopolybia pallens e Metapolybia decorata (Hymenoptera, 

Vespidae) da região de Mata Atlântica do estado da Bahia. In: Anais da 58ª Reunião Anual da 

SBPC, Florianópolis, Brasil. 

SILVA, SS. & SILVEIRA, OT. 2009. Vespas sociais de uma parcela de 25 Km 2 de floresta 

pluvial amazônica de terra firme, em Caxiuanã, Melgaço, PA, Brasil (Hymenoptera, 

Vespidae, Polistinae). Iheringia. Série Zoologia (Imp.), vol. 99, no. 3, p. 317-323. 

PPGGBC



32 

SILVA, DA. & ANTONIALLI-JUNIOR, WF. 2011. Perfil citogenético da vespa eusocial 

Mischocyttarus consimilis Zikán, 1949 (Hymenoptera, Vespidae). In: Anais do Seminário de 

Iniciação Científica da UEMS, Dourados, Brasil. 

SILVA-NETO, AM. & ANDENA, SR. 2011. New Records of Apoica pallida (Olivier, 1792) 

(Hymenoptera: Vespidae, Epiponini) in Bahia State. EntomoBrasilis, vol. 4, no. 3, p. 152-153. 

SILVEIRA, OT. 2002. Surveying Neotropical Social Wasps. An evaluation of methods in the 

“Ferreira Penna” Research Station (ECFPn), in Caxiuanã, PA, Brazil (Hymenoptera, 

Vespidae, Polistinae). Papéis Avulsos de Zoologia, vol. 42, no. 12, p. 299-323. 

SILVEIRA, OT.; COSTA NETO, SV. & SILVEIRA, OFM. 2008. Social Wasps of two 

wetland ecosystems in Brazilian Amazonia (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). Acta 

Amazônica, v. 38, no. 2, p. 333-344. 

SOMAVILLA, A.; KÖHLER, A. & HERMES, MG. 2010. Contribuição aos estudos dos 

Vespidae ocorrentes no estado do Rio Grande do Sul (Insecta, Hymenoptera). Revista 

Brasileira de Biociências, vol. 8, no. 3, p. 257-263. 

SOUZA, LEC. 2003. Aspectos da citogenética e do comportamento em Polistes 

erytrocephalus e Polistes lanio (Hymenoptera: Vespidae). Viçosa: Universidade Federal de 

Viçosa. Tese de Doutorado em Entomologia. 102p. 

SOUZA, MM. & PREZOTO, F. 2006. Diversity of Social Wasps (Hymenoptera: Vespidae) 

in Semideciduous Forest and Cerrado (Savanna) regions in Brazil. Sociobiology, vol. 47, no. 

1, p. 135-147. 

TABARELLI, M.; PINTO, LP.; SILVA, JMC.; HIROTA, MM.; BEDÊ, LC. 2005. Desafios e 

oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica brasileira. 

Megadiversidade, vol. 1, no. 1, p. 132-138. 

TRIPLEHORN, CA. & JOHNSON, NF. 2011. Estudo dos Insetos. São Paulo: Cengage 

Learning. 809 p. 

PPGGBC



33 

VON-IHERING, H. 1896. L'etat des guêpes sociales du Brésil. 

Zoologique de France, vol. 21, p. 159-162. 

Bulletin de la Société 

VON-IHERING, R. 1904. As vespas sociais do Brasil. Revista do Museu Paulista, vol. 6309. 

WENZEL, JW. 1991. Evolution of nest architecture. In: ROSS, KG. & MATTHEWS, RW. 

The social biology of wasps. Ithaca: Cornell Univ. Press., p. 480-519. 

WENZEL, JW. 1998. A generic key to the nests of hornets, yellow jackets, and paper wasps 

worldwide (Vespidae, Vespinae, Polistinae). American Museum Novitates, no. 3224, p. 1-39. 

WEST-EBERHARD, MJ.; CARPENTER, JM. & HANSON, PE. 1995. The vespid wasps 

(Vespidae). Natural history. In: HANSON, PE. & GAULD, ID. The Hymenoptera of Costa 

Rica. New York: Oxford University Press. p. 561-587 

WILSON, EO. 1971. The insect societes. Belknap Press of Havard University: Cambridge. 

548 p. 

PPGGBC



34 

CAPÍTULO I 

ARTIGO: INVENTÁRIO DE ESPÉCIES DE VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA, 

VESPIDAE, POLISTINAE) QUE NIDIFICAM EM ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE 

CAATINGA E MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL 
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INVENTÁRIO DE ESPÉCIES DE VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA, VESPIDAE, 

POLISTINAE) EM ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE CAATINGA E MATA 

ATLÂNTICA NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL. 

RESUMO: Neste trabalho foi realizado um inventário da fauna de vespas sociais (Vespidae: 

Polistinae) em áreas de transição entre Caatinga e Mata Atlântica da região Centro Sul do 

Estado da Bahia, Brasil. As amostragens dos ninhos de vespas sociais foram realizadas no 

período de março de 2010 a junho de 2011. O método de amostragem foi o de busca ativa dos 

ninhos. Dos 90 ninhos coletados, foram identificadas 21 espécies de vespas sociais 

pertencentes a dez gêneros e seis subgêneros. As espécies Parachartergus fraternus e Polybia 

(Myrapetra) catillifex foram registradas pela primeira vez para o estado da Bahia. O gênero 

Polybia foi o mais frequente com sete espécies identificadas. Os resultados obtidos nesse 

trabalho comprovaram a diversidade de espécies descritas para outras fitofisionomias do 

estado da Bahia. 

PALAVRAS-CHAVE: Inventário, Vespidae, Polistinae, Bahia 

ABSTRACT: This work was a survey of the fauna of social wasps (Vespidae: Polistinae) in 

areas of transition between Caatinga and Atlantic Forest of South Central region of Bahia 

State, Brazil. The samples of the nests of social wasps were carried out from march 2010 to 

June 2011. The sampling method was the active search for nests. Of the 90 nests collected, we 

identified 21 species of social wasps belonging to ten genera and six subgenres. The species 

Parachartergus fraternus and Polybia (Myrapetra) catillifex were recorded for the first time 

for the state of Bahia. Polybia genus was the most common with seven species identified. The 

results obtained in this work proved the diversity of species described for other vegetation 

types in the state of Bahia. 

KEYWORDS: Survey, Vespidae, Polistinae, Bahia 
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INTRODUÇÃO 

Inventários de espécies da fauna e flora constituem uma etapa importante na obtenção 

de conhecimentos sobre os recursos naturais presentes em uma região. Esses estudos são 

valiosos e contribuem com informações para estudos mais amplos sobre as características 

ecológicas de um habitat ou ecossistema (Marques et al., 1993). A estimativa do número de 

espécies de insetos presentes numa comunidade biológica auxilia as propostas de conservação 

da biodiversidade (Stewart et al., 2007). 

A família Vespidae é monofilética, de ampla distribuição, representada por seis 

subfamílias atualmente existentes: Masarinae, Eumeninae, Polistinae, Euparagiinae, 

Stenogastrinae e Vespinae (Carpenter, 1981, 1993). Destas, apenas as três primeiras ocorrem 

no Brasil, sendo que Polistinae é particularmente importante devido à grande diversidade de 

espécies, variedade comportamental e morfológica, verificada principalmente na região 

neotropical (Carpenter, 1991). 

A fauna mundial de vespas sociais da subfamília Polistinae é constituída por 26 

gêneros e cerca de 900 espécies. No Brasil ocorrem 21 gêneros e aproximadamente 304 

espécies, sendo que 104 são endêmicas (Carpenter & Marques, 2001; Carpenter 2004). 

Segundo Carpenter (1993) as espécies de Polistinae existentes no Brasil pertencem a três 

tribos: Polistini (Polistes), Mischocyttarini (Mischocyttarus) e Epiponini (os demais gêneros). 

Os Epiponini constituem a tribo mais diversa, correspondendo a 19 gêneros (Carpenter, 

2004). 

As vespas sociais são notadamente conhecidas pela complexidade da sua organização 

social, além disso, desempenham um importante papel nas cadeias alimentares. Numerosas 

espécies obtêm toda proteína necessária através da captura de insetos, principalmente larvas 

de Coleoptera e Lepidoptera e indivíduos adultos de Isoptera. Essas vespas são tão numerosas 

que chegam a compreender um dos maiores grupos de predadores em ecossistemas 

neotropicais (Raw, 1992), exercendo um impacto considerável sobre as populações de insetos 

(Richter, 2000). 

Richards (1978) registra a ocorrência de 48 espécies de vespas sociais no estado da 

Bahia, não sendo especificadas as localidades de amostragem. Inventários recentes em 

diferentes biomas e novos registros de ocorrência ampliaram para 64 o número de espécies 

descritas no estado. Na Mata Atlântica destacam-se os trabalhos de Marques et al. (1993), 

com seis novas espécies, Menezes (2009) e Menezes et al. (2010), cada um com uma nova 
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espécie registrada; na Caatinga destaca-se a contribuição de Santos et al. (2009a), com uma 

nova espécie catalogada; no Cerrado, Santos et al. (2009b), com quatro novos registros e em 

Manguezal, Mata Atlântica e Restinga o trabalho de Santos et al. (2007), com três novos 

registros. 

Entretanto, verifica-se uma lacuna no conhecimento da diversidade destas vespas para a 

região centro-sul da Bahia, particularmente nas zonas de transição entre Caatinga e Mata 

Atlântica que apresentam fitofisionomias e condições climáticas distintas das áreas já 

estudadas. As áreas de transição ou regiões de ecótonos caracterizam-se por apresentar um 

ambiente onde comunidades ecológicas diferentes entram em contato (Kark & Van-Rensburg, 

2006). Com frequência, essas regiões apresentam grande riqueza de espécies e variados 

nichos ecológicos, podendo abrigar organismos das comunidades adjacentes (Odum & 

Barrett, 2008). Assim, este trabalho objetivou realizar um inventário das espécies de vespas 

sociais (Vespidae: Polistinae) em áreas de transição entre a Caatinga e Mata Atlântica na 

região Centro-sul do estado da Bahia. 

METODOLOGIA 

As coletas dos ninhos de vespas sociais foram realizadas no período de março de 2010 

a junho de 2011 em localidades rurais na região centro-sul do estado da Bahia, precisamente 

nos municípios de Brejões (S13°04'18,6''; W39°47'02,2''), Jequié (S13°52'03,7''; 

W40°09'26,6''), Jitaúna (S14°02'22,9''; W39°54'14,7''), Itagi (S14°09'46,0''; W40°00'21,0''), 

Ibirataia (S14°09'46,0''; W40°00'21,0''), Poções (S14°31'48,0''; W40°21'54,0'') e Dário Meira 

(S14°26'09,0''; W39°54'28,0''), localizados nas proximidades ou totalmente abrangidos por 

áreas de transição entre Caatinga e Mata Atlântica (Figura 1). 

Dentro da área de transição onde se localizam os municípios de Brejões, Jequié e 

Poções foram realizadas amostragens em áreas onde predomina uma fitofisionomia típica das 

florestas secas e caducifólias da Caatinga, com vegetação tipicamente arbustiva, ramificada e 

espinhosa, apresentando muitas bromeliáceas, euforbiáceas, cactáceas e leguminosas, 

delimitadas por áreas com regime de chuvas altamente irregulares e descontínuas (Leal et al., 

2005). 

À leste da zona de transição, onde estão localizados os municípios de Itagi, Jitaúna, 

Ibirataia, Dário Meira e parte de Jequié encontram-se fragmentos de florestas estacionais 

semideciduais montanas mais relacionadas com as florestas úmidas, sendo que muitas de suas 
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espécies são citadas como endêmicas do sul da Bahia e norte do Espírito Santo e poucas da 

Caatinga (Macedo, 2007). 

Figura 1: Localização geográfica dos municípios de amostragem na região Centro-sul da Bahia, Brasil. 

O método de amostragem foi o de busca ativa dos ninhos. Os exemplares foram 

montados em alfinetes entomológicos e depositados nas coleções de referência do Laboratório 

de Biologia de Insetos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié/BA e na 

coleção do Laboratório de Estudos sobre Abelhas (LEA) da Universidade Federal do 

Maranhão, São Luis/MA. As espécies de vespas sociais amostradas foram identificadas com 

auxílio das chaves dicotômicas de Richards (1978), Cooper (1996a, 1996b, 1997a, 1997b), 

Carpenter e Marques (2001), Carpenter (2004), Pickett e Wenzel (2007), Silveira (2008), 

Andena et al. (2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 90 ninhos coletados, foram identificadas 26 espécies e subespécies de vespas 

sociais pertencentes a dez gêneros e oito subgêneros. Nas áreas das florestas secas, 

caducifólias, foram identificadas 15 espécies e subespécies, o que representou 52,17% do total 

dos ninhos coletados. Nas áreas das florestas estacionais semideciduais, foram identificadas 

17 espécies e subespécies, o que representou 47,73% dos ninhos coletados (Tabela 1). 
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Verificou-se que apenas seis táxons foram comuns a ambos os ecossistemas 

estudados: Polybia (Formicicola) rejecta, Polybia (Myrapetra) occidentalis sp.1, Polybia 

(Myrapetra) occidentalis sp.2, Polybia (Trichothorax) chrysothorax, Polybia (Trichothorax) 

sericea e Polistes (Aphanilopterus) versicolor. Aparentemente essas espécies são mais 

eficientes na utilização das condições ecológicas contrastantes de vegetação, temperatura e 

disponibilidade de recursos nas duas fitofisionomias estudadas. Paralelamente, nove espécies 

foram exclusivas das áreas de floresta seca e outras onze foram unicamente amostradas em 

áreas de floresta estacional semidecidual o que indica uma melhor adaptação dessas espécies 

às particularidades ambientais de cada fitofisionomia. 

Cinco espécies identificadas nesse trabalho constituem os primeiros registros de 

ocorrência para o estado da Bahia: Apoica (Apoica) flavissima e Mischocyttarus 

(Monocyttarus) cearensis, amostradas na Caatinga, assim como, Parachartergus fraternus, 

Polybia (Myrapetra) catillifex e Polybia (Myrapetra) platycephala coletadas no domínio da 

Mata Atlântica. As informações disponíveis na literatura, somados aos novos registros de 

ocorrência mencionados nesse trabalho apontam um total de aproximadamente 70 espécies de 

Polistinae registrados para o estado da Bahia. 

Outras quatro espécies não têm sido relacionadas em inventários recentes realizados 

em diferentes fitofisionomias do estado: Mischocyttarus (Mischocyttarus) rotundicolis e 

Polybia (Myrapetra) ruficeps xanthops amostradas na Caatinga, bem como, Polybia 

(Apopolybia) jurinei e Protopolybia sedula coletadas na Mata Atlântica. Essas últimas quatro 

espécies não eram mencionadas para o estado desde Richards (1978). 

Os ninhos de vespas do gênero Polybia (Lepeletier) foram os mais frequentes 

(41,07%), sendo 18,87% destes, de espécies do subgênero Myrapetra, 17,76% do subgênero 

Trichothorax e 4,44% dos subgêneros Apopolybia e Formicicola. Polybia também constituiu 

o gênero mais diverso com 12 espécies e morfoespécies identificadas. A alta diversidade do 

gênero Polybia já era esperada, uma vez que, das 58 espécies válidas, distribuídas desde o sul 

dos Estados Unidos até o norte da Argentina, 44 espécies já foram registradas no Brasil 

(Carpenter & Marques, 2001), dentre as quais 16 para o estado da Bahia (Richards, 1978; 

Marques et al., 1993; Santos et al., 2007). 

Neste estudo, a espécie Polybia (Myrapetra) occidentalis foi amostrada em cinco dos 

sete municípios investigados, apresentando três subespécies, o que demonstra uma ampla 

distribuição dos representantes desse grupo na região estudada. Myrapetra representa o maior 

dos subgêneros de Polybia e devido à variedade encontrada na coloração de seus 
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representantes é tratado como um subgênero de classificação problemática, particularmente as 

espécies e subespécies do grupo P. occidentalis, que são diferenciadas pela coloração amarela 

em diferentes partes do corpo (Richards, 1978). 

As espécies dos gêneros Polistes e Mischocyttarus perfizeram, juntas, 33,3% dos 

ninhos coletados. As vespas destes gêneros geralmente constroem ninhos pequenos com favos 

expostos e pouco populosos e fundam suas colônias com uma única fêmea ou pela associação 

de duas ou mais fêmeas numa estratégia denominada fundação independente (Nascimento et 

al., 2008). Neste trabalho, a alta frequência de amostragem de ninhos destes gêneros se 

justifica principalmente pelo fato destes terem sido facilmente coletados, uma vez que 

estavam muito próximos uns dos outros (ninhos satélites); esta característica é marcante em 

espécies que realizam fundação independente de ninhos (Nascimento et al., 2008) e reforça o 

comportamento altamente territorial de muitas espécies de vespas sociais onde a distância 

entre uma colônia recém formada e a colônia mãe é limitada (Jeanne, 1980) 

As demais espécies identificadas foram: Protopolybia exígua (6,66%); Brachygastra 

lecheguana (3,33%) e Synoeca cyanae (2,22%); estas espécies já foram também registradas 

para o estado da Bahia em inventários realizados por Marques et al. (1993), Santos et al. 

(2007) e Santos et al. (2009b). A espécie Angiopolybia pallens (1,11%) também foi registrada 

nos trabalhos de Santos et al. (2007) e Santos et al. (2009a). A espécie Metapolybia decorata 

(5,55%) foi registrada para a Mata Atlântica do sul da Bahia por Menezes (2009). Polybia 

(Myrapetra) sp. 1 (1,11%) pode trata-se de uma nova espécie ainda não descrita. 

Os dados obtidos nesse trabalho comprovam a diversidade de espécies descritas para 

diferentes fitofisionomias do estado da Bahia, à exemplo dos trabalhos de Marques et al. 

(1993), que identificaram 20 espécies no domínio da Mata Atlântica; Santos et al. (2007), 21 

espécies em áreas de Manguezal, Mata Atlântica e Restinga; Santos et al. (2009a), 17 espécies 

na Caatinga e Santos et al. (2009b) com 19 espécies no Cerrado. 

Estes resultados apontam uma rica fauna de Polistinae na região de estudo, 

especialmente para as espécies do gênero Polybia, visto que estas foram as mais abundantes. 

Essas áreas ao oferecerem uma maior variedade de nichos ecológicos, podem atrair espécies 

de vespas sociais de ecossistemas adjacentes e, talvez, a entomofauna como um todo, fato que 

só será respondido com estudos adicionais acerca da composição faunística nas áreas 

amostradas. 

A conservação de insetos tem sido fragilizada na sociedade em geral por um conjunto 

de ideias preconcebidas e essencialmente pejorativas a respeito desses organismos, reforçadas 
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pela carência de estudos etnobiológicos e atividades educativas de conscientização (Costa- 

Neto, 2000). No caso específico das vespas sociais, a maioria é repelida por boa parte das 

pessoas que, culturalmente, sentem a necessidade de eliminá-las, fato este atrelado à 

associação direta desses animais com suas dolorosas ferroadas (Costa-Neto, 2004). 

Todavia, vale ressaltar que a comunidade científica tem dado maior atenção à 

necessidade da conservação da diversidade de insetos nos últimos anos, reconhecendo que 

muitas espécies estão sendo extintas a uma enorme velocidade e destacando o importante 

papel que estes desempenham na manutenção de processos ecológicos (Samways, 2005). 

Sabe-se que as vespas sociais desempenham no ambiente relevante função como predadores 

generalistas de larvas de outras ordens de insetos (Jeanne & Taylor, 2009) e também atuam 

como eficazes agentes de polinização (Carpenter, 1991). Portanto, investigações que levam a 

uma lista mais representativa de insetos sociais, assim como estudos sobre sua biologia, 

inclusive das espécies que estejam ameaçadas, são uma prioridade, uma vez que podem 

contribuir na formação de bases para medidas de conservação eficazes (Chapman & Bourke, 

2001). 

Tabela 1. Lista de espécies, porcentagem de ninhos amostrados e locais de amostragem de vespas sociais 

coletadas em áreas de transição entre Caatinga e Mata Atlântica na região Centro-sul do estado da Bahia no 

período de março de 2010 a junho de 2011. 

Ecossistema / Subfamília / Tribo / Espécies 

FLORESTA SECA E CADUCIFÓLIA (CAATINGA) 

POLISTINAE 

Epiponini 
Apoica (Apoica) flavissima (Van der Vecht, 1973) 

Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 

Polybia (Formicicola) rejecta (Fabricius, 1798). 

Polybia (Myrapetra) occidentalis sp1 

Polybia (Myrapetra) occidentalis sp2 

Polybia (Myrapetra) ruficeps xanthops (Richards, 1978) 

Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 

Polybia (Trichothorax) ignobilis (Haliday, 1836) 

Polybia (Trichothorax) sericea (Olivier, 1791) 

Protopolybia exigua (de Saussure, 1854) 

Total Epiponini 

Porcentagem Locais de Coleta 

4,44 

3,33 

1,11 

5,55 

1,11 

3,33 

2,22 

1,11 

4,44 

6,66 

33,30 

Brejões e Jequié / BA 

Brejões / BA 

Jequié / BA 

Brejões e Jequié / BA 

Poções / BA 

Brejões / BA 

Brejões / BA 

Brejões / BA 

Brejões e Jequié / BA 

Jequié / BA 
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Polistini 
Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 

Polistes (Aphanilopterus) canadensis borientalis (Richards, 1978) 

9,99 

3,33 

13,32 

1,11 

2,22 

2,22 

Jequié / BA 

Jequié / BA 

Total Polistini 

Mischocyttarini 
Mischocyttarus (Monocyttarus) cearensis (Richards, 1945) 

Mischocyttarus (Mischocyttarus) rotundicolis (Cameron, 1912) 

Mischocyttarus sp1 

Total Mischocyttarini 

Total Parcial - Bioma Caatinga 

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL (MATA ATLÂNTICA) 

Epiponini 
Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836) 

Metapolybia decorata (Gribodo, 1896) 

Parachartergus fraternus (Gribodo, 1891) 

Polybia (Apopolybia) jurinei (Saussure, 1854) 

Polybia (Formicicola) rejecta (Fabricius, 1798). 

Polybia (Myrapetra) catillifex (Moebius, 1856) 

Polybia (Myrapetra) sp. 4 

Polybia (Myrapetra) occidentalis sp.1 

Polybia (Myrapetra) occidentalis sp.2 

Polybia (Myrapetra) platycephala (Richards, 1978) 

Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 

Polybia (Trichothorax) sericea (Olivier, 1791) 

Protopolybia sedula (de Saussure, 1854) 

Synoeca cyanea (Fabricius, 1775) 

Total Epiponini 

Polistini 
Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 

Total Polistini 

Mischocyttarini 

Mischocyttarus (Monocyttarus) cassununga (R. von Ihering, 1903) 

Jequié / BA 

Jequié / BA 

Jequié / BA 

5,55 

52,17 

1,11 

5,55 

1,11 

2,22 

1,11 

3,33 

1,11 

1,11 

1,11 

2,22 

7,77 

1,11 

2,22 

33,30 

Itagi / BA 

Dário Meira / BA 

Ibirataia / BA 

Itagi e Jitaúna / BA 

Ibirataia / BA 

Itagi e Ibirataia / BA 

Dário Meira / BA 

Jitauna / BA 

Ibirataia / BA 

Itagi / BA 

Itagi e Ibirataia / BA 

Ibirataia / BA 

Itagi e Ibirataia / BA 

2,22 Jitauna e Dário Meira / BA 

4,44 Jitaúna e Dário Meira / BA 

4,44 

9,99 

9,99 

47,73 

Dário Meira / BA 

Total Mischocyttarini 

Total Parcial - Bioma Mata Atlântica 
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CAPÍTULO II 

NOTA CIENTÍFICA: OCORRÊNCIA DO PARASITÓIDE Seminota marginata 

(WESTWOOD, 1874) (HYMENOPTERA: TRIGONALIDAE) EM NINHO DA VESPA 

SOCIAL Apoica (Apoica) flavissima (VAN DER VECHT, 1973) (HYMENOPTERA: 

VESPIDAE) 
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OCORRÊNCIA DO PARASITÓIDE Seminota marginata (WESTWOOD, 1874) 

(HYMENOPTERA: TRIGONALIDAE) EM NINHO DA VESPA SOCIAL Apoica 

(Apoica) flavissima (VAN DER VECHT, 1973) (HYMENOPTERA: VESPIDAE). 

RESUMO: Nós reportamos o primeiro registro de ocorrência do parasitóide Seminota 

marginata (Westwood) em um ninho da vespa social Apoica (Apoica) flavissima (Van Der 

Vecht). O material foi coletado no bioma Caatinga (Floresta Seca), município de Brejões, 

Bahia, nordeste do Brasil. Espécimes de S. marginata emergiram do ninho em laboratório. 

PALAVRAS CHAVE: Trigonalidae, Seminota, vespa social, parasitóide, Caatinga. 

ABSTRACT: We report the first occurrence of the parasitoid Seminota marginata 

(Westwood) in a nest of the social wasp Apoica (Apoica) flavissima (Van Der Vecht). The 

material was collected in the caatinga (dry bushwood) biome, Brejões municipality, Bahia, 

northeastern Brazil. Specimens of S. marginata emerged from the nest in the laboratory. 

KEYWORDS: Trigonalidae, Seminota, social wasp, parasitoid, Caatinga. 

A família Trigonalidae é um pequeno grupo de vespas parasitóides cosmopolitas, 

porém pouco estudada. Cerca de 100 espécies de 16 gêneros foram descritas. Seu tamanho 

corporal varia de 5 a 15 mm de comprimento, embora algumas espécies sejam menores, com 

aproximadamente 3 mm (Carmean & Kimsey, 1998). A maioria das espécies coletadas nas 

Américas são hiperparasitóides endoparasitos de Ichneumonidae e Tachinidae que parasitam 

Lepidoptera ou vespas sociais (Weinstein & Austin, 1991; Smith, 1996). Alguns foram 

registradas como parasitóides primários de vespões (Hymenoptera: Pergidae) na Austrália 

(Weinstein & Austin, 1995). 

O gênero Seminota Spinola, 1840 inclui seis espécies na região Neotropical (Carmean, 

2006), duas das quais têm sido relatadas no Brasil, S. marginata (Westwood, 1874) e S. 

depressa (De Geer, 1773) (Carmean & Kimsey, 1998). Weinstein e Austin (1991) reportam a 

associação entre espécies de Seminota com vespas sociais dos gêneros Polistes Latreille, 

1802; Apoica Lepeletier, 1836; Pseudopolybia Dalla Torre, 1894 e Parachartegus Inhering, 

1904. Bertoni (1912) foi o primeiro a relatar a associação entre o parasitóide S. marginata e as 

larvas das seguintes espécies de vespas sociais: Polistes versicolor (Olivier, 1791), P. 
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cinerascens (Saussure, 1857), P. melanossoma (Saussure, 1853), P. canadensis (Linnaeus, 

1758) e Apoica pallida (Olivier, 1791). Relatamos pela primeira vez a associação de S. 

marginata com Apoica (Apoica) flavissima (Van Der Vecht, 1973). 

Uma colônia de Apoica (A.) flavissima foi coletada na Caatinga (floresta seca), 

município de Brejões, Bahia, Brasil (S13°04'18,6''; W39°47'02,2'') em 29 de julho de 2010. O 

material foi transportado e mantido em laboratório, em bandejas de plástico cobertas com 

tecido fino do tipo organza. Em 01 de agosto de 2010, quatro espécimes de S. marginata 

emergiram do ninho. Os espécimes tinham aproximadamente 14 mm de comprimento, corpo 

preto, asas parcialmente escuras e lisas, cabeças brilhantes. Os espécimes foram identificados 

por David R. Smith e estão depositados na coleção de entomologia do Laboratório de 

Biologia de Insetos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Bahia, Brasil e no Museu 

Nacional de História Natural, Smithsonian Institution, Washington, D.C., Estados Unidos. 

O ciclo de vida dos trigonalídeos é complexo. As fêmeas geralmente depositam um 

grande número de pequenos ovos na superfície de folhas. Para iniciar o seu desenvolvimento, 

esses ovos precisam ser ingeridos por larvas de insetos fitófagos, normalmente 

lepidópteros. Muito provavelmente, quando vespas sociais pegam lagartas infectadas e levam- 

nas para os seus ninhos para alimentar seus imaturos, a lagarta com as larvas do trigonalídeo é 

ingerida pelas larvas de vespa. Os trigonalídeos endoparasitos então se alimentam da vespa 

imatura, o que representa seu hospedeiro definitivo (Carmean, 1991; Smith, 1996). 
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CAPÍTULO III 

ARTIGO: DIVERSIDADE E ANÁLISE FAUNÍSTICA DE VESPAS 

(HYMENOPTERA: VESPIDAE) EM ÁREAS DE CAATINGA NO ESTADO DA 

BAHIA 
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DIVERSIDADE E ANÁLISE FAUNÍSTICA DE VESPAS (HYMENOPTERA: 

VESPIDAE) EM ÁREAS DE CAATINGA NO ESTADO DA BAHIA. 

RESUMO: Neste trabalho foi realizado um inventário, análise faunística e sazonal de vespas 

(Hymenoptera: Vespidae) em quatro fragmentos de Caatinga, no município de Jequié, estado 

da Bahia, Brasil. As amostragens foram realizadas utilizando armadilhas de Malaise e 

Moericke. Foram coletados 351 indivíduos pertencentes a 28 táxons, sendo 14 pertencentes à 

subfamília Polistinae, e 14 à subfamília Eumeninae. A análise faunística apontou diferenças 

na composição das áreas estudadas, indicando uma menor abundância e diversidade de táxons 

nas áreas próximas a agroecossistemas e maior abundância e diversidade nos fragmentos de 

Caatinga mais conservados. A análise sazonal demonstrou existir uma maior abundância de 

vespas durante a estação quente e úmida, seguida de uma redução deste número na estação 

fria e seca. Este estudo gerou novas informações sobre a influência de fatores abióticos na 

diversidade e sazonalidade das comunidades de Vespidae nos fragmentos estudados. 

PALAVRAS CHAVE: Inventário, Análise faunística; Polistinae, Eumeninae. 

ABSTRACT: This work was carried out a survey, faunistic and seasonal analysis of 

wasps (Hymenoptera: Vespidae) in four fragments of Caatinga, municipality of Jequié, Bahia, 

Brazil. The samples were collected using Malaise traps and Moericke. We 

collected 351 individuals belonging to 28 taxa, 14 belong to the subfamily Polistinae and 14 

to the subfamily Eumeninae. The faunistic analysis showed differences in the composition of 

the studied areas, indicating a lower abundance and diversity of taxa in the areas near 

agroecosystems and greater abundance and diversity in the fragments of the most highly 

conserved Caatinga. The seasonal analysis showed there is a greater abundance of wasps 

during the hot and humid season, followed by a reduction in the number in cold and dry 

season. This study generated new information on the influence of abiotic factors on diversity 

and seasonality of Vespidae in the fragments studied. 

KEYWORDS: Survey, Faunistic Analysis, Polistinae, Eumeninae 
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INTRODUÇÃO 

A caracterização da diversidade da fauna é uma etapa importante no estudo dos 

recursos naturais de uma determinada região, essas informações auxiliam no entendimento da 

dinâmica dos ecossistemas, na forma como ocorre à ciclagem de energia e matéria nesses 

ambientes e no papel desempenhado pelos organismos nestes processos (Marques et al., 1993; 

2009). Esses estudos representam, portanto, uma etapa importante na obtenção de 

conhecimentos, uma vez que fornecem informações adicionais para estudos mais amplos 

sobre as características ecológicas dos ambientes (Lima et al., 2000). Dentre os diversos 

processos utilizados para analisar a fauna de um dado ambiente, os índices faunísticos 

figuram entre os mais aceitos e fornecem conhecimentos básicos sobre as populações 

presentes e os níveis de importância quantitativa das mesmas (Marques et al., 2009). 

Devido a sua participação em atividades de polinização, controle de populações de 

insetos herbívoros, ciclagem de nutrientes e sensibilidade as mudanças ambientais, a ordem 

Hymenoptera constitui um grupo de interesse para estudos que envolvam estratégias de 

conservação (Lasalle & Gauld, 1993). Dentre os grupos de Hymenoptera a família Vespidae 

apresenta aproximadamente 4.600 espécies descritas, 264 gêneros e sete subfamílias, sendo 

uma delas extinta. O Brasil se destaca como um dos países com a maior diversidade de vespas 

sociais do mundo (Ross & Matthews, 1991). Das seis subfamílias de Vespidae existentes, três 

ocorrem no Brasil: Polistinae com 304 espécies; Eumeninae com 277, e Masarinae pouco 

diversa e raramente amostrada com apenas seis espécies (Carpenter & Marques, 2001). 

Apesar da enorme abundância de Vespidae no Brasil, pouco se sabe sobre a distribuição das 

espécies e ecologia destes insetos (Richards, 1978; Carpenter & Marques, 2001); essa 

escassez de informações se intensifica para o bioma Caatinga. 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro que está situado quase que 

totalmente na região semi-árida do nordeste do Brasil e constitui um mosaico de arbustos 

espinhosos e florestas sazonalmente secas que apresenta duas estações bem definidas, uma 

seca, de junho a agosto e outra chuvosa, de janeiro a março (Leal et al., 2005). Durante o 

período seco são escassos os recursos alimentares para entomofauna. Já no período úmido e 

chuvoso ocorre intenso processo de floração das plantas e abundância de recursos alimentares 

para os insetos. (Santos et al., 2009). 

A dinâmica temporal das vespas sociais tropicais é muito complexa. Esses insetos ao 

construírem colônias estacionárias sem abandoná-las com frequência podem constituir 
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indicadores da qualidade do ambiente (Santos et al., 1998), sendo que uma mesma espécie 

pode apresentar flutuações sazonais ou não dependendo das condições ambientais (Ramos & 

Diniz, 1993). Além disso, vespas sociais têm importantes funções ecológicas, principalmente 

por atuarem como importantes predadores (Prezoto & Machado, 1999; Carpenter & Marques, 

2001), assim como eficientes agentes polinizadores (Carpenter, 1991). Soma-se a isso, a 

utilização destas vespas como modelo de estudo da evolução do comportamento social em 

insetos (Wilson, 1971; Reeve, 1991). 

O bioma Caatinga tem sido descrito como um ecossistema pobre em biodiversidade, 

entretanto alguns estudos tem demonstrado sua importância na conservação da biodiversidade 

brasileira (Leal et al., 2003). Estudos da diversidade de vespas da Caatinga são raros e muitas 

vezes não abrangem a total amplitude do bioma e suas fitofisionomias. Para a família 

Vespidae os trabalhos mais relevantes foram realizados por Santos et al. (2006); Silva-Pereira 

e Santos (2006) e Aguiar e Santos (2007) os quais caracterizaram a diversidade e 

sazonalidade baseando-se na fauna de vespas sociais como visitantes florais e Santos et al. 

(2009) com abundância de ninhos. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um inventário 

da fauna de vespas (Hymenoptera: Vespidae) em fragmentos de Caatinga do município de 

Jequié, sudoeste do estado da Bahia. 

METODOLOGIA 

OBTENÇÃO DO MATERIAL BIOLÓGICO 

No período de Abril de 2005 a Novembro de 2007 foram realizadas coletas quinzenais 

utilizando armadilha do tipo Malaise em três fragmentos de Caatinga, na região de Jequié, 

estado da Bahia. Essas três armadilhas foram denominadas: Malaise I (MA-I), Malaise II 

(MA-II) e Malaise III (MA-III). Paralelamente, no período de Janeiro a Dezembro de 2007 

foram realizadas coletas semanais utilizando 10 armadilhas amarelas do tipo Moericke 

retangulares (30x20x6cm) que continham cada uma dois litros de água mais 10 ml de 

detergente e formol, dispostas em dois transectos paralelos numa distância de 10m entre 

linhas e de 10m entre as armadilhas, formando uma área de 500m2. Essas armadilhas ficaram 

dispostas sobre o terreno, em outro fragmento de Caatinga, também na região de Jequié, 

estado da Bahia. Esse conjunto de armadilhas foi denominado Moericke I (MO-I). O 

detalhamento das áreas amostrais esta descrito na Tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1: Armadilhas, locais de amostragem e ambientes das áreas coleta. 

Armadilhas 

Malaise I 
(MA-I) 

Malaise II 
(MA-II) 

Malaise III 
(MA-III) 

Moericke 
 (MO-I) 

Locais de Amostragem 

Distrito Irrigado Fazenda Velha – DIRFAV / 
       (S13º86’18,6” ; W40º15’79,5”). 

Distrito Irrigado Fazenda Velha – DIRFAV / 
       (S13°52’51,9” W40°10’42,6”). 

Módulo II da Universidade Estadual do Sudoeste 
  da Bahia /  W  

Módulo II da Universidade Estadual do Sudoeste 
  da Bahia /  W  

 Período de 
Amostragem 

Abril de 2005 a Julho 
       de 2006 

Dezembro de 2005 a 
Dezembro de 2006 

Agosto de 2006 a 
Novembro de 2007 

Dezembro de 2006 a 
Dezembro de 2007 

 Tipo de 
Ambiente 

  Entorno de 
Agroecossistema 

  Entorno de 
Agroecossistema 

Caatinga 

Caatinga 

TRIAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL BIOLÓGICO 

Os insetos capturados nas armadilhas foram fixados em álcool a 70% e levados ao 

Laboratório de Biologia de Insetos, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus 

de Jequié onde foram triados e identificados. Os exemplares foram montados em alfinetes 

entomológicos e identificados com auxílio das chaves dicotômicas de Richards (1978), 

Carpenter e Marques (2001), Carpenter (2004), Pickett e Wenzel (2007) e Silveira (2008) para 

a subfamília Polistinae, enquanto que para a subfamília Eumeninae foi utilizada a chave 

dicotômica proposta por Carpenter e Garcete-Barrett (2002). Durante o período de coleta, não 

foi amostrado nenhum indivíduo da subfamília Masarinae. Os exemplares que não puderam 

ser identificados foram agrupados em morfoespécies de acordo com o padrão geral de 

diferenciação morfológica da subfamília. 

ANÁLISE FAUNÍSTICA 

Para determinar se a amostragem alcançou um grau máximo de saturação, ou seja, se 

foi possível obter um número representativo das espécies que ocorrem nas áreas estudadas foi 

utilizada a curva de rarefação de espécies ou curva do coletor, construída utilizando-se a 

acumulação de táxons durante os períodos de coleta de cada armadilha (Colwell & 

Coddington, 1994). Como as armadilhas MA-I e MA-II estavam numa área próxima e com 

características similares de ambiente, optou-se por calcular uma única curva de rarefação para 
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essas armadilhas com os oito meses onde ambas estavam simultaneamente ativas. Para as 

armadilhas MA-III e MO-I foram calculadas uma curva de coletor cada. 

Para a análise faunística foram utilizados alguns dos parâmetros e índices de 

diversidade sugeridos por Marques et al. (2009): Abundância (S), Índice de Abundância de 

Margalef (α), Frequência (f), Índice de Shannon-Wiener (H’), Equitabilidade de Pielou (J), 

Constância (C) e Dominância (D). Foi também utilizado um índice de similaridade calculado 

pelo coeficiente de Sorensen (CS). Os cálculos da análise faunística foram realizados 

utilizando o programa AnaFau (Moraes et al., 2003). Os parâmetros e índices utilizados estão 

descritos abaixo: 

Índices de Diversidade: 

Abundância (S): Corresponde ao número total de espécies amostradas em uma 

comunidade (Ludwig & Reynolds, 1988). As espécies foram distribuídas em classes de 

abundância relativa conforme metodologia de Moraes et al. (2003). 

 

 

 

 

 

 

R – raro: n menor que o limite inferior do IC1%; 

D – disperso: n entre os limites inferiores dos IC 1% e IC5%; 

C – comum: n situado dentro do IC5%; 

A – abundante: n situado entre os limites superiores dos IC5% e IC1%; 

MA - muito abundante: n maior que o limite superior do IC1%. 

SA - super abundante: n muito maior que o limite superior do IC1%. 

Índice de Abundância de Margalef (α): Permite comparar os dados de abundância 

obtidos em diferentes áreas medindo a relação existente entre o número de espécies e o 

número de indivíduos de uma comunidade (Marques et al., 2009). Utiliza-se a formula: 

α = (S – 1) / Ln(N) 

onde, 

 

 

 

S = número total de espécies; 

N = número total de indivíduos; 

Ln = logaritmo neperiano. 
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Índice de Shannon-Wiener (H’): Utilizado para estimar a diversidade de táxons de 

uma determinada área. Esse índice permite a comparação entre comunidades ainda que as 

amostragens em cada ambiente tenham sido realizadas com tamanhos diferentes, ou seja, 

possui a vantagem de ser relativamente independente do tamanho da amostra (Odum & 

Barrett, 2008). De acordo com Washington (1984), o índice de diversidade H' varia com o 

número de espécies, sendo que em comunidades biológicas não ultrapassa o valor 5. Utiliza- 

se a formula: 

H’ = - Σpi x (LNpi) 

onde, 

 

 

H' = componente de “riqueza” de espécies; 

pi = frequência relativa da espécie i dada por n/N; 

n = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

 LN = logaritmo neperiano. 

Índice de Equitabilidade de Pielou (J): Informa a contribuição das espécies na 

composição fauna, ou seja, expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está 

distribuído entre as diferentes espécies, indicando se estas possuem número de indivíduos 

semelhantes ou divergentes. O índice de Pielou (J') é o índice de equitabilidade mais utilizado 

em estudos ecológicos (Marques et al., 2009). O índice J' varia de 0 a 1, atingindo o valor 

máximo quando todas as espécies apresentam a mesmo número de indivíduos (Ludwig & 

Reynolds, 1988). Utiliza-se a formula: 

J’ = H’/ H’max 

onde, 

 

 

 

 

H' = componente da “riqueza” de espécies; 

H'max = LN de S (Abundância); 

S = número total de espécies; 

LN = logaritmo neperiano. 

Frequência (f): Determinada pela participação percentual do número de indivíduos de 

cada espécie, em relação ao total coletado (Silveira-Neto et al., 1976). Utiliza-se a fórmula: 
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f = ni / N x 100 

onde, 

 

 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos. 

Para categorização das frequências foi utilizado os parâmetros sugeridos Moraes et al. 

(2003). 

 

 

 

 

PF: Pouco frequente: f < o limite inferior (LI) do IC5%; 

F: Frequente: f situado dentro do IC5%; 

MF: Muito frequente: f > o limite superior (LS) do IC5% . 

SF: Super frequente: f > o limite superior (LS) do IC1% . 

Constância (C): Determina a percentagem de vezes que uma espécie se repete durante 

um período de coleta cujas etapas tiveram um mesmo intervalo de tempo. (Silveira-Neto et 

al., 1976), utilizando-se a fórmula: 

C= (ci/Nc)x100 

onde, 

 

 

 

C = percentagem de constância; 

c = número de coletas contendo a espécie i; 

Nc = número total de coletas efetuadas. 

Para categorização da constância foi utilizado os parâmetros sugeridos Moraes et al. 

(2003). 

 

 

 

Z – acidental: C < o limite inferior (LI) do IC5%; 

Y – acessória: C entre os limites (LI e LS) do IC5%; 

W – constante: C > limite superior (LS) do IC5%; 

Dominância: A dominância consiste na capacidade da espécie em modificar, em seu 

benefício, o impacto recebido do ambiente, podendo assim causar o aparecimento ou 

desaparecimento de outros organismos (Marques et al., 2009). Este índice expressa a relação 

entre o número de indivíduos de uma determinada espécie e o número de indivíduos de todas 
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as espécies encontradas (Rosso, 1996). A dominância ou não das espécies pode ser obtida 

pelo método de Kato et al. (1952). 

Ls = ( 

( 

(k1 x Fo) 

k2 + (k1 x Fo) 

(k'1 x Fo) 

) 
x 100 

Li = 1 - 
k'2 + (k'1 x Fo) ) 

x 100 

onde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ls = limite superior; 

Li = limite inferior; 

k = 2 (ni + 1); 

k = 2 (N ni + 1); 

Fo = valor obtido da tabela de distribuição de F ao nível de 5% de significância o para 

graus de liberdades obtidos em k1 e k2 e, k1' e k2'; 

N = número total de indivíduos; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

k1' = 2 (N ni + 1); 

k2' = 2 (ni + 1). 

Uma determinada espécie será considerada como dominante quando o seu limite 

inferior (Li) for maior que o inverso do número total de espécies multiplicado por 100 (LD) 

(Sakagami & Matsumura, 1967). 

LD = (1/S) x 100 

onde, 

 

 

LD = limite da dominância; 

S = número total de espécies. 

PPGGBC



60 

Índice de Similaridade: 

Coeficiente de Sorensen (S): Pode ser utilizado para indicar a semelhança entre duas 

comunidades quanto à composição de espécies. Neste caso, a abordagem é qualitativa, isto é, 

presença ou ausência, onde se avalia a semelhança na composição das espécies entre duas 

áreas. A fórmula a seguir representa o Coeficiente de Sorensen (Moraes et al., 2003; Marques 

et al., 2009). 

CS = 2j / (2j + a + b) 

onde: 

 

 

 

a = número de espécies no ecossistema I; 

b = número de espécies no ecossistema II; 

j = número de espécies encontradas em ambos os ecossistemas. 

Considerando que neste estudo foram utilizadas dois tipos de estratégias de coleta, 

destacamos que para efeito comparativo calculamos apenas os índices de Similaridade das 

três armadilhas de Malaise, como forma de verificar a similaridade na constituição faunística 

das áreas estudadas. 

ANÁLISE DE FLUTUAÇÃO x SAZONALIDADE 

Para efeito de investigação da flutuação x sazonalidade foi considerado o período de 

um ano completo para cada uma das armadilhas, utilizando as estações do ano para nortear a 

comparação da flutuação da fauna com os fatores abióticos. Estabeleceu-se o uso da 

temperatura e da pluviosidade como fatores climáticos de influência na distribuição das 

comunidades de vespas. Os dados de precipitação e temperatura foram obtidos a partir do 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Para calcular a correlação 

linear de Pearson (r) entre os fatores abióticos e abundância de insetos foi utilizando o 

programa Bioestat 5.0 (Ayres et al., 2007). 

 r = 1 Significa uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis. 
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 r = − 1 Significa uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis - Isto é, se 

uma aumenta, a outra sempre diminui. 

 r = 0 Significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. No 

entanto, pode existir uma dependência não linear. Assim, o resultado ρ = 0 deve ser 

investigado por outros meios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram amostrados um total de 351 vespas pertencentes a 28 táxons (espécies e/ou 

morfoespécies). Dentre os táxons coletados 14 pertencem à subfamília Polistinae, e outros 14 

pertencem à subfamília Eumeninae (Tabela 2). 

Tabela 2. Espécies, número e percentual de indivíduos coletados pelas armadilhas MA-I, II e III e pelas 

armadilhas MO-I. 

Subfamília Táxon 
  Nº de 
Indivíduos 

 2 
 2 
 1 
 1 
14 
 2 
 1 
56 
34 
14 
10 
 1 
15 
 1 
 2 
 1 
 1 
 1 
159 

 9 
15 
 3 
 1 
 1 
28 
 9 
15 

Indivíduos 
   (%) 

 1,26 
 1,26 
 0,63 
 0,63 
 8,81 
 1,26 
 0,63 
35,22 
21,38 
 8,81 
 6,29 
 0,63 
 9,43 
 0,63 
 1,26 
 0,63 
 0,63 
 0,63 
100,00 

 4,69 
 7,81 
 1,56 
 0,52 
 0,52 
14,58 
 4,69 
 7,81 

MALAISES 
 PolistinaeApoica (Apoica) pallens (Fabricius, 1804) 
            Chartergus sp.1 
            Chartergus sp.2 
            Mischocyttarus sp. 
            Polistes (Aphanilopterus) canadensis (Linnaeus, 1758) 
            Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 
            Polistes sp. 
            Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 
            Polybia (Myrapetra) sp. 
            Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
            Polybia (Trichothorax) ignobilis (Haliday, 1836) 
            Polybia (Trichothorax) sericea (Olivier, 1791) 
 Eumeninae Eumeninae sp.2 
            Eumeninae sp.8 
            Eumeninae sp.9 
            Eumeninae sp.10 
            Pachodynerus sp. 
            Zethus sp.2 
                                                          Total Parcial 
MOERICKE 
 PolistinaeBrachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 
            Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 
            Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
            Polybia (Trichothorax) ignobilis (Haliday, 1836) 
            Protonectarina sylveirae (De Saussure, 1854) 
            Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 
            Polistes (Aphanilopterus) canadensis (Linnaeus, 1758) 
 Eumeninae Eumeninae sp.1 
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Eumeninae sp.2 
Eumeninae sp.3 
Eumeninae sp.4 
Eumeninae sp.5 
Eumeninae sp.6 
Eumeninae sp.7 
Pachodynerus sp. 
Zeta sp. 
Zethus sp. 

  Total Parcial 
TOTAL GERAL 

72 
 1 
 3 
 1 
 1 
 1 
17 
13 
 2 
192 
351 

37,50 
 0,52 
 1,56 
 0,52 
 0,52 
 0,52 
 8,85 
 6,77 
 1,04 
100,00 

Considerando cada armadilha individualmente, a armadilha MA-I capturou 27 

indivíduos de seis espécies (Tabela 4), a MA-II capturou 45 insetos de sete táxons (Tabela 5) 

e a MA-III capturou 87 insetos de 15 táxons (Tabela 6), totalizando 159 indivíduos. A MO-I 

capturou 192 insetos de 17 táxons (Tabela 7). 

Os índices de abundância (S) e Margalef (α) e o cálculo do índice de diversidade de 

Shannon-Wiener (H’) demonstraram que a abundância e diversidade de táxons foram maiores 

nas áreas das armadilhas MA-III e MO-I (Tabela 3). Isso provavelmente seja decorrente das 

características dos ambientes onde estas estavam localizadas, ou seja, áreas de Caatinga ainda 

preservada. Por outro lado, as áreas das armadilhas MA-I e MA-II apresentaram menor 

abundância e diversidade (Tabela 3), o que pode estar relacionado com as características do 

ambiente bastante antropizado e que já vem sofrendo alterações constantes na paisagem 

natural. 

Tabela 3. Abundância total de espécies (S); Índice de abundância de Margalef (α) e Índice de Shannon- 

Wiener (H’), calculados para a fauna de vespas das áreas de coleta estudadas. 

Armadilhas 

ÍNDICES 

Abundância (S) 

Índice de Abundância de Margalef (α) 
Índice de Shannon-Wiener (H’) 

Entorno de Agroecossistema 

MA-I 

 27 
1,737 
1,505 

MA-II 

 45 
2,232 
1,561 

Caatinga 

MA-III 

 87 
3,274 
2,172 

MO-I 

 192 
3,043 
2,073 

Os cálculos de abundância relativa (S), frequência (f) e dominância (D) demonstraram 

categorizações equivalentes. Verificou-se que a espécie Polybia (Myrapetra) occidentalis foi 

categorizada como super abundante (SA), super frequente (SF), super dominante (SD) nas 

áreas das armadilhas MA-I e MA-II enquanto que nenhum táxon foi categorizado como (SA), 

(SF), (SD) nos fragmentos onde estavam localizadas as armadilhas MA-III e MO-I, exceto, à 

PPGGBC



63 

espécie Polybia (Myrapetra) sp., amostrada na MA-III que apesar de ter sido categorizada 

como (SA), (SF), (SD) apresentou uma ocorrência atípica na flutuação da espécie, com 32 

indivíduos amostrados num único mês de um total de 34 coletados no período de 16 meses 

(Tabela 6). A espécie Polistes (A.) versicolor e a morfoespécie Eumeninae sp2 foram 

categorizadas como muito abundantes (MA), muito frequentes (MF) e dominantes (D) na área 

das armadilhas de Moericke. 

Mudanças na estrutura da paisagem do entorno dos agroecossistemas, tais como, 

redução da proporção de fragmentos de vegetação natural ou o aumento do seu isolamento 

como ocorre nas áreas das armadilhas MA-I e MA-II, podem, alterar a capacidade dos 

predadores como as vespas sociais de se dispersar ocorrendo, assim, redução no tamanho das 

populações regionais (Jonsen & Fahring, 1997). Nestes ambientes a associação entre efeitos 

antrópicos e competição interespecífica tende a promover uma redução no número de espécies 

como um todo, especialmente das espécies raras e paralelamente, um aumento populacional 

de espécies dominantes (Odum & Barrett, 2008). 

As áreas onde estavam situadas as armadilhas MA-III e MO-I, no entanto, 

apresentavam-se mais conservadas e isso pode justificar a maior diversidade encontrada, uma 

vez que áreas cuja constituição florística e estrutura vegetal estejam mais equilibradas podem 

ser determinantes na composição e estruturação das comunidades de vespas sociais, 

influenciando seus nichos fundamentais e realizáveis (Santos et al., 2007), oferecendo 

condições no fornecimento de substrato para nidificação, e regiões de caça e forrageio (Santos 

et al., 2006). Os ambientes preservados apresentam fauna mais homogênea, com maior 

número de espécies, e geralmente sem a presença de espécies dominantes (Silveira-Neto et 

al., 1976; Odum & Barrett, 2008). 

Destacamos neste trabalho a alta abundância de espécies verificadas para os gêneros 

Polybia (42,45%) e Polistes (15,38%) que juntos perfizeram 57,83% de todo o material 

coletado. Merece destaque também a morfoespécie Eumeninae sp2 que representou 24,79% 

de toda a amostragem. Os gêneros Polybia e Polistes são dois dos gêneros mais comuns de 

Polistinae e sua alta abundância já havia sido verificada em outros trabalhos realizados para 

Caatinga por Santos et al. (2006), Aguiar e Santos (2007) e Santos et al. (2009). Até então são 

desconhecidas as informações da fauna de Eumeninae para Caatinga, sendo necessários mais 

estudos para a compreensão da diversidade e biologia desta subfamília. Possivelmente, a 

armadilha de Moericke tenha sido mais eficiente na coleta de Eumeninae, pois algumas 

espécies não escavadoras desse grupo geralmente empregam lama na construção do ninho, 
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esta lama normalmente é obtida pelo seguinte processo: após ingerir água, o inseto voa para 

outro local onde a água é regurgitada e misturada com terra (Carpenter & Marques, 2001). 

A medida de constância (C) calculada apontou novamente a formação de dois grupos 

de armadilhas com características diferentes. O primeiro constituído pelas armadilhas MA-I e 

MA-II que apresentaram constância acidental (Z) para todos os táxons coletados, exceto para 

Polybia (M.) occidentalis, que em MA-I apresentou constância acessória e em MA-II que 

apresentou alta constância (W). O segundo grupo constituído pelas armadilhas MA-III e MO-I 

apresentou constância variável, sendo que MA-III teve táxons com constância dos tipos 

acidental (Z) e acessória (Y), enquanto que MO-I apresentou táxons com constância acidental 

(Z), acessória (Y) e constante (W), demonstrando novamente a maior homogeneidade na 

distribuição da fauna nestes dois últimos ambientes. 

Neste estudo a abundância observada para as armadilhas de Malaise juntas (159 

indivíduos) foi inferior à verificada para as armadilhas do tipo Moericke (192 indivíduos). 

Segundo Silva e Silveira (2009) as armadilhas de Malaise são ineficientes para coleta de 

espécies de vespas sociais raras em uma determinada área, entretanto o método permite 

registrar as espécies mais comuns na parcela. Nesse sentido, a utilização da armadilha de 

Moericke foi importante, pois esta se mostrou mais eficiente na coleta de maior número e 

diversidade de vespas sociais o que ratifica a importância de combinar vários métodos de 

coleta para obter maior sucesso na amostragem de vespas sociais (Silveira, 2002). 
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Tabela 4. Análise faunística de vespas (Hymenoptera: Vespidae) coletadas com armadilha de Malaise (MA-I) em fragmento de Caatinga, do município de Jequié 
(BA), no período de Abril de 2005 a Julho de 2006. 

Nov. Mar. Ago. Mai. Fev. Mai. TOTAIS 

2 
17 
1 
3 
3 

1 
27 

Abr. Abr. Jun. Out. Jan. Jun. Dez. Jul. Jul. 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

Set. 
Subfamília Tribo Espécie 

2005 
Polistinae Epiponini Apoica (Apoica) flavissima (Van der Vecht, 1973) 

Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 
Polybia (Trichothorax) sericea (Olivier, 1791) 
Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
Polybia (Trichothorax) ignobilis (Haliday, 1836) 

Polistini Polistes (Aphanilopterus) canadensis (Linnaeus, 1758) 
TOTAIS 

- 
1 
- 
- 
- 

- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0 

- 
- 
- 
1 
- 

- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
0 

- 
- 
- 
1 
1 

- 
2 

- 
5 
1 
- 
1 

- 
7 

- 
3 
- 
- 
- 

1 
4 

- 
1 
- 
- 
1 

- 
2 

2006 
- 
3 
- 
- 
- 

- 
3 

- 
1 
- 
1 
- 

- 
2 

2 
3 
- 
- 
- 

- 
5 

Abundância Frequência Constância Dominância 
Relativa (S)(f)(C)(D) 

C 
SA 
D 
A 
A 

D 
- 

F 
SF 
PF 

MF 
MF 

PF 
- 

Z 
Y 
Z 
Z 
Z 

Z 
- 

ND 
SD 
ND 
ND 
ND 

ND 

Abundância Relativa (S): R – raro; D – disperso; C – comum; A – abundante; MA - muito abundante; SA - super abundante. Frequência: PF - pouco frequente, F – frequente, MF - 
muito frequente e SF - super frequente. Constancia: Z – acidental, Y – acessória e W – constante. Dominância: ND – Não dominante, D – Dominante e SD – Super dominante. 

Tabela 5. Análise faunística de vespas (Hymenoptera: Vespidae) coletadas com armadilha de Malaise (MA-II) em fragmento de Caatinga, do município de Jequié 
(BA), no período de Dezembro de 2005 a Dezembro de 2006. 

Mar. Mai. Ago. Abr. Nov. Jan. Fev. TOTAIS 

31 
1 
8 
2 

1 

1 
1 

Out. Jun. Dez. Dez. 

5 
- 
6 
- 

1 

- 
- 

Jul. Set. 
Subfamília Tribo Morfoespécie 

2005 
Polistinae Epiponini Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 

Polybia (Myrapetra) sp. 
Polybia (Trichothrorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
Polybia (Trichothrorax) ignobilis (Haliday, 1836) 

Polistini 

Eumeninae 

Polistes (Aphanilopterus) canadensis (Linnaeus, 1758) 

Eumeninae sp2 
Eumeninae sp8 

TOTAIS 

5 
1 
- 
- 

- 

1 
1 
8 

2 
- 
2 
1 

- 

- 
- 
5 

6 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
6 

1 
- 
- 
1 

- 

- 
- 
2 

5 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
5 

1 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
1 

2006 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
0 

1 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
1 

1 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
1 

4 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
4 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
0 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 

Abundância Frequência Constância Dominância 
Relativa (S)(f)(C)(D) 

SA 
C 

SA 
MA 

C 

C 
C 
- 

SF 
F 

SF 
MF 

F 

F 
F 
- 

W 
Z 
Z 
Z 

Z 

Z 
Z 
- 

SD 
ND 
SD 
ND 

ND 

ND 
ND 

- 0 12 45 
Abundância Relativa (S): R – raro; D – disperso; C – comum; A – abundante; MA - muito abundante; SA - super abundante. Frequência: PF - pouco frequente, F – frequente, MF - 
muito frequente e SF - super frequente. Constancia: Z – acidental, Y – acessória e W – constante. Dominância: ND – Não dominante, D – Dominante e SD – Super dominante. PPGGBC
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Tabela 6. Análise faunística de vespas (Hymenoptera: Vespidae) coletadas com armadilha de Malaise (MA-III) em fragmento de Caatinga, do município de Jequié 
(BA), no período de Agosto de 2006 a Novembro de 2007. 

Mar. Nov. Mai. Nov. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

TOTAIS 

2 
1 
8 

34 
3 
5 

1 

1 
12 
2 

13 
2 
1 
1 
1 

Ago. Abr. Ago. Out. Fev. Out. Jun. Jan. Dez. Jul. Set. Set. 
Subfamília Tribo Morfoespécie 

2006 
Polistinae Epiponini Chartergus sp1 

Chartergus sp2 
Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 
Polybia (Myrapetra) sp. 
Polybia (Trichothrorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
Polybia (Trichothrorax) ignobilis (Haliday, 1836) 

Mischocyttarini Mischocyttarus sp. 

Polistini Polistes sp. 
Polistes (Aphanilopterus) canadensis (Linnaeus, 1758) 
Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 

Eumeninae Eumeninae sp2 
Eumeninae sp9 
Eumeninae sp10 
Pachodynerus sp. 
Zethus sp2 

TOTAIS 

- 
- 
- 

32 
- 
1 

- 

- 
2 
- 

2 
- 
- 
- 
- 

37 

2 
- 
- 
- 
- 
2 

- 

- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
5 

- 
- 
3 
- 
- 
- 

- 

- 
3 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
2 
1 
- 

- 

- 
3 
- 

3 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
2 
- 
2 
1 

- 

1 
2 
- 

7 
2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

1 
- 
1 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 

- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
2 

2007 
- 
1 
2 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
0 

Abundância Frequência Constância Dominância 
Relativa (S)(f)(C)(D) 

C 
D 

MA 
SA 
C 
C 

D 

D 
MA 

C 

MA 
C 
D 
D 
D 
- 

F 
PF 
MF 
SF 
F 
F 
- 

PF 

PF 
MF 

F 

MF 
F 

PF 
PF 
PF 
- 

Z 
Z 
Y 
Z 
Z 
Y 

Z 

Z 
Y 
Z 

Y 
Z 
Z 
Z 
Z 
- 

ND 
ND 
D 

SD 
ND 
ND 

ND 

ND 
D 

ND 

D 
ND 
ND 
ND 
ND 

- 6 11 17 0 87 
Abundância Relativa (S): R – raro; D – disperso; C – comum; A – abundante; MA - muito abundante; SA - super abundante. Frequência: PF - pouco frequente, F – frequente, MF - 
muito frequente e SF - super frequente. Constancia: Z – acidental, Y – acessória e W – constante. Dominância: ND – Não dominante, D – Dominante e SD – Super dominante. 
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Tabela 7. Análise faunística de vespas (Hymenoptera: Vespidae) coletadas com armadilhas de Moericke (MO-I) em fragmento de Caatinga, do município de Jequié 
(BA), no período de Janeiro a Dezembro de 2007. 

Mar. Mai. Ago. Abr. Out. Jun. Nov. Jan. Fev. Dez. TOTAIS Jul. Set. 
Subfamília Tribo Morfoespécie Abundância Frequência 

Relativa (S)(f) 

C 
C 
C 
D 
D 

F 
F 
F 
PF 
PF 

Constância 
   (C) 

W 
Y 
Z 
Z 
W 

Dominância 
   (D) 

D 
D 

ND 
ND 
ND 

2007 
Polistinae Epiponini Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 

Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 
Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
Polybia (Trichothorax) ignobilis (Haliday, 1836) 
Protonectarina sylveirae (Saussure, 1854) 

- 
- 
- 
- 
- 

4 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
2 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
3 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 
- 

- 
8 
- 
1 
- 

1 
2 
- 
- 
- 

9 
15 
3 
1 
1 

Polistini Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 
Polistes (Aphanilopterus) canadensis (Linnaeus, 1758) 

1 
1 

2 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

11 
- 

4 
13 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
1 
- 

1 
1 

- 
4 
- 
1 
- 
- 
- 
4 
1 
- 

3 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 

7 
1 

7 
29 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
2 
- 

3 
- 

1 
6 
- 
- 
1 
- 
- 
4 
3 
- 

- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
4 
- 

- 
- 

1 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 

- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
7 

- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

2 
3 

- 
4 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2 

- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 

28 
9 

15 
72 
1 
3 
1 
1 
1 
17 
13 
2 

192 

MA 
C 

C 
MA 

D 
C 
D 
D 
D 
C 
C 
D 
- 

MF 
F 

F 
MF 
PF 
F 
PF 
PF 
PF 
F 
F 
PF 
- 

W 
W 

Y 
W 
Z 
Y 
Z 
Z 
Z 
W 
W 
Z 
- 

D 
D 

D 
D 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
D 
D 

ND 
- 

Eumeninae Eumeninae sp1 
Eumeninae sp2 
Eumeninae sp3 
Eumeninae sp4 
Eumeninae sp5 
Eumeninae sp6 
Eumeninae sp7 
Pachodynerus sp 
Zeta sp 
Zethus sp 

TOTAIS 9 36 14 5 53 18 7 10 3 19 11 
Abundância Relativa (S): R – raro; D – disperso; C – comum; A – abundante; MA - muito abundante; SA - super abundante. Frequência: PF - pouco frequente, F – frequente, MF - 
muito frequente e SF - super frequente. Constancia: Z – acidental, Y – acessória e W – constante. Dominância: ND – Não dominante, D – Dominante e SD – Super dominante. 
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Os cálculos de equitabilidade demonstraram que as comunidades biológicas mesmo 

com suas particularidades podem ser consideradas uniformes quanto à constituição da fauna 

de vespas estudadas. Os dados obtidos foram JMA-I = 0,935, JMA-II = 0,969, JMA-III = 0,823, JMO- 

II = 0,732. Considerando que o índice de equitabilidade utilizado varia de zero a um, em que o 

índice um constitui o valor máximo que pode ser encontrado em comunidades onde as 

espécies apresentam a mesma frequência relativa, podemos ressaltar que os valores 

encontrados para todas as armadilhas demonstram uma uniformidade acima de 70% nas 

comunidades estudadas. 

O valor obtido para o coeficiente de similaridade de Sorensen (CS) permitiu comparar 

aos pares a semelhança da fauna coletada nas armadilhas de Malaise. Os ambientes das 

armadilhas MA-I e MA-II tiverem similaridade de 61,64%, sendo, portanto, as comunidades 

mais similares dentre as investigadas. A fauna amostrada nas armadilhas MA-I x MA-III 

apresentou similaridade mais baixa, 40%, demonstrando mais uma vez o contraste 

evidenciado na abundância e diversidade de espécies para os dois agrupamentos de áreas já 

discutidos nesse trabalho. 

As curvas de rarefação calculadas mostraram que as coletas alcançaram um grau 

máximo de saturação, ou seja, foi possível obter um número representativo das espécies de 

vespas (Vespidae) que ocorrem nas áreas estudadas (Figura 1). Percebe-se que nos últimos 

dois meses de coleta das armadilhas MA-I, MA-II e MO-I (Figuras 1 A e C) houve um 

aumento de apenas uma espécie na flutuação, contudo esses táxons amostrados foram 

considerados acidentais, o que confirma que o período de coleta da armadilha foi suficiente. 

A análise da influência da sazonalidade na flutuação de Vespidae demonstrou que 

quando foram relacionadas à temperatura e a abundância de insetos a correlação linear de 

Pearson (r) calculada foi positiva em todas as áreas estudadas, r MA-I = 0,829; rMA-II = 0,869; 

rMA-III = 0,532; rMO-I = 0314, indicando que nesses fragmentos o aumento da quantidade de 

insetos ocorre com o aumento da temperatura. Entretanto, quando foram confrontadas 

pluviosidade e abundância de insetos verificou-se que apenas as áreas das armadilhas MA-I e 

MA-III apresentaram correlação positiva entre as variáveis, r MA-I = 0,561; rMA-III = 0,985, 

enquanto que MA-II e MO-I apresentou correlação negativa, rMA-II = - 0,202; rMO-I = - 0,140, 

indicando duas áreas onde a maior quantidade de chuvas gerou um aumento na abundância de 

insetos e outras duas onde ocorreu um efeito inverso (Figura 2, A, B, C, D). 

De forma geral, nas áreas onde foram utilizadas Malaises, nota-se uma maior 

abundancia de vespas durante as estações de primavera e/ou verão, períodos que apresentaram 
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maiores índices de temperatura e pluviosidade (Figura 2A, B, C). Para as armadilhas de 

Moericke foi verificado que a maior quantidade de vespas foi coletada durante as estações de 

outono e verão, respectivamente, que também apresentaram índices de temperatura e 

pluviosidade elevados (Figura 2D). Por outro lado, durante o inverno com baixos índices de 

temperatura e pluviosidade verificou-se que a abundância de vespas coletadas em todas as 

armadilhas foi baixa (Figura 2A, B, C e D). 

Aparentemente, o aumento nos índices de temperatura e pluviosidade no último mês 

da primavera, durante todo o verão e no primeiro mês de outono justificam a maior ocorrência 

de Vespidae nesse período. Segundo Santos et al. (2009) durante os períodos de chuva na 

Caatinga ocorre intenso processo de floração e abundância de recursos alimentares para os 

insetos, o que torna propício o aumento da entomofauna. O mesmo padrão foi observado por 

Lima et al. (2000) no Cerrado ao verificar uma maior abundância de vespas sociais durante a 

estação quente e úmida em meados dos meses de setembro a março, seguida de uma grande 

redução deste número na estação fria e seca do final de março até o início de setembro. 
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Figura 1: Curvas de rarefação calculadas para as áreas estudadas. A. MA-I e II (representando oito meses de 
coleta simultânea); B. MA-III (16 meses) e C. MO-I (12 meses). 
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Malaise I Pearson (r) 
0,829 
0,561 

A Temp. x Abund. Insetos (%) 
Pluvios. x Abund. Insetos (%) 

B 
Malaise II 

Temp. x Abund. Insetos (%) 
Pluvios. x Abund. Insetos (%) 

Pearson (r) 
0,869 
-0,202 

C 
Malaise III 

Temp. x Abund. Insetos (%) 
Pluvios. x Abund. Insetos (%) 

Pearson (r) 
0,532 
0,985 

D 
Moericke I 

Temp. x Abund. Insetos (%) 
Pluvios. x Abund. Insetos (%) 

Pearson (r) 
0,314 
-0,140 

Pluviosidade Acumulada (mm) 
Temperatura Média (°C) 
Frequência Relativa de Vespas Sociais (%) 

Figura 2. Gráficos de flutuação x sazonalidade de vespas (Hymenoptera: Vespidae) por estação, 
considerando fatores abióticos de temperatura e precipitação de quatro fragmentos de Caatinga do 
município de Jequié - BA. A e B– Fragmentos de Caatinga nas proximidades da DIRFAV. C e D - 
Fragmentos de Caatinga nas proximidades do Modulo II – UESB. 
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CAPÍTULO IV 

ARTIGO: DETERMINAÇÃO DO NÚMERO E MORFOLOGIA CROMOSSOMICA 

DE CINCO ESPÉCIES DE VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA, VESPIDAE, 

POLISTINAE) DA BAHIA, BRASIL. 
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DETERMINAÇÃO DO NÚMERO E MORFOLOGIA CROMOSSÔMICA DE CINCO 

ESPÉCIES DE VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA, VESPIDAE, POLISTINAE) DA 

BAHIA, BRASIL. 

RESUMO: Neste trabalho foi realizada a determinação do número e morfologia 

cromossômica de cinco espécies de vespas sociais (Vespidae: Polistinae) do estado da Bahia. 

Os insetos foram coletados por meio da técnica de busca ativa de ninhos em quatro 

municípios da região. Os cromossomos mitóticos foram obtidos pela técnica de secagem ao ar 

de Imai et al. (1988). Os dados citogenéticos revelaram que Apoica (Apoica) flavissima (Van 

der Vecht, 1973) apresentou 2n=64 cromossomos, sendo (48M+16SM); Polybia (Myrapetra) 

occidentalis (Olivier, 1791) 2n=44, (36M+8A); Polybia (Formicicola) rejecta (Fabricius, 

1798) 2n=28, (20M+8SM); Polybia (Myrapetra) catillifex (Moebius, 1856) 2n=40, 

(30M+10SM); Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 2n=58, (52M+ 

4SM+ 2T) e n =29, (26M+2SM+1T). Os dados reforçam a hipótese da mínima interação 

como justificativa para a variação no número cromossômico em Polistinae. Foi proposto um 

número basal de 34 cromossomos para a tribo Epiponini. A semelhança cariotípica entre 

Apoica (A.) flavissima com duas espécies do gênero Agelaia (Lepeletier, 1836) reforça a 

proximidade filogenética entre os gêneros. 

PALAVRAS CHAVE: Citogenética, Epiponini, Cromossomo. 

ABSTRACT: This work was performed to determine the number and chromosome 

morphology of five species of social wasps (Vespidae: Polistinae) the state of Bahia, 

northeastern Brazil. The insects were collected using the technique of active search for nests 

in four municipalities. The mitotic chromosomes were obtained by air-drying technique 

described by Imai et al. (1988). The data revealed that cytogenetic Apoica (Apoica) flavissima 

(Van der Vecht, 1973) presented 2n = 64 chromosomes, with (48M + 16SM), Polybia 

(Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 2n = 44 (36M + 8A), Polybia (Formicicola) rejecta 

(Fabricius, 1798) 2n=28 (20M + 8SM), Polybia (Myrapetra) catillifex (Moebius, 1856) 

2n = 40 (30M +10SM), Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 2n = 58 

(52M + 4SM+ 2T) and n= 29 (26M + 2SM + 1T). The data reinforce the hypothesis of 

minimal interaction as justification for the variation in chromosome number in Polistinae. We 

proposed a baseline number of 34 chromosomes to the tribe Epiponini. The similarity 
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between Apoica (A.) flavissima karyotype with two species of the 

genus Agelaia (Lepeletier, 1836) reinforces the close phylogenetic relationship between the 

genders. 

KEYWORDS: Cytogenetic, Epiponini, Chromossome 

INTRODUÇÃO 

A família Vespidae é constituída por cerca de 4.500 espécies distribuídas em 268 

gêneros e seis subfamílias existentes atualmente: Euparagiinae, Stenogastrinae, Vespinae, 

Masarinae, Eumeninae e Polistinae, sendo que destas, apenas as três últimas ocorrem no 

Brasil (Carpenter, 1981; Carpenter & Marques, 2001). A subfamília Polistinae é cosmopolita, 

mas grande parte de suas 942 espécies agrupadas em 26 gêneros habitam a região neotropical 

(Brothers & Finnamore, 1993), sendo que no Brasil ocorre uma alta diversidade com 21 

gêneros e 304 espécies (Carpenter & Marques, 2001; Carpenter, 2004). 

A citogenética constitui uma ferramenta adicional aos estudos dos mecanismos 

envolvidos nos processos evolutivos das espécies. Sua aplicação é considerada cada vez mais 

importante para estudos de filogenia, taxonomia, mecanismos de especiação e da 

variabilidade genética (Guerra, 1988; Gomes, 1995), o emprego de diferentes técnicas tem 

contribuído ao estudo da citotaxonomia e cariosistemática de vários grupos de insetos, em 

especial para a ordem Hymenoptera (Brito et al., 2003; Rocha et al., 2003; Domingues et al., 

2005; Mariano et al., 2008; Gokhman; 2009, Menezes et al., 2011; Gebiola et al., 2012). 

Atualmente cerca de 50 espécies de Vespidae foram cariotipadas, das quais, a maior 

parte delas pertencem a subfamília Polistinae (Hoshiba et al., 1989; Pompolo & Takahashi, 

1990b; Gokhman, 2009). Os números haplóides (n) das espécies de Polistinae até então 

estudadas variam de 8 a 34 cromossomos, demonstrando uma grande diversificação do 

número cromossômico e diferenciação cariotípica (Gokhman, 2009). São poucos os estudos 

citogenéticos associados à fauna de vespas sociais no Brasil. Os trabalhos mais expressivos 

foram realizados por Pompolo e Takahashi (1986, 1987, 1990a e 1990b), que cariotiparam 21 

espécies. 

Assim, diante da carência de estudos citogenéticos sobre vespas sociais no Brasil e 

conhecendo a relevância desses estudos na compreensão da taxonomia e sistemática desses 

insetos, o objetivo deste trabalho foi aumentar as informações sobre a citogenética de vespas 
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sociais (Hymenoptera; Polistinae; Epiponini), cariotipando as espécies Apoica (Apoica) 

flavissima (Van der Vecht, 1973); Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791); Polybia 

(Formicicola) rejecta (Fabricius, 1798); Polybia (Myrapetra) catillifex (Moebius, 1856) e 

Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796), determinando o número e 

morfologia dos seus cromossomos. 

METODOLOGIA 

Cinco espécies de vespas sociais da subfamília Polistinae foram analisadas. O 

material biológico foi obtido no período de março de 2010 a maio de 2011, pela captura ativa 

dos ninhos em localidades rurais de municípios da região de Jequié, Bahia, nordeste do Brasil 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Espécies de Vespas Sociais (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) cariotipadas. 

Subfamilia 

Polistinae 

Tribo Espécies 

  Áreas de Coleta (Cidade, 
Estado, Bioma, Coordenadas 
        Geográficas) 

Brejões,Bahia,Caatinga 
S13°04'18,6'';W39°47'02,2'' 

Jequié,Bahia,Caatinga 
S13°52'22,7'';W40°04'12,5'' 

Jequié, Bahia, Mata Atlântica 
S13°56'41.81"; W39°58'28.65" 

Ibirataia, Bahia, Mata Atlântica 
S14°04'01,0'';W39°38'27,0'' 

Itagi, Bahia, Mata Atlântica 
S14°09'46,0'';W40°00'21,0'' 

Epiponini Apoica (Apoica) flavissima (Van der Vecht, 1973) 

Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 

Polybia (Formicicola) rejecta (Fabricius, 1798) 

Polybia (Myrapetra) catillifex (Moebius, 1856) 

Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 

Os cromossomos metafásicos foram obtidos a partir de gânglios cerebrais de prepupas 

e, para isso, utilizou-se a técnica de coloração convencional desenvolvida por Imai et al. 

(1988). Antes da fixação, os gânglios foram submetidos a um pré-tratamento em solução 

hipotônica colchicina-citrato de sódio (0,05%), por um tempo variável de 40 minutos a 2 

horas de acordo com a espécie estudada. 

As melhores metáfases foram analisadas e fotografadas sob objetiva de imersão 

(100x) em fotomicroscópio de epifluorescência Olympus BX-51 acoplado com sistema digital 

de captura de imagens Image Pro-Plus (Media Cybernetics). Foram analisados 
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aproximadamente dez (10) indivíduos de cada espécie amostrada e observadas, em média, dez 

metáfases completas por lâmina. O número cromossômico das espécies foi determinado a 

partir do número de ocorrência mais comum. 

Os cariótipos foram montados pareando-se os cromossomos em ordem decrescente 

de tamanho. Neste trabalho foi adotada a caracterização da morfologia cromossômica 

proposta por Levan et al. (1964), que considera quatro tipos cromossômicos em relação à 

razão de braços com a seguinte nomenclatura: M=Metacêntrico; Sm=Submetacêntrico; 

A=Acrocêntrico e T=Telocêntrico, e realizadas inferências comparativas considerando a 

nomenclatura proposta na Teoria da Interação mínima (Imai et al, 1988; Imai, 1991). 

Exemplares adultos foram encaminhados para especialistas para confirmação da 

identificação taxonômica e estão depositados na coleção do Laboratório de Biologia de 

Insetos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié/BA. 

RESULTADOS 

Foram analisadas cinco espécies de vespas sociais sendo quatro dessas novas 

descrições para a subfamília Polistinae. A partir da análise pela técnica de secagem ao ar foi 

observado que o conjunto cromossômico diplóide das espécies foi constituído na sua maioria 

por cromossomos metacêntricos e submetacêntricos, adicionalmente, foi verificada uma 

variação no número cromossômico diplóide entre 28 e 64 cromossomos. 

O cariótipo de Apoica (Apoica) flavissima apresentou 2n = 64 cromossomos (fêmeas) 

com morfologia metacêntrica e submetacêntrica. O cariótipo é simétrico, contudo há 

variações de tamanho entre alguns pares cromossômicos e apresenta fórmula cariotípica 

2n=48M+16SM (Figura 1A). 

As quatro espécies do gênero Polybia estudadas neste trabalho apresentaram números 

cromossômicos diferentes. A espécie Polybia (M.) occidentalis possui cariótipo formado por 

número diplóide de 44 cromossomos (fêmeas), e morfologias cromossômicas metacêntricas e 

acrocêntricas com variações no tamanho dos mesmos. Esta espécie apresentou fórmula 

cariotípica 2n=36M+8A (Figura 1B). 

A espécie Polybia (F.) rejecta apresentou um cariótipo simétrico composto de 2n=28 

cromossomos (fêmeas) e fórmula cariotípica 2n=20M+8SM (Figura 1C). 
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A espécie Polybia (M.) catillifex apresentou um cariótipo simétrico, embora com 

pequenas variações de tamanho, com 2n=40 cromossomos para as fêmeas (Figura 1D). A 

fórmula cariotípica diplóide observada foi 2n=30M+10SM. 

Polybia (T.) chrysothorax apresentou um cariótipo simétrico com 2n=58 cromossomos 

para fêmeas e n=29 para os machos (Figura 1E e F). Foi verificado um único par telocêntrico 

menor que os demais cromossomos do conjunto. A fórmula cariotípica obtida foi: 

2n=52M+4SM+2T. 

Figura 1. Cariótipos das espécies de vespas sociais capturadas no estado da Bahia. A. Apoica (A.) flavissima 
(fêmea); B. Polybia (M.) occidentalis (fêmea); C. Polybia (F.) rejecta (fêmea); D. Polybia (M.) catillifex 
(fêmea); E. Polybia (T.) chrysothorax (fêmea); F. Polybia (T.) chrysothorax: (macho). Barra=5µm. 

PPGGBC



83 

DISCUSSÃO 

Das 940 espécies descritas de Polistinae, apenas 48 tiveram seu cariótipo descrito até o 

momento, o que representa aproximadamente 5% da fauna mundial. No presente trabalho, 

quatro novos cariótipos e um novo citótipo são apresentados. Na tabela 2 foi reunida toda a 

informação disponível dobre descrição cariotípica na subfamília Polistinae. 

Hoshiba et al. (1989) afirmam que a análise dos cromossomos de vespas sociais é 

escassa e que o número cromossômico quando comparado com outros Hymenoptera é muito 

variável. Os dados citogenéticos disponíveis somados aos obtidos no presente trabalho 

reforçam essa hipótese. Na superfamília Vespoidea (excetuando-se as formigas), nove 

espécies de vespas sociais da subfamília Eumeninae já foram estudadas citogeneticamente e 

estas apresentaram número cromossômico haplóide entre 5 e 12 (Gokhman, 2009), assim 

como as cerca de 50 espécies de Polistinae estudadas tiveram número cromossômico variável, 

com n entre 8 e 34 cromossomos. O gênero Polistes teve até então 25 espécies cariotipadas e 

apresenta número cromossômico haplóide variando desde 9 até 34 cromossomos (Machida, 

1934; Misura & Srivastava, 1971; Hoshiba et al., 1989). 

Com base na variação dos números cromossômicos observados e comparando com as 

demais espécies citadas na literatura, os resultados apontam para a existência de uma variação 

significativa no número cromossômico dos Polistinae, impedindo, até o momento, a 

determinação de um número cromossômico característico do grupo (modal), assim como 

acontece com vários grupos de Hymenoptera em diversos níveis taxonômicos tais como 

famílias, subfamílias, gêneros, dentre outros (Imai et al., 1988; Rocha et al., 2003; Gokhman 

& Toxmah, 2004; Gebiola, 2012). 

Existem várias teorias para explicar a evolução do cariótipo em grupos animais, dentre 

estas, a teoria modal de Matthey (1973). Apesar de ter sido proposta originalmente para 

explicar a evolução do cariótipo em mamíferos, tem sido utilizada em outros grupos. Esta 

teoria propõe que o número cromossômico mais comum entre os representantes de um táxon 

representaria o número básico daquele grupo. Variações nesse padrão seriam resultantes de 

rearranjos cromossômicos estruturais, especialmente inversões, fusões e fissões que 

originariam valores haplóides tanto acima quanto abaixo do número cromossômico mais 

comum (número modal). 
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Tabela 2. Números cromossômicos conhecidos de espécies de vespas sociais (Hymenoptera: Polistinae) para 
a fauna mundial. 

Tribo 

Polistini 

Espécie 

Polistes (Aphanilopterus) similimus 
Polistes (Aphanilopterus) canadensis* 
Polistes (Aphanilopterus) canadensis* 
Polistes (Aphanilopterus) erythrocephalus 
Polistes (Aphanilopterus) exclamans 

Polistes (Aphanilopterus) ferreri 

Polistes (Aphanilopterus) lanio 
Polistes (Aphanilopterus) versicolor 
Polistes (Epicnemius) cinerascens 
Polistes (Fuscopolistes) aphacus 
Polistes (Fuscopolistes) carolinus 
Polistes (Fuscopolistes) f. fuscatus 
Polistes (Fuscopolistes) metricus 
Polistes (Megapolistes) hebreaus 
Polistes (Megapolistes) jadwigae* 
Polistes (Megapolistes) jadwigae* 
Polistes (Megapolistes) jokohane 
Polistes (Megapolistes) rothneyi ingrami 
Polistes (Megapolistes) rothneyi iwatai 
Polistes (Polistela) japonicus 
Polistes (Polistela) mandarinus 
Polistes (Polistela) snelleni* 
Polistes (Polistela) snelleni* 
Polistes (Polistes) chinensis 
Polistes (Polistes) gallicus 
Polistes (Polistes) nimpha 
Polistes (Polistes) omissus 
Polistes (Polistes) riparius 

Mischocyttarini Mischocyttarus sp. 
                Mischocyttarus (Monocyttarus) cassunga 
                Mischocyttarus (Kappa) atramentarius 

Mischocyttarus (Monocyttarus) consimilis 

Epiponini Apoica (Apoica) flavissima 
Angiopolybia pallens 

Brachygastra lecheguana 
Metapolybia decorata 
Metapolybia sp. 
Parachartergus smithii 
Polybia (Formicicola) rejecta 
Polybia (Myrapetra) catillifex 
Polybia (Myrapetra) occidentalis* 
Polybia (Myrapetra) occidentalis* 
Polybia (Myraptera) paulista 
Polybia (Myraptera) scutellaris 
Polybia (Trichothorax) chrysothorax 
Polybia (Trichothorax) sericea 
Polybia sp1 
Polybia sp2 
Protonectarina sylveirae 
Protopolybia exigua exigua 
Protopolybia pumila 
Pseudopolybia vespiceps morph testacea 
Stelopolybia multipicta multipicta** 
Stelopolybia pallipes pallipes** 
Synoeca cyanae 

Synoeca surinama 

Nº de Crom. 
n2n 
2856 
2852 
1632 
2856 
33- 

28 

 22 
 31 
 27 
22/25 
 19 
 26 
 26 
  9 
  9 
 31 
  6 
 31 
 31 
 34 
 26 
 13 
 30 
 23 
 21 
 22 
 14 
 22 

34 
32 
 - 

- 

 - 
13 

 - 
 - 
19 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
17 
 - 
29 
27 
16 
 - 
 - 
31 
 - 
 8 
 - 
32 
 - 

- 

56 

44 
62 
54 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
62 
 - 
 - 
 - 
26 
60 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
78 

50 a 63 

64 
26 

  56 
35 a 36 
   - 
  54 
  28 
  40 
  34 
  44 
  34 
  34 
  58 
   - 
   - 
  34 
  58 
   - 
  42 
   - 
  64 
  64 
  41 

60 

Formula Cariotípica Referências 

Pompolo & Takahashi (1986) 
Souza (2003)Δ 
 Kerr (1952) 

 Souza (2003)Δ 
Hung et al. (1981) 

Souza (2003)Δ 

       Souza (2003)Δ 
Pompolo & Takahashi (1986) 
Pompolo & Takahashi (1990a) 
    Hung et al. (1981) 
    Hung et al. (1981) 
    Goodpasture (1974) 
    Hung et al. (1981) 
 Misura & Slivastava (1971) 
      Machida (1934) 
   Hoshiba et al. (1989) 
      Machida (1934) 
   Hoshiba et al. (1989) 
   Hoshiba et al. (1989) 
   Hoshiba et al. (1989) 
   Hoshiba et al. (1989) 
      Machida (1934) 
   Hoshiba & Ono (1984) 
      Hoshiba (1986) 
        Pardi (1942) 
      Hoshiba (1986) 
        Pardi (1942) 
   Hoshiba et al. (1989) 

Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1990b) 

Silva-Júnior et al. (1997)Δ 
Silva & Antonialli-Júnior (2011)Δ 

Presente Trabalho 
   Silva et. al. (2006)Δ 
Pompolo & Takahashi (1987) 

    Silva et al. (2006)Δ 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
    Presente Trabalho 
    Presente Trabalho 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
    Presente Trabalho 
Pompolo & Takahashi (1987) 
Pompolo & Takahashi (1987) 
    Presente Trabalho 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1987) 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1990b) 
Pompolo & Takahashi (1987) 
Pompolo & Takahashi (1987) 
Pompolo & Takahashi (1987) 

Costa et al. (2010)Δ 
Costa et al. (2010)Δ 

M e SM 
- 
- 

24M +26A M+6A MC 
       - 

- 
26M CC+16A M+2A MC 
     62M e SM 
    M; SM e A 

- 
- 
- 

CC 

   - 
   - 
   - 
  M 
   - 
  M 
  M 
M e SM 
M e SM 
M e SM 
M e SM 
M e SM 
   - 
M e SM 
   - 
M e SM 

32M e SM + 2A 
  32 M e SM 

A M + M CC 
     - 

 48M + 16SM 
8M+16SM+2A 

   56M e SM 
         - 
14SM e M + 5A 
  54SM, M e A 
   20M + 8SM 
  30M + 10SM 
32SM e M + 2A 
    36M + 8A 
   34M e SM 
   34M e SM 
52M + 4SM + 2T 
24SM e M + 3A 
15SM e M + 1A 
   34SM e M 
    56SM e A 
30M e SM + 1 A 
40M e SM + 2A 
       8SM 
      64SM 
         - 
   41M e SM 

23M e SM 

* Espécies com dois citótipos. 
** Carpenter & Day (1988) propõe que Stelopolybia (Ducke, 1910) seja sinônimo de Agelaia (Lepeletier, 
1836), passando o segundo nome genérico a prevalecer sobre o primeiro. 
∆ 
  Informações obtidas de Teses, Dissertações e resumos de congresso. 
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Para as espécies analisadas neste trabalho as quais pertencem à tribo Epiponini é 

possível se propor um padrão cariotípico. Dessa forma o cariótipo mais basal seria composto 

por 2n=34 cromossomos na sua maioria metacêntricos e submetacêntricos. Esta proposta é 

reforçada por resultados obtidos nas vespas parasitoides (Hymenoptera: Parasitica), onde é 

possível constatar quando analisado em nível de família que os cariótipos dos seus 

representantes tendem a apresentar formulas cariotípicas muito similares (Gokhman & 

Quicke, 1995; Gokhman, 2009). Também entre os Formicoidea e Apoidea é possível 

estabelecer um número modal. Entre as formigas este valor é n=10 quando se analisa em nível 

de espécie e n=11 em nível de gênero (Hoshiba & Imai, 1993), enquanto que entre as abelhas 

este valor é n=16 quando se considera em nível de superfamília (Gokhman, 2009), esta 

proposta pode ser utilizada para explicar a grande quantidade de cariótipos n=17 entre os 

Meliponini (Rocha et al., 2003) e n=18 para os Bombini (Owen, 1995). 

Com o desenvolvimento de novas técnicas, especialmente o bandamento C surgiram 

novas teorias para explicar a evolução do cariótipo nos Hymenoptera. A principal delas foi a 

Teoria da Interação Mínima proposta por Imai et al. (1986; 1988). Esta teoria foi elaborada 

utilizando como modelo diferentes espécies de formigas, e afirma que os cariótipos podem 

evoluir no sentido de minimizar os riscos genéticos resultantes das mutações cromossômicas 

deletérias, tais como as translocações recíprocas, as quais são mais frequentes em cariótipos 

com números baixos de cromossomos que naqueles com números elevados (Imai et al., 

1986). 

A evolução promoveria nos cariótipos um aumento do número de cromossomos por 

meio de fissões cêntricas, visando reduzir a possibilidade de interações cromossômicas (Imai 

et al., 1988). Como resultado, teríamos o surgimento de cromossomos telocêntricos instáveis 

que poderiam eventualmente se associar com outros cromossomos, e assim dar origem a 

problemas de não disjunção e formação de pontes cromossômicas, produzindo cariótipos não 

balanceados. Entretanto, a estabilidade telomérica tenderia a ser rapidamente restabelecida, a 

partir da adição de heterocromatina constitutiva na região terminal, originando o tipo 

cromossômico pseudoacrocêntrico que seria um cromossomo de acordo com a nomenclatura 

de Levan (1964) do tipo submetacêntrico que na maioria das vezes, apresentaria o braço 

menor totalmente heterocromático (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema do provável mecanismo de origem dos tipos de cromossomos propostos por Imai et al. 

(1991) presente na maioria dos Polistinae: M (metacêntrico), A (acrocêntrico), A M (pseudoacrocêntrico), T 

(telocêntrico), C+t (adição terminal de heterocromatina), eucromatina (regiões em branco), heterocromatina 

(regiões em preto). Figura extraída de Rocha et al. (2003). 

Considerando-se a subfamília Polistinae como um todo, a variação observada no 

número cromossômico das espécies e a ocorrência de cariótipos com número elevado de 

cromossomos de tamanho reduzido com maioria do tipo metacêntrico e submetacêntrico pode 

ser explicada pela Teoria da Interação Mínima de Imai et al. (1986, 1988, 1994, 2001). 

Adicionalmente, a baixa frequência nos cariótipos de cromossomos do tipo acrocêntrico e 

telocêntrico poderiam representar estágios intermediários da evolução cariotípica dos táxons 

nos quais estes tipos cromossômicos estão presentes. Contudo, para se confirmar tal 

suposição, são necessários estudos adicionais sobre os padrões de distribuição da 

heterocromatina constitutiva nas espécies analisadas neste trabalho, assim como para o 

restante dos Polistinae citados na literatura. 

A determinação do número e morfologia cromossômica da espécie Apoica (A.) 

flavissima é importante, pois foram gerados os primeiros dados citogenéticos para o gênero 

Apoica (Lepeletier, 1836). Este gênero abrange um grupo bastante peculiar de vespas sociais, 

pois dentre os Epiponini é o único gênero que apresenta hábitos noturnos (Pickett & Wenzel, 

2007). Os dados citogenéticos obtidos para esta espécie reforçam a filogenia proposta por 

Wenzel e Carpenter (1994) para a subfamília Polistinae que propõe uma proximidade 

filogenética para os gêneros Apoica e Agelaia, uma vez que citogeneticamente as duas 

espécies de Agelaia (=Stelopolybia) caracterizadas até o momento, apresentam o mesmo 

número cromossômico diplóide e uma fórmula cariotípica similar a da espécie Apoica 

flavissima. 

Das 10 espécies de Apoica que ocorrem nas Américas Central e do sul, todas ocorrem 

no Brasil, exceto Apoica (A.) ellenae (Pickett, 2003), embora nenhuma seja endêmica da 

nossa fauna (Pickett & Wenzel, 2007; Silva-Neto & Andena, 2011). A ampliação dos estudos 
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citogenéticos com objetivo de traçar um perfil cariotípico comparativo para o gênero, pode 

auxiliar na confirmação dos resultados obtidos, assim como na sua taxonomia. 

A espécie Polybia (Myrapetra) occidentalis apresentou citótipo diferente do até então 

registrado na literatura. No presente trabalho encontramos 2n=44 cromossomos, enquanto que 

Pompolo & Takahashi (1990b) encontraram 2n=34 cromossomos. Essa variação cariotípica 

pode ter relação com a problemática taxonômica do grupo Myrapetra, que se destaca como o 

maior e mais controverso dos subgêneros de Polybia, tendo sua classificação taxonômica 

ainda mal resolvida, particularmente as espécies e subespécies do grupo P. occidentalis, que 

apresentam diferenças morfológicas muito sutis e coloração usualmente muito variável, 

principalmente no padrão de marcações amarelas no corpo (Richards, 1978; Gelin, 2009). 

Esse polimorfismo morfológico se intensifica quando se relaciona as espécies do 

grupo que ocorrem ao longo das Américas, principalmente por que a variação de coloração 

não é suficiente na descrição dos táxons, sugerindo a necessidade de utilização de outros 

parâmetros, tais como características dos ninhos na descrição das subespécies (Richards, 

1978). Nesse aspecto a citogenética pode ser importante ferramenta, auxiliando na resolução 

dos polimorfismos morfológicos deste grupo de vespas sociais, principalmente quanto à 

definição de subgêneros, subespécies e a detecção de complexos de espécies crípticas. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

A análise dos dados do presente trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

Os resultados apontaram uma alta diversidade de Vespidae nas áreas estudadas, 

confirmando o que havia sido verificado em outros trabalhos realizados para outras regiões e 

fitofisionomias do estado da Bahia. Constatou-se a ocorrência de espécies de vespas sociais 

que foram registradas pela primeira vez para o estado da Bahia. E outras, das quais, não se 

tinha registro no estado à aproximadamente três décadas. 

Registrou-se pela primeira vez a ocorrência de uma vespa parasitóide dificilmente 

encontrada em coleções científicas associada ao ninho de uma espécie de vespa social 

amostrada na Caatinga. 

A análise faunística de vespas (Hymenoptera: Vespidae) em áreas de Caatinga 

apontou diferenças na composição faunística das áreas estudadas, indicando uma menor 

abundância e diversidade de táxons nas áreas próximas a agroecossistemas e maior 

abundância e diversidade em fragmentos de Caatinga conservados. Verificou-se que 

degradação constante de fragmentos da Caatinga pode influenciar diretamente na diversidade 

biológica, enfraquecendo os elos entre os níveis tróficos e suas relações ecológicas. 

A análise da flutuação populacional considerando os fatores sazonais demonstrou 

existir uma maior abundância de vespas durante a estação quente e chuvosa que tem seu ápice 

no verão, seguida de uma redução deste número na estação fria e seca que coincide em maior 

parte com o inverno. O estudo gerou novas informações sobre a influência de fatores abióticos 

como temperatura e pluviosidade na diversidade das comunidades de vespas nos fragmentos 

estudados. 

Inventários adicionais da fauna de Vespidae, bem como, investigações sobre a 

biologia, distribuição e comportamento desses insetos, são uma prioridade e podem contribuir 

na formação de bases para medidas de conservação eficazes. 
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Foram acrescentadas informações citogenéticas para cinco espécies de vespas sociais 

(Polistinae) da fauna brasileira. As análises de dados, juntamente com as informações 

disponíveis na literatura, reforçam a utilização da hipótese da mínima interação como 

justificativa para a variação no número cromossômico em Polistinae. 
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APÊNDICE I 

VESPAS SOCIAIS (HYMENOPTERA, VESPIDAE, POLISTINAE) COLETADAS EM ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE 

CAATINGA E MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL 

A B 

0,5cm 0,5cm 
 Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836) 
Nome vulgar: Marimbondo Peito de Moça Apoica (Apoica) flavissima (Van der Vecht, 1973) 

 Nome vulgar: Marimbondo Chapéu ou Enxofre 

C 

0,5cm 

D 

0,5cm 
0,5cm 

  Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 
Nome vulgar: Marimbondo Enxú, Exú ou Enxuí 

Metapolybia decorata (Gribodo, 1896) 
Nome vulgar: Marimbondo de Curral PPGGBC



98 

E F 

0,5cm 

0,5cm 

Mischocyttarus (Monocyttarus) cassununga (R. von Ihering, 1903) 
                  Nome vulgar: desconhecido 

Mischocyttarus (Monocyttarus) cearensis (Richards, 1945) 
              Nome vulgar: desconhecido 

G H 

0,5cm 0,5cm 

Mischocyttarus (Mischocyttarus) rotundicolis (Cameron, 1912) 
                Nome vulgar: desconhecido 

   Mischocyttarus sp1 
Nome vulgar: desconhecido PPGGBC
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I J 

0,5cm 

Parachartergus fraternus (Gribodo, 1891) 
 Nome vulgar: Marimbondo Asa Branca   Polistes (Aphanilopterus) versicolor (Olivier, 1791) 

Nome vulgar: Marimbondo palmatória, chinelo ou percata 

K L 

0,5cm 

0,5cm 

   Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) 
Nome vulgar: Marimbondo Vermelho ou Bejú 

Polybia (Formicicola) rejecta (Fabricius, 1798) 
     Nome vulgar: Marimbondo Mangue PPGGBC
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M N 

0,5cm 
0,5cm 

Polybia (Apopolybia) jurinei (De Saussure, 1854) 
  Nome Vulgar: Marimbondo Mangue Estrela 

0,5cm 
Polybia (Myrapetra) catillifex (Moebius, 1856) 
     Nome vulgar: Marimbondo Laranja 

O P 

0,5cm 0,5cm 
Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier, 1791) 
    Nome vulgar: Marimbondo Manguinho 

    Polybia (Trichothorax) chrysothorax (Lichtenstein, 1796) 
Nome vulgar: Marimbondo “Saco de Bode” ou “Cunhão de Garrote” 
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Q R 

0,5cm 

0,5cm 

Polybia (Trichothorax) ignobilis (Haliday, 1836) 
    Nome vulgar: Marimbondo Enxú Preto 

Polybia (Trichothorax) sericea (Olivier, 1791) 
    Nome vulgar: Marimbondo Caboclo 

S T U 

0,5cm 0,5cm 

Protopolybia exigua (De Saussure, 1854) 
 Nome vulgar: Marimbondo Mosquito 

Protopolybia sedula (De Saussure, 1854) 
 Nome vulgar: Marimbondo Mosquito 

0,5cm 
Synoeca cyanea (Fabricius, 1775) 
Nome vulgar: Marimbondo Tatu 
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APÊNDICE II 

AMOSTRAGEM DE VESPAS SOCIAIS (VESPIDAE, POLISTINAE) - BUSCA ATIVA 

Busca ativa de ninhos de vespas sociais - Mata Atlântica, Ibirataia / BA 

Busca ativa de ninhos de vespas sociais – Caatinga – Brejões / BA 
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APÊNDICE III 

AMOSTRAGEM DE VESPAS (HYMENOPTERA: VESPIDAE) – MALAISES E 

MOERICKE 

Malaise I – Distrito Irrigado Fazenda Velha – DIRFAV – Caatinga no entorno de 
agroecossistemas, Jequié, Bahia. 

Área de Caatinga Malaise I – Contraste entre período frio e seco do inverno e período quente e 
                                     chuvoso do verão. 
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Malaise II – Distrito Irrigado Fazenda Velha – DIRFAV – Caatinga no entorno de 
agroecossistemas, Jequié, Bahia. 

105 

Área de coleta Malaise II – Período seco 
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Malaise III – Módulo II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Caatinga. 

Área de coleta Malaise III – Período seco 
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Disposição das armadilhas de Moericke numa área de 500m2 – Módulo II da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – Caatinga. 

Moericke – Módulo II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Caatinga. 
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APÊNDICE IV 

Protocolo utilizado para a preparação convencional e obtenção de cromossomos 

mitóticos em insetos, segundo Imai et al. (1998) com algumas adaptações. 

Soluções: 

 
 

 
 

Solução de Colchicina-citrato (0,05%); 
Fixador I (3:3:4 – 3ml Ácido Acético + 3ml de Etanol (Álcool Ético) + 4ml de 
Água destilada); 
Fixador II (1:1 - Ácido acético + Etanol); 
Fixador III (1 - Ácido acético glacial). 

Preparação: 

 Disseca-se o gânglio cerebral em solução hipotônica colchicina-citrato 0,05%. 
Deixa-se por tempo variável o órgão nesta solução para que a mesma possa agir nas 
células, interrompendo a divisão celular em metáfase do maior número de células. 

Transfere-se o órgão para uma lâmina limpa e seca utilizando uma pipeta Pasteur. 

Inclina-se a lâmina para drenar a maioria da solução hipotônica-colchicina. 

Aplicam-se nessa mesma posição diversas gotas de fixador I sobre o órgão e na 
superfície da lâmina. O fixador deve ser drenado da lâmina. 

Coloca-se a lâmina sob o estereomicroscópio e adicionam-se 2 gotas de fixador I, 
diretamente sobre o órgão. 

Após alguns segundos, macera-se o órgão com estiletes para facilitar a dissociação 
do tecido. O fixador I irá se espalhar e logo após ocorre a retração do tecido. 

Antes de ocorrer esta retração, adicionaram-se 2 gotas de fixador II. Este processo 
faz com que o fixador 1 se mova para a margem da lâmina. 

Retira-se o fixador 1 com ajuda de papel filtro e espera-se o fixador II cobrir toda a 
superfície da lâmina evaporar gradualmente. Poucos minutos depois as células 
podem ser vistas sob luz refletida como pequenas manchas brancas. 

Como o filme de fixador II é quebrado durante a evaporação, adicionam-se 2 gotas 
de fixador III no centro onde ocorreu o espalhamento. Retira-se o excesso do fixador 
II com papel filtro. 
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Após 24 horas de preparo, corar as lâminas com solução de Giemsa e tampão 
Sorensen (0,06M, pH 6,8) na proporção de 1:10, respectivamente, por 15 minutos. 

Observar as lâminas coradas em microscópio óptico e com auxílio de lâminas 
brancas marcar o maior número de metáfases. 

Fotografar as melhores metáfases em foto-microscópio. 

Montar cariótipos utilizando Adobe Photoshop CS seguindo a nomenclatura de 
proposta por Levan et al. (1964), que consiste na avaliação da posição centromérica. 
(M = Metacêntrico; Sm = Submetacêntrico; A = Acrocêntrico e T= Telocêntrico). 

Resumo da técnica de secagem ao ar (Imai et al., 1988) desde a retirada do gânglio cerebral do inseto, 
passando pelo pré tratamento com solução colchicina-citrato, seguida de três fixações do material em 
lâmina de microscopia, e subsequente observação em microscópio óptico e montagem dos cariótipos 
conforme nomenclatura de Levan et al. (1964). PPGGBC
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