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IV

Sinopse: Este trabalho apresenta informações sobre as espécies de Vespidae que 
ocorrem na Reserva Ducke, utilizando todas as vespas depositadas na Coleção de 
Invertebrados do Intituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Um inventário 
estruturado durante o ano de 2010 na grade do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio) de 25 Km2, também foi realizado através da busca ativa das 
vespas com redes entomológicas. Foi proposta uma chave de identificação para as 
espécies de vespas e um guia de identificação referente às colônias das vespas. 
Registrou-se 118 espécies alocadas em 30 gêneros, representando cerca de 20% da 
fauna desta família para o Brasil. Polistinae possuiu a maior riqueza de espécies com 
86 em 17 gêneros, sendo considerada a terceira maior diversidade de vespas sociais 
em áreas de reservas ou parques da Região Neotropical, 
 
Palavras-chave: Amazônia, Eumeninae, Inventário estruturado, Polistinae, Vespidae. 
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“No one can truly be called an entomologist, sir; the 

subject is too vast for any single human intelligence 

to grasp.” 

 

Oliver Wendell Holmes 
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RESUMO 

Vespidae é composta por sete subfamílias sendo que apenas três ocorrem no Brasil e no 

estado do Amazonas: Eumeninae, Masarinae e Polistinae, as duas primeiras de 

comportamento solitário ou primitivamente social e a última social. São reconhecidas 

aproximadamente 4.600 espécies válidas para o mundo e cerca de 600 para o Brasil. 

Apesar de ser um grupo com elevada riqueza de espécies e muito comum em áreas 

amazônicas o conhecimento sobre a diversidade e biologia desse táxon na região ainda é 

bastante precário. Portanto, este trabalho objetivou contribuir para o conhecimento a fauna 

de vespas da região central da Amazônia, apresentando informações sobre as espécies que 

ocorrem em uma área representativa dessa subregião, a Reserva Ducke, bem como uma 

chave de identificação das mesmas e um breve guia referente às colônias das vespas. Além 

de um inventário estruturado durante o ano de 2010 na grade do Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade (PPBio) de 25 Km2, onde a captura das vespas foi realizada através da 

busca ativa, analisaram-se todas as vespas depositadas na Coleção de Invertebrados do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) coletadas com métodos indiretos como 

armadilha de Malaise, armadilha suspensa, armadilha luminosa, armadilha atrativa e a 

técnica do fogging. Registrou-se 118 espécies alocadas em 30 gêneros, representando 

cerca de 20% da fauna desta família para o Brasil. Polistinae possuiu a maior riqueza de 

espécies com 86 em 17 gêneros, sendo considerada a terceira maior diversidade de vespas 

sociais em áreas de reservas ou parques da Região Neotropical, enquanto que para 

Eumeninae identificou-se 32 espécies alocadas em 13 gêneros, Masarinae não foi 

registrada para a Reserva Ducke. 40 colônias de 18 espécies foram registradas e 

mapeadas. Já para o inventário estruturado identificou-se 58 espécies de vespas sociais, as 

espécies mais frequentes nos percursos de busca ativa foram Agelaia fulvofasciata, A. 

testacea e Angiopolybia pallens. Além disso, são apresentados nove novos registros de 

ocorrência para o Estado do Amazonas, sendo quatro de Polistinae (Clypearia apicipennis, 

Metapolybia nigra, Parachartergus richardsi, Pseudopolybia langi) e cinco de Eumeninae 

(Eumenes versicolor, Omicron criticum, Pachodynerus gianellii, Stenosigma testaceum, 

Zethus toltecus) e para o Brasil Leipomeles pusilla. 

 

Palavras-chave: Amazônia, cabas, Eumeninae, inventário estruturado, Polistinae. 
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ABSTRACT 

Vespidae has seven subfamilies and only three occurr in state of Amazonas, Brazil: 

Eumeninae, Masarinae and Polistinae; the first two are solitary wasps or primitively social 

wasps and the last one has social behavior. Approximately 4.600 valid species are recorded 

in the world and more than 600 in Brazil. Despite being a group with high species 

richness and very common in Amazon, the knowledge about the diversity and biology of 

this taxon in Amazon region is considered insufficient. Therefore, this study aimed 

to contribute for the knowledge on wasp fauna, presenting information about the species that 

occur in a representative area of this subregion, “Reserva Ducke”, as well as an identification 

key for the species and a guide regarding the colonies of the wasps. Besides a structured 

inventory during the year of 2010 in a “Programa de Pesquisa em Biodiversidade” (PPBio) 

plot of 25 Km2 and the capture of wasps besides the active search, we analized all the wasps 

deposited in the Coleção de Invertebrados of Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA) captured with indirect methods: Malaise trap, suspended trap, luminous trap, 

attractive trap and the fogging technique. There were recorded 118 species allocated 

in 30 genera, representing about 20% of this family fauna to Brazil. Polistinae had the 

highest species richness with 86 species in 17 genera, and it is considered the third 

largest social wasp diversity in reserves and parks in the Neotropics Region, while 

for Eumeninae had 32 species placed in 13 genera, Masarinae was not 

recorded for “Reserva Ducke”. Forty colonies of 18 species were registered and mapped. For 

the structured inventory, 58 species of social wasps were identified, Agelaia fulvofasciata, A. 

testacea and Angiopolybia pallens were the most frequent species in active search. Besides, 

nine new records are presented for the state of Amazonas, four of Polistinae (Clypearia 

apicipennis, Metapolybia nigra, Parachartergus richardsi, Pseudopolybia langi) and five of 

Eumeninae (Eumenes versicolor, Omicron criticum, Pachodynerus gianellii, Stenosigma 

testaceum, Zethus toltecus) and a new record of Leipomeles pusilla to Brazil. 

 

Key words: Amazon, Eumeninae, Polistinae, structured inventory, wasps. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. Hymenoptera 

Hymenoptera compreende uma das quatro ordens mega-diversas, juntamente com 

Coleoptera, Lepidoptera e Diptera, com aproximadamente 150.000 espécies descritas 

agrupadas em mais de 100 famílias, e inclui os insetos popularmente denominados de 

vespas, abelhas e formigas (MANSON et al. 2006). Estima-se que com novos estudos 

taxonômicos este número chegue de 600.000 a 1.200.000 espécies (LASALLE, 1993; 

GAULD & HANSON, 1995; GRIMALDI & ENGEL, 2005).  

Os adultos geralmente possuem dois pares de asas membranosas. O aparelho bucal 

é mandibulado, porém, em alguns grupos a maxila e o lábio podem ser modificados em uma 

estrutura em forma de língua. As antenas são, na maioria dos casos, longas e usualmente 

têm oito ou mais segmentos. As fêmeas geralmente possuem um ovipositor desenvolvido, 

contudo, em alguns membros mais especializados da ordem, este é transformado em um 

ferrão (ONODY et al. 2006; FERNANDES, 2006). 

Hymenoptera é dividida tradicionalmente em duas subordens: Symphyta e Apocrita 

(SHARKEY, 2007). Em Symphyta o abdômen é amplamente ligado ao tórax, mas o primeiro 

segmento abdominal não é incorporado ao mesmo. O ovipositor é em forma de lâmina 

serrilhada, adaptado para serrar os tecidos vegetais antes da oviposição (NIEVES-ALDREY 

et al. 2006). Em Apocrita, o primeiro segmento abdominal é fundido ao tórax e chamado de 

propódeo, o segundo é fortemente constricto e recebe o nome de pecíolo, suportando o 

resto do abdômen, ou metassoma (NIEVES-ALDREY et al. 2006).  

Apocrita é dividido em duas infraordens, Parasitica e Aculeata (SHARKEY, 2007). Os 

insetos pertencentes à Parasitica são usualmente parasitóides de larvas de Arthropoda, 

apesar dos imaturos de cinipóideas e de alguns calcidóideos terem retornado ao habito 

fitófago (BRANDÃO, 1999). Em Aculeata, porém, o ovipositor foi modificado em um ferrão 

injetor de veneno, usado para se defender e paralisar presas (CARPENTER & MARQUES, 

2001). A subordem Apocrita divide-se em 16 superfamílias; uma delas Vespoidea formada 

também por Vespidae (SHARKEY, 2007). 

 

1.2. Vespidae 

Os membros de Vespidae variam de 5,5 a 30,0 mm de comprimento, possuem 

coloração variável, geralmente amarela com manchas negras e, às vezes, até inteiramente 

negras. Segundo CARPENTER & MARQUES (2001), as vespas podem usualmente ser 

reconhecidas pelo primeiro tergo do metassoma que é parcialmente fundido com o primeiro 

esterno, sobrepondo-se a este (Fig. 1-A), as antenas possuem 12 segmentos nas fêmeas e 

13 nos machos, nestes freqüentemente mais recurvada no ápice (Fig. 1-A), o pronoto 
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alcança a tégula (Fig. 1-A), a margem interna do olho é emarginada na parte mediana (Fig. 

1-B) e o comprimento da primeira célula discoidal das asas anteriores, sempre maior que a 

basal (Fig. 1-C).  

Vespidae é composta por sete subfamílias monofiléticas, sendo uma delas extinta 

(Priorvespinae), três que possuem um caráter solitário (Eumeninae, Euparagiinae e 

Masarinae) e três que possuem algum grau de socialidade (Polistinae, Stenogastrinae e 

Vespinae). A família possui mais de 4.600 espécies válidas para o mundo, sendo que 

Eumeninae é composta por mais de 3.200 espécies agrupadas em 210 gêneros; 

Euparagiinae possui nove espécies e um gênero; Masarinae são descritas 297 espécies em 

14 gêneros; Polistinae possui 940 espécies em 26 gêneros; Stenogastrinae possui 53 

espécies em oito gêneros e Vespinae possui 67 espécies em quatro gêneros (CARPENTER 

& MARQUES, 2001). 

Vespidae é encontrada em maior quantidade na região tropical, apesar de possuir 

espécies de ampla distribuição. No Brasil, ocorrem apenas Eumeninae, Masarinae e 

Polistinae (CARPENTER, 1993; CARPENTER & MARQUES, 2001). 

 

1.2.1. Eumeninae 

Eumeninae é a subfamília com a maior riqueza de espécies dentro de Vespidae 

(WILLINK & ROIG-ALSINA, 1998; CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 2002). 

Aproximadamente 277 espécies em 31 gêneros foram registradas para o Brasil 

(CARPENTER & MARQUES, 2001). Além disso, devido ao fato de não serem coletados 

intensivamente, o número real de espécies existentes no país deverá ser, sem dúvida, muito 

mais alto (CARPENTER & MARQUES, 2001; HERMES & KÖHLER, 2004a).  

Quando adultas, são predadoras de larvas de outros insetos e podem ainda 

alimentar-se de produtos florais (pólen e néctar). Algumas espécies constroem seus ninhos 

com barro, livremente pendurados no substrato, algumas fazem seus ninhos em forma de 

tubo escavandos no solo. Há ainda aquelas espécies que constroem seus ninhos em 

cavidades pré-existentes, como buracos em troncos, ninhos abandonados de outros insetos, 

sendo este último processo de nidificação o mais encontrado (BRÈTHES, 1906; 

CARPENTER & MARQUES, 2001). As vespas desta subfamília são popularmente 

conhecidas como “vespa-pote” ou “vespa oleira”, pois depositam o ovo neste “pote”, ligando-

o por um fino pedúnculo à célula e aprovisionam o mesmo com pequenas aranhas ou larvas 

de Lepidoptera como alimentação para sua prole (COLOMO & BERTA, 2005b). A 

classificação genérica deste grupo necessita de revisões mais atualizadas e embasamento 

filogenético para o melhor esclarecimento dos táxons (CARPENTER & GARCETE-

BARRETT, 2002).  
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Figura 1: Principais aspectos morfológicos que caracterizam os Vespidae. (a) Vista lateral, (b) cabeça e (c) asa anterior. Fonte: 

Somavilla, 2011.  
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1.2.2. Masarinae 

Seis espécies de Masarinae ocorrem no Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

São os únicos himenópteros, além das abelhas, que aprovisionam pólen e néctar nos 

ninhos, recebendo assim, nome popular de “vespa-pólen” (CARPENTER & MARQUES, 

2001; COLOMO & BERTA, 2005a; CARPENTER et al. 2006). 

 

1.2.3. Polistinae 

A fauna brasileira de Polistinae é a mais rica do mundo com 304 espécies, sendo 

que 104 são endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001). As espécies desta subfamília 

pertencem a três tribos: Mischocyttarini (Mischocyttarus de Saussure e 117 espécies), 

Polistini (Polistes Latreille e 38 espécies) e Epiponini (20 gêneros e 149 espécies) 

(CARPENTER, 1993; CARPENTER & MARQUES, 2001; NASCIMENTO et al. 2004).  

Quando adultas, os polistineos obtém seu alimento predando outros artrópodes e 

podem também alimentar-se de néctar e pólen de flores (COLOMO & BERTA, 2005a). Os 

ninhos são muito diversos, variando desde um único favo descoberto, com cerca de 5 cm de 

diâmetro e poucas dezenas de células, até ninhos com mais de 50 cm de comprimento, que 

podem permanecer ativos por muitos anos, com vários favos sobrepostos abrigando milhões 

de células e envoltos por um invólucro (CARPENTER & MARQUES, 2001). Os ninhos 

podem ser constituídos pelos mais diversos tipos de materiais, como polpa de madeira, 

fibras e tricomas de plantas, que são macerados e misturados com água e, em alguns 

casos, com secreção glandular. Por utilizarem sempre material vegetal para a construção do 

ninho, são popularmente conhecidas como “vespa-papel” (JEANNE, 1975; WENZEL, 1998). 

A diversidade de formas e a complexidade arquitetônica dos ninhos são tantas que alguns 

detalhes estruturais têm sido usados na elaboração de chaves de identificação em nível de 

gênero (WENZEL, 1998; ARAB et al. 2003).  

A formação de novas colônias ocorre, em geral, na época quente e úmida do ano, 

por enxameamento ou fundação independente (WENZEL, 1998). No primeiro processo, um 

enxame com várias rainhas e centenas ou milhares de operárias deixa a colônia original e 

busca um local adequado para instalar o novo ninho. Na fundação independente, a nova 

colônia é iniciada por apenas uma vespa ou um grupo com poucos indivíduos (WENZEL, 

1998; PREZOTO et al. 2008). 

 

1.3. Comportamento trófico 

As vespas podem atuar de forma decisiva no equilíbrio trófico das comunidades de 

invertebrados. Sua duplicidade alimentar as coloca em situação privilegiada para estudos 

sobre teias alimentares, pois atuam como predadoras de larvas e insetos menores e como 
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coletoras de néctar e pólen (RAPOSO FILHO & RODRIGUES, 1983a,b; RESENDE et al. 

2001). 

Algumas espécies de vespas são importantes no controle biológico de diversos 

insetos considerados pragas agrícolas (PREZOTO, 1999; MOURA et al. 2000), pois são 

predadoras naturais. Aproximadamente 90 a 95% da proteína obtida pelas vespas adultas 

provêm da captura de larvas de Lepidoptera e Coleoptera (CASSINO, 1966; GIANNOTTI et 

al. 1995; PREZOTO & MACHADO, 1999). As espécies incluídas em Polistes destacam-se 

como agentes controladores de lagartas de Lepidoptera (MORIMOTO, 1961; BUTIGNOL, 

1992), bem como algumas espécies de Polybia Lepeletier (SOUZA, 1979; FRAGOSO et al. 

2001). Espécies destes gêneros predam e estocam, nos ninhos, grandes quantidades de 

cupins e formigas aladas (RICHARDS, 1971; MACHADO, 1977). 

  As vespas vêm sendo indicadas como agentes de controle biológico, porém, no 

Brasil, há carência de estudos que investiguem este aspecto. Os maiores obstáculos talvez 

sejam o temor das ferroadas, o desconhecimento de seu valor econômico como inimigo 

natural de herbívoros e de suas características ecológicas e comportamentais e, 

principalmente, a dificuldade em translocação de colônias para utilizá-las no controle 

biológico (PREZOTO et al. 2008).  

  

1.4. Visitação floral e Polinização 

Grande parte dos trabalhos sobre visitantes florais aponta as abelhas como 

polinizadores mais eficazes nas comunidades de polinizadores (MICHENER, 1954; 

GRISWOLD et al. 1995; WILMS et al. 1997). Entretanto, estudos desse tipo sobre outros 

táxons de Hymenoptera são raros e várias vezes não quantificam as visitas florais em nível 

de espécie (ITINO et al. 1991; ENDRESS, 1994; PROCTOR et al. 1996; MOMOSE et al. 

1998).  

O táxon de Vespidae mais conhecido e estudado como visitantes florais é Masarinae, 

que utiliza para o aprovisionamento dos seus ninhos somente pólen e néctar (GESS & 

GESS, 1980; GESS, 1996; GARCETE-BARRETT, 1999; GARCETE-BARRETT & 

CARPENTER, 2000). No Rio Grande do Sul, a importância da visitação floral das vespas 

Polistinae foi demonstrada, pois 879 indivíduos foram coletados em 90 espécies de 

angiospermas (HERMES & KÖHLER, 2006). Já o trabalho realizado por SÜHS et al. (2009) 

apresentou a importância de 32 espécies de Vespidae na comunidade de visitantes florais 

de aroeira-vermelha também no Rio Grande do Sul. Vespidae destacou-se como o táxon 

mais coletados dentro dos visitantes florais de Schinus terebinthifolius Raddi (SOMAVILLA 

et al. 2010). 
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1.5. A fauna de Vespidae para a região Amazônica 

  Para a região Amazônica, principalmente para o estado do Pará, os trabalhos de 

DUCKE (1904; 1905; 1907) sobre a fauna de vespas sociais representaram um grande 

avanço no conhecimento sobre diversos aspectos da biologia, sistemática e distribuição do 

grupo na região. Este autor registrou 103 espécies de vespas sociais na Amazônia. Outra 

contribuição importante para o conhecimento das vespas sociais no Brasil foi feita por 

RICHARDS (1978) que trabalhou em Nova Xavantina, Mato Grosso e registrou 88 espécies. 

Na Amazônia Brasileira, 20 gêneros e mais de 200 espécies foram registrados, 

representando cerca de 70% da fauna brasileira de vespas sociais (SILVEIRA, 2002). 

Somente na Serra dos Carajás, na porção sudeste do estado do Pará, um relatório realizado 

pelo Museu Paraense Emílio Goeldi através de dados levantados em coleções científicas 

revelou uma fauna de vespas sociais composta por 116 espécies pertencentes a 19 

gêneros. Este total corresponde a um número de espécies 25% maior que em qualquer 

outra área amostrada na Amazônia (SILVEIRA, comunicação pessoal).  

Em duas localidades do estado do Amazonas (Mamirauá e Alvarães), identificou-se, 

respectivamente, 46 espécies em 15 gêneros e 42 espécies em 12 gêneros (SILVEIRA et al. 

2008). Na região de Caxiuanã, Melgaço, Pará, dois inventários foram realizados por 

SILVEIRA (2002) e SILVA & SILVEIRA (2009) em que foram registradas 102 espécies de 

vespas sociais. Para Roraima, na Ilha de Maracá, 36 espécies em 13 gêneros foram 

registradas (RAW, 1998). Para o Amapá, na região dos Lagos foram catalogadas 31 

espécies em nove gêneros (SILVEIRA et al. 2008). No Parque Nacional da Serra do Divisor, 

Acre, foram coletadas 20 espécies de vespas sociais (MORATO et al. 2008).  

 Para Eumeninae, além de uma lista de espécies coletadas por CARPENTER & VAN 

DER VECHT (comunicação pessoal), tem-se os trabalhos que verificaram a diversidade e 

composição de vespas solitárias no Amazonas (cinco espécies) e no Acre (10 espécies) 

através da metodologia de ninhos-armadilhas (MORATO & CAMPOS, 2000; MORATO & 

MARTINS, 2005). Embora diversos esforços tenham sido realizados para incrementar o 

conhecimento sobre espécies de Vespidae na Região Amazônica, muitos estudos ainda são 

necessários, especialmente quando se trata sobre a diversidade e distribuição deste táxon 

nesta região. 

 Apesar de ser uma das áreas mais conhecidas cientificamente na Amazônia, com 

diversos inventários acerca da fauna e flora (RIBEIRO et al. 1999; BACCARO et al. 2008), a 

Reserva Ducke, localizada ao norte de Manaus, não se tem trabalhos referentes à fauna de 

vespas, oportunizando a realização de um trabalho para se conhecer a diversidade, a 

biologia e comportamento deste táxon nesta reserva. 

   

  



7 
 

2. OBJETIVOS 

  

Conhecer as espécies de Vespidae da Reserva Ducke e propor uma chave de 

identificação. 

 

Elaborar um guia fotográfico dos ninhos encontrados na Reserva Ducke, com uma 

chave de identificação e informações dos respectivos substratos utilizados para a 

nidificação. 

 

Verificar a diversidade de Vespidae e a distribuição espacial das espécies em uma 

grade de 25 Km2 na Reserva Ducke. 

 

Relatar a associação entre ninhos de vespas, formigas e pássaros na Reserva 

Ducke.  
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3. ÁREA DE ESTUDO 

  

 A área de coleta foi a Reserva Ducke (Fig. 2), com área de aproximadamente 100 km2 

de floresta ombrófila densa de terra firme e está localizada na rodovia AM 010, km 26, nas 

proximidades de Manaus, Amazonas, Brasil (02º55’ a 03º01’S e 59º53’a 59º59,5’W) 

(BACCARO et al. 2008). O clima da reserva é classificado como tropical úmido, com 

umidade relativa média anual de cerca de 80% e precipitação anual média de 1.750 a 2.500 

mm, sendo os meses mais chuvosos entre novembro a maio e os de menor pluviosidade 

entre junho e outubro (RIBEIRO & ADIS, 1984). A temperatura média anual é de 26ºC 

existindo pouca variação térmica durante o ano (MARQUES-FILHO et al. 1981). 

 Na Reserva Ducke, o terreno é formado por platôs com altitudes variando de 80 a 

140m de altitude (PIRES, 1974). Nos platôs os solos são argilosos (Latossolo Amarelo-

álico) e nas vertentes a fração de argila vai gradativamente diminuindo até ser substituída 

pela fração de areia nas áreas de baixios (Areias Quartzosas) (RIBEIRO et al. 1999). 

 A reserva está coberta pela floresta tropical úmida em planície de baixa altitude, com 

dossel bastante fechado e sub-bosque com pouca luminosidade, caracterizado pela 

abundância de palmeiras. A flora é extremamente diversificada, com aproximadamente 

1.200 espécies de árvores entre 30 e 40 metros e algumas poucas emergentes alcançando 

45 a 50 metros (RIBEIRO et al. 1999; COSTA et al. 2008). 
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Figura 2: Localização da área de estudo: Reserva Ducke, ao norte da cidade de Manaus. Mapa da topografia e hidrologia da 

área de estudo. Localização das 72 parcelas terrestres (pontos pretos) e 31 parcelas aquáticas (pontos brancos) instaladas na 

grade de trilhas. Modificado de PPBio (2011). 
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Aspectos gerais da fauna de vespas (Hymenoptera: Vespidae) da Amazônia Central, 
com ênfase na Reserva Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil 
 
Resumo 
Vespidae é composta por sete subfamílias sendo que apenas três ocorrem no Brasil e no 
estado do Amazonas: Eumeninae, Masarinae e Polistinae, as duas primeiras de 
comportamento solitário ou primitivamente social e a última social. São reconhecidas 
aproximadamente 4.600 espécies válidas para o mundo e cerca de 600 para o Brasil. 
Apesar de ser um grupo com elevada riqueza de espécies e muito comum em áreas 
amazônicas, o conhecimento sobre a diversidade e biologia desse táxon na região ainda é 
precário. Este trabalho objetivou contribuir para o conhecimento da fauna de vespas da 
região central da Amazônia, apresentando informações sobre as espécies que ocorrem em 
uma área representativa dessa subregião, a Reserva Ducke, bem como uma chave de 
identificação das mesmas. Além de coletas de indivíduos e colônias durante o ano de 2010 
e 2011, analisaram-se todas as vespas depositadas na Coleção de Invertebrados do Intituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia. Registrou-se 118 espécies alocadas em 30 gêneros, 
representando cerca de 20% da fauna desta família para o Brasil. Polistinae apresentou a 
maior riqueza de espécies com 86 em 17 gêneros, sendo considerada a terceira maior 
diversidade de vespas sociais em áreas de reservas ou parques da Região Neotropical, 
enquanto que para Eumeninae identificou-se 32 espécies alocadas em 13 gêneros; 
Masarinae por sua vez não foi registrada para a Reserva Ducke. Além disso, são 
apresentados nove novos registros de ocorrência para o estado do Amazonas (Clypearia 
apicipennis, Metapolybia nigra, Parachartergus richardsi, Pseudopolybia langi, Eumenes 
versicolor, Omicron criticum, Pachodynerus gianellii, Stenosigma testaceum, Zethus 
toltecus) e o registro de Leipomeles pusilla para Brasil.  
 
Palavras-chave: Coleção do INPA, Eumeninae, novas ocorrências, Polistinae, vespas. 
 
General aspects of wasp fauna (Hymenoptera: Vespidae) in Central Amazonia, with 
emphasis on the Reserva Ducke, Manaus, Amazonas, Brazil 
 
Abstract: 
Vespidae has seven subfamilies and three occur in Amazonas State, Brazil: Eumeninae, 
Masarinae and Polistinae; the first two are solitary wasps or primitive social wasps and the 
last one has social behavior. Approximately 4.600 valid species are recorded in the word 
and 600 in Brazil. Despite being a group with high species richness and it is very common in 
Amazon, the knowledge about the diversity and biology of this taxon in Amazon region is 
considered insufficient. This study aimed to contribute for the knowledge on wasp fauna, 
presenting information about the species that occur in a representative area of this 
subregion, “Reserva Ducke”, as well as an identification key for the species. In addition to 
collections of individuals and colonies during the years 2010 and 2011, we analyzed all 
the wasps deposited in the “Coleção de Invertebrados Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia”. There were recorded 118 species allocated in 30 genera, representing 
about 20% of this family fauna to Brazil. Polistinae had the highest species richness with 
86 species in 17 genera, and it is considered the third largest social wasp diversity in 
reserves and parks in the Neotropics Region, while for Eumeninae had 32 species placed in 
13 genera, Masarinae was not recorded for “Reserva Ducke”. In addition, we 
present nine new records for the state of Amazonas (Clypearia apicipennis, Metapolybia 
nigra, Parachartergus richardsi, Pseudopolybia langi, Eumenes versicolor, Omicron criticum, 
Pachodynerus gianellii, Stenosigma testaceum, Zethus toltecus) and Leipomeles pusilla as a 
new record for Brazil. 
 
Key words: Cellection of INPA, Eumeninae, new records, Polistinae, wasps. 
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Introdução 

Vespidae são popularmente conhecidos como vespas, marimbondos ou cabas. 

Apesar da maioria das espécies ocorrerem em ambientes naturais, algumas costumam 

ocorrer em áreas antropizadas, atuando de forma decisiva no equilíbrio trófico das 

comunidades de artrópodos. A ambigüidade alimentar das vespas as coloca em situação 

privilegiada para estudos sobre teias alimentares, como herbívoras, na coleta de néctar e 

pólen ou predadoras, na captura de larvas e insetos menores, tornando-se importantes 

controladores biológicos (RAPOSO FILHO & RODRIGUES, 1983a,b; RESENDE et al. 

2001). Além disso, os vespídeos podem exercer importante função no transporte do pólen, 

fazendo parte da comunidade de polinizadores de algumas espécies vegetais (HERMES & 

KÖHLER, 2006; SÜHS et al. 2009). Algumas espécies de vespídeos são sensíveis a 

mudanças ambientais, podendo ser utilizadas como bioindicadores ambientais (LASALLE & 

GAULD, 1993). 

Vespidae é formada por sete subfamílias monofiléticas, sendo Priorvespinae extinta, 

Eumeninae, Euparagiinae e Masarinae de caráter solitário e Polistinae, Stenogastrinae e 

Vespinae, com algum grau de socialidade. Porém, apenas Eumeninae, Masarinae e 

Polistinae ocorrem naturalmente no Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

Polistinae é formada por mais de 940 espécies válidas. A fauna brasileira é a mais 

rica do mundo com 304 espécies registradas, sendo que 104 ocorrem exclusivamente em 

território brasileiro. Três tribos ocorrem no Brasil: Mischocyttarini (Mischocyttarus), Polistini 

(Polistes) e Epiponini (20 gêneros e 149 espécies) (CARPENTER, 1993; CARPENTER & 

MARQUES, 2001). São vespas predadoras de outros artrópodes para alimentar suas crias e 

podem alimentar-se ainda de néctar e pólen de flores (COLOMO & BERTA, 2005a). 

Na Amazônia Brasileira, 20 gêneros e aproximadamente 200 espécies são 

registrados, representando cerca de 70% da fauna brasileira de vespas sociais (SILVEIRA, 

2002), mas os estudos ainda são bastante localizados. Na Serra dos Carajás, situada na 

porção sudeste do estado do Pará, registrou-se 116 espécies pertencentes a 19 gêneros. 

Ainda destacam-se os trabalhos em Roraima (RAW, 1998), no Pará (SILVEIRA, 2002; 

SILVEIRA et al. 2005; SILVA & SILVEIRA, 2009), no Acre (MORATO et al. 2008) e no 

Amapá (SILVEIRA et al. 2008). SILVEIRA at al. (2008), coletando vespas sociais em uma 

área de terra firme de Mamirauá e em uma de várzea de Alvarães, Amazonas, registrou a 

presença de 46 e 42 espécies naquelas localidades, respectivamente.  

Eumeninae possui mais de 3.200 espécies válidas, sendo a subfamília com maior 

número de espécies entre os vespídeos (WILLINK & ROIG-ALSINA, 1998; CARPENTER & 

GARCETE-BARRETT, 2002) e aproximadamente 280 espécies em 31 gêneros foram 

registradas para o Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001). Além disso, devido ao fato de 

eumeníneos não serem coletados intensivamente, o número real de espécies existentes no 
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país deve ser mais alto (CARPENTER & MARQUES, 2001; HERMES & KÖHLER, 2004). 

Todas as espécies desta subfamília são predadoras de larvas e, quando adultas, visitam 

flores; constroem seus ninhos geralmente de barro (COLOMO & BERTA, 2005b). 

Para Eumeninae, além de uma lista com aproximadamente 80 espécies organizada 

por CARPENTER & VAN DER VECHT (comunicação pessoal) para a Região Neotropical, 

são citadas cinco espécies para o Amazonas (MORATO & CAMPOS 2000), 10 para o Acre 

(MORATO & MARTINS, 2005) e 14 para o Amapá (SILVEIRA, 2008) 

Desta forma, este trabalho vem contribuir com informações referentes à diversidade 

de espécies de vespas (Vespidae) existente na Reserva Ducke, como subsídio para 

conhecimento da fauna da Amazônia Central incluindo uma chave de identificação e 

informações biológicas. 

 

Material e Métodos 

 

Área de trabalho: Reserva Ducke (ver página 08). 

 

Coleta dos vespídeos: As vespas foram coletadas através de metodologia direta com redes 

entomológicas e depositadas em frascos de vidro contando acetato de etila, princialmente 

das trilhas utilizadas pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) e bordas dos 

acampamentos da reserva. A captura de colônias foi realizada em trilhas na floresta da 

reserva e nas bordas de fragmentos, coletando a colônia através de frascos plásticos ou 

sacos plásticos contendo algodão embebido com acetato de etila. O coletor utilizava 

máscaras de proteção contra o ferrão das vespas e, quando necessário, luvas resistentes. 

Colônias grandes, acima de aproximadamente 20 cm, apenas uma parte dos indivíduos 

eram coletados. Os indivíduos e as colônias foram depositados na Coleção de Invertebrados 

do Intituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA.  

 As coletas aconteceram durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2010 e 

março e abril de 2011. 

 

Vespídeos da Coleção: Foram utilizados todos os vespídeos da Coleção de Invertebrados 

do INPA que foram coletados ao longo de 40 anos de amostragens na reserva, 

principalmente por pesquisadores e técnicos do INPA (José Albertino Rafael, João Vidal, 

Franscisco Xavier). Essas vespas foram coletadas através de métodos indiretos como:  

- Armadilha de Malaise do tipo Townes para a coleta de insetos que tendem a se 

deslocar pelo sub-bosque;  
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- Armadilha suspensa nas alturas de 1,5 m; 10 m; 15 m; 20 m; 30 m; 45 m (armadilha 

Malaise modificada, possuindo um septo preto com o intuito de coletar insetos que tendem a 

forragear nos estratos superiores da floresta e no dossel (RAFAEL & GORAYEB, 1982)); 

- Armadilha luminosa com lençol branco acoplado à luz branca e outra com luz negra 

para coletar insetos atraídos pela luz que realizam o forrageio noturno; 

- Armadilhas atrativas com iscas: armadilha com isca de ratazana (Rattus norvegicus 

Berkenhoid, 1769) para coletar insetos com dieta protéica e que se alimentam de carne; 

armadilha de isca de frutas, utilizando banana para coletar insetos com dieta glicídica e que 

tendem a se alimentar de frutas; armadilha de isca com fezes humana para coletar insetos 

que possam ser atraídos pelo odor; 

- Técnica do fogging: nebulização das copas das árvores utilizando uma máquina 

especial (pulverizador) e veneno apropriado (piretróide sintético não residual). 

 

Identificação dos vespídeos: A análise e identificação foram realizadas com o auxílio de 

microscópio estereoscópico e chaves dicotômicas disponíveis em bibliografias 

especializadas. 

Para a identificação das espécies de Eumeninae as principais chaves dicotômicas 

utilizadas foram BOHART & STENGE (1965), SOIKA (1978), SOIKA (1981), WILLINK 

(1982), CARPENTER (1986), WILLINK & ROIG-ALSINA (1998), CARPENTER & MARQUES 

(2001), CARPENTER & GARCETE-BARRETT (2002). Para Polistinae utilizou-se as chaves 

propostas por RICHARDS (1978), WENZEL (1998), CARPENTER & MARQUES (2001), 

CARPENTER (2004). Além disso, os vespídeos foram identificados e comparandos com 

espécimes já catalogados na Coleção de Invertebrados do INPA e na Coleção do Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG).  

 

Elaboração da chave dicotômica: A partir dos caracteres de importância taxonômica, foi 

elaborada uma chave dicotômica para a identificação das subfamílias e gêneros. Após a 

apresentação das chaves de gêneros, em Polistinae é encontrado uma breve caracterização 

de cada gênero e a chave para a identificação das espécies do mesmo. Em Eumeninae, a 

chave é encontrada até gênero, com uma breve caracterização de cada gênero e a lista das 

espécies e morfoespécies identificadas; não foi elaborada chave de identificação específica. 

A disposição dos gêneros segue em ordem alfabética. 

As chaves aqui elaboradas foram modificadas de RICHARDS (1978), CARPENTER 

& MARQUES (2001) e CARPENTER & GARCETE-BARRETT (2002) e CARPENTER (2004) 

e adaptando-as apenas às espécies encontradas nas espécies da Reserva Ducke. Em 

alguns casos, foram incluídas novas estruturas e caracteres, como padrões de pigmentação, 

pontuação, pilosidade e o tamanho do espécime como caracteres de diferenciação. Os 
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desenhos dos caracteres diagnósticos para gêneros foram utilizados de CARPENTER & 

MARQUES (2001), CARPENTER & GARCETE-BARRETT (2002) e CARPENTER (2004), 

com a devida autorização. A terminologia adotada para a morfologia externa foi a de 

RICHARDS (1978) para Polistinae e CARPENTER & GARCETE-BARRETT (2002) para 

Eumeninae.  

Todas as espécies de vespas foram fotografadas com uma câmera digital acoplada a 

estereomicroscópio (M205C), utilizando o programa auto-montage (software LAS v3.6). As 

pranchas foram organizadas com fotografias da vista lateral e dorsal utilizando-se o 

programa CorelDRAW versão X3. 

 

Análise dos dados: para Polistinae, foi calculado o Coeficiente de Jaccard (PIELOU, 1984) 

através do programa BioDiversity Professional versão 2.0 para verificar a similaridade da 

composição de espécies da Reserva Ducke com outras áreas da Amazônia (Mamirauá e 

Alvarães no Amazonas, Caxiuanã no Pará, Ilha de Maracá em Roraima, Serra do Divisor no 

Acre e na Região dos Lagos no Amapá). 

  

Resultados e Discussão 

 

Vespidae geral 

 

Foram catalogadas 118 espécies de Vespidae para a Reserva Ducke, alocadas em 

30 gêneros. Este número representa aproximadamente 20% das espécies e 50% dos 

gêneros conhecidos para o Brasil e cerca de 50% e 70% das espécies e gêneros para o 

estado do Amazonas, respectivamente (Tab. 1). Das três subfamílias com ocorrência 

confirmada para o Brasil, apenas Polistinae e Eumeninae tiveram representantes para a 

reserva. 

A utilização de diferentes metodologias é uma importante forma para a amostragem 

da riqueza de vespas uma área, pois em geral as espécies possuem um comportamento de 

forrageio variado. Aqui, as metodologias com maior número de espécies coletadas foram a 

de busca ativa com rede entomológica, sendo considerada a mais eficiente para a coleta de 

vespas, segundo SILVEIRA (2002) e as armadilhas Malaise e Suspensa.  

As demais metodologias, geralmente, foram utilizadas para coletar determinados 

grupos de vespas. Por exemplo, Apoica, vespas com hábito de forrageio noturno, foram 

proveniente de armadilha luminosa, enquanto as que se alimentam de carne em putrefação 

(Agelaia e Angiopolybia) foram mais comuns em armadilha isca de carne. Além disso, 

algumas metodologias não foram eficientes, como por exemplo, as de isca de frutas e isca 

de fezes ou até mesmo a técnica de fogging, que é de grande custo financeiro sem 
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nenhuma espécie coletada apenas com estas armadilhas, apesar da grande quantidade de 

outros Arthopoda coletados nesta última.  

Foi coletado um grande número de indivíduos de Polistini e Mischocyttarini através 

do método de busca ativa, grupos estes com poucas espécies na coleção. Uma boa parte 

das espécies de Epiponini também foi coletada através da busca ativa, mas havia muitos 

indivíduos tombados na coleção, oriunda de armadilhas, principalmente Malaise e 

Suspensa.  Algumas espécies de Agelaia, Brachygastra, Clypearia, Leipomeles, 

Metapolybia, Parachartergus, Polybia e Protopolybia, não foram coletadas nos anos de 2010 

e 2011, sendo conhecidas apenas das vespas tombadas na coleção, com a utilização de 

duas armadilhas citadas anteriormente. Para Eumeninae, a maioria das espécies foi aqui 

coletada através da busca ativa e poucas havia na Coleção. Uma técnica eficiente para a 

coleta de tais vespas, porém não utilizada aqui, é a de ninho-armadilha (MORATO & 

CAMPOS, 2000; MORATO & MARTINS, 2005). 

Entre os modos de coleta do material depositado na coleção, a armadilha com isca 

de ratazana foi a mais eficiente uma vez que oito espécies foram coletadas; Agelaia 

angulata, A. constructor, A. fulvofasciata, A. pallipes, A. testacea, Angiopolybia obidensis e 

A. paraensis, são espécies com potencial para o consumo de carne em putrefação e que 

têm sido geralmente registradas em trabalhos utilizando tal metodologia (SILVEIRA et al. 

2005). Além destas, três espécies de Apoica também foram coletadas nessas iscas: A. 

arborea, A. pallens e A. thoracica, representando registro inédito na literatura sobre 

necrofagia de vespas sociais, embora tenha sido previsto por O´DONNELL (1995), com 

base na morfologia das mandíbulas.  

O uso de armadilhas atrativas (ex. carne, frutas, fezes) como única forma de 

amostragem para vespas sociais pode subestimar a real riqueza de espécies da tribo 

Polistini e Mischocyttarini e até mesmo de Epiponini em uma determinada área, devendo ser 

usada de forma complementar outras técnicas de coleta.  

Foram localizadas 43 colônias de 11 gêneros e 21 espécies: 20 Polistinae e uma de 

Eumeninae, além de cinco ninhos desabitados, não determinados especificamente, de 

Mischocyttarus (1), Polybia (3) e Polistes (1). Dessas, apenas três colônias já estavam 

depositadas na Coleção de Invertebrados do INPA, sendo que as demais foram coletadas 

ou registradas durante as expedições realizadas no presente estudo. 

 

Polistinae 

  A fauna de vespas sociais (Polistinae) conhecida para a Reserva Ducke consiste de 

86 espécies (Tab. 1), organizados em 17 gêneros, o que corresponde a 80% dos gêneros 

conhecidos na Amazônia. Os gêneros Polybia (23 espécies), Agelaia (12 espécies), 

Mischocyttarus (11 espécies), Apoica (sete espécies) e Protopolybia (seis espécies) 
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destacaram-se por apresentar o maior número de espécies. Estes gêneros são 

responsáveis por 70% da lista apresentada. Apenas Asteloeca, Chartergus, Nectarinella e 

Protonectarina, registrados para a Amazônia, não foram coletados na Reserva Ducke 

(CARPENTER & MARQUES, 2001; SILVEIRA, 2002). 

Dentre as espécies aqui obtidas Clypearia apicipennis, Metapolybia nigra, 

Parachartergus richardsi, Pseudopolybia langi constituem novos registros para o Amazonas 

e Leipomeles pusilla como nova ocorrência para o Brasil. Apesar do esforço para a 

identificação de todas as vespas, alguns espécimes não puderam ser determinados com 

certeza, provavelmente constituindo novas espécies para a ciência. Tais espécies 

pertencem aos gêneros Agelaia, Mischocyttarus e Polybia, sendo alocados nos respectivos 

subgêneros e grupos de espécies. 

Devido à carência de estudos regionais sobre Vespidae, não há informação 

suficiente para atribuição das condições “endêmica” ou “ameaçada” às espécies de vespas 

da Reserva Ducke. Entretanto, como uma parte das espécies é registrada pela primeira vez 

na reserva e mesmo para o Amazonas, deve-se considerá-las como insuficientemente 

conhecidas em respeito à sua distribuição geográfica ou à condição de raridade e são 

merecedoras de atenção especial. 

Somando-se as novas ocorrências para a Reserva Ducke, juntamente com o material 

já depositado na Coleção de Invertebrados do INPA, sugere-se que a mesma possui a 

terceira maior riqueza de espécies de vespas sociais (Polistinae) em Reservas ou Parques 

na Região Neotropical, com 86 espécies. A riqueza de espécies fica atrás apenas da lista 

conjunta obtida por SILVEIRA (2002) e SILVA & SILVEIRA (2009), que chegaram a um total 

de 97 espécies de vespas sociais para a Floresta Nacional de Caxiuanã no Pará e das 116 

espécies registradas na Serra dos Carajás, cuja fauna de vespas sociais supera qualquer 

outra área amostrada dentro da região Neotropical (SILVEIRA, O.T. dados não publicados) 

(Tab. 02). A Serra dos Carajás, caracterizada por séries de platôs com floresta de terra firme 

associados a colinas com vegetação arbustiva e gramínias, oferece ambientes 

heterogêneos para mais espécies de vespas.  

Além disso, a fauna encontrada na Reserva Ducke é superior ao número de 79 

espécies registradas para a região de Belém (SILVEIRA, O.T. dados não publicados), para o 

estado do Amapá (78) (SILVEIRA, O.T. dados não publicados), e outros locais amostrados 

do Amazônia (MORATO et al. 2008; RAW, 1998; SILVEIRA, 2008). Portanto, a Reserva 

Ducke é o local mais bem amostrado do Amazonas, ultrapassando em cerca de 50%, as 46 

espécies registradas na região de Mamirauá e em quase 60% as 42 espécies da região de 

Alvarães (SILVEIRA et al. 2008) (Tab. 2). 

De acordo com o indíce de similaridade de Jaccard (Tab. 3; Fig. 1), Caxiuanã, no 

Pará, é a área mais similar com a Ducke (34%). Apesar de possuírem semelhanças na 
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fitofisionomia, pois ambas são classificadas como floresta de terra firme, estas duas áreas 

são distintas floristicamente e distantes geograficamente. Assim, as semelhanças 

faunísticas de composição de espécies aqui obtidas devem ser muito mais o resultado do 

esforço de coleta, pois foram as áreas mais amostradas até o momento na Amazônia 

brasileira, com inventários mais específicos, explorando melhor os ambientes e com a 

utilização de diversas metodologias (busca ativa, armadilhas de Malaise, suspensa e com 

iscas) que facilitaram a coleta de muitas espécies de vespas. Mamirauá e Alvarães, as duas 

áreas em que se esperaria maior similaridade faunística com a Reserva Ducke, pois estão 

situadas no oeste do estado do Amazonas, ficaram em segundo lugar com 27,6 e 28,7%, 

respectivamente. Provavelmente este resultado é pelo esforço de coleta ter sido maior na 

Reserva Ducke, diferentemente dos locais citados, que foram inventários rápidos e 

utilizando apenas armadilha Malaise como método de coleta. A diferença de fitofisionomia 

de vérzea em Alvarães, diferentemente da terra firme da Reserva Ducke, também podem 

auxiliar nestes valores. A composição de espécies de Alvarães foi considerada mais similar 

com Caxiuanã (33%), acreditamos que pela ambiente de várzea e a coleta em margens de 

rios e com influência de rios em Caxiuanã, este valor possa ser maior do que com a reserva 

aqui estudada. 

A região dos Lagos no Amapá, a Ilha de Maracá em Roraima e a Serra do Divisor no 

Acre, são as que possuem a menor similaridade entre as composições de espécies (valores 

próximos ou menores que 20%) com a Reserva Ducke. Essas áreas são mais distantes 

geograficamente, são distintas floristicamente e, ainda, são reflexos do esforço de coleta. 

Nas três áreas citadas as coletas foram feitas através de inventários rápidos, utilizando 

apenas armadilhas, diferentemente da Reserva Ducke, onde o esforço foi maior com a 

utilização de diversos métodos de captura de vespas. 

A fauna de vespas sociais na Reserva Ducke também supera o número de espécies 

registradas em diferentes regiões e biomas do Brasil, como em campos cultiváveis e 

ambientes antropizados no Sudeste e Nordeste (MARQUES et al. 2005; RIBEIRO-JÚNIOR, 

2008; AUAD et al. 2010), em áreas de cerrado no Sudeste, Centro-oeste e Nordeste (MELO 

et al. 2005; SOUZA & PREZOTO, 2006; ELPINO-CAMPOS et al. 2007; SANTOS et al. 

2009; LIMA, 2010; TANAKA JUNIOR & NOLL, 2011), em campos rupestres no Sudeste e 

Nordeste (SILVA-PEREIRA & SANTOS, 2006; PREZOTO & CLEMENTE, 2010) e diversos 

ambientes da Mata Atlântica no Sudeste e Sul (HERMES & KÖHLER, 2006; SANTOS et al. 

2007; GOMES & NOLL, 2009; LIMA, 2010; SOMAVILLA et al. 2010; TANAKA JUNIOR & 

NOLL, 2011) (Tab. 4). De acordo com os mesmos autores, em áreas de Cerrado têm sido 

registrados entre 10 e 14 gêneros e em áreas de Mata Atlântica aproximadamente 10 

gêneros com destaque em ambos os casos para Polybia, Mischocyttarus e Polistes. Em 

ambientes antropizados e áreas cultiváveis o número de gêneros e espécies varia muito de 
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acordo com o método empregado na coleta, mas raramente ultrapassa 30 espécies. Mesmo 

com um expresivo número de espécies de vespas nestes biomas, ainda é na Amazônia 

onde encontramos a maior diversidade de vespas socias. 

 

Eumeninae 

Para as vespas solitárias (Eumeninae), identificou-se 13 gêneros e 32 espécies (Tab. 

01) para a Reserva Ducke, sendo que 18 espécies já se encontravam depositadas na 

Coleção de Invertebrados do INPA e 14 foram adicionadas com as coletas no ano de 2010. 

Os gêneros com maior riqueza de espécies foram Montezumia e Pachodynerus, ambos com 

seis espécies e Omicron com cinco. Houve também cinco novos registros para o Amazonas: 

Eumenes versicolor, Omicron criticum, Pachodynerus gianellii, Stenosigma testaceum, 

Zethus toltecus. 

As vespas solitárias foram coletadas, principalmente (cerca de 90%), através da 

busca direta com rede entomológica durante o forrageamento ou quando coletavam argila, 

utilizada na construção de seus ninhos. 

A discrepância entre o número de espécies analisadas de cada subfamília (86 para 

Polistinae e 32 para Eumeninae) deve-se, principalmente, ao comportamento destas 

vespas, visto que os eumeníneos não são coletados intensivamente, porque é um grupo de 

insetos solitários e menos abundantes e menos abundantes em ambientes amazônicos 

(CERPENTER & MARQUES, 2001; HERMES & KÖHLER, 2004), diferentemente de 

Polistinae que é coletada em grande quantidade em inventários, por serem sociais. 

Apesar do esforço para a identificação de todos os espécimes de Eumeninae, alguns 

não puderam ser determinados especificamente como foi o caso de Pachodynerus, Omicron 

e Zethus, gêneros com mais de 100 espécies descritas, e para os quais faltam revisões 

atualizadas. Além destes, havia também espécies de Ancistrocerus, Pachyminixi e 

Stenosigma, táxons considerados pouco estudados e uma espécie de Parancistrocerus, 

gênero sem revisão e com um grande número de espécies não descritas.  

No Brasil, poucos são os estudos referentes à fauna de vespas solitárias, dificultando 

o melhor entendimento da taxonomia e biologia deste grupo. Não há como fazer uma 

comparação acerca da diversidade de fauna de vespas solitárias na Reserva Ducke com 

outras áreas, uma vez que apenas três levantamentos com métodos diferentes foram 

realizados na Amazônia, um no Amapá (Região dos Lagos) onde foi possível a coleta de 14 

espécies (SILVEIRA, 2008), além da coleta de dez espécies utilizando-se ninhos-armadilha 

no Acre (MORATO & MARTINS, 2005) e cinco espécies utilizando a mesma metodologia, 

no norte da cidade de Manaus, Amazonas (MORATO & CAMPOS, 2000). Para outras 

regiões do Brasil, os trabalhos tratam de estudos referentes à utilização de ninhos-armadilha 

(ASSIS & CAMILLO, 1997; LOYOLA & MARTINS, 2006; BUSCHINI & BUSS, 2010) e de 
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poucos inventários realizados no Rio Grande do Sul (HERMES & KÖHLER, 2004; 

SOMAVILLA et al. 2010), São Paulo (DOS SANTOS, 2008) e Mato Grosso do Sul 

(CARBONARI, 2009). De acordo com tais trabalhos, percebe-se que geralmente 

Montezumia, Omicron, Pachodynerus e Zethus são os gêneros com maiores riqueza de 

espécies nos diversos ambientes brasileiros, tanto no bioma Amazõnico, quanto em Cerrado 

e em Mata Atlântica. Além disso, espécies como Zeta argillaceum e Zethus brasiliensis 

estão presentes naqueles trabalhos, tratando-se de espécies de ampla distribuição e 

facilmente coletadas nestes locais. 
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Tabela 01: Espécies de Vespidae (Polistinae e Eumeninae) catalogadas para a Reserva Ducke, com a respectiva metodologia de coleta. 

TÁXON 
Busca ativa  
com rede 

Coleta 
ninhos 

Armadilha 
Malaise 

Armadilha 
suspensa 

Armadilha 
luminosa 

Isca 
 carne 

Isca  
fruta 

Isca  
fezes 

fogging 

Polistinae   

   Epiponini 

Agelaia acreana Silveira & Carpenter, 1995 X 

Agelaia angulata (Fabricius, 1804) X  X 

Agelaia cajennensis Fabricius, 1798 X  X  X 

Agelaia centralis (Cameron, 1907)* X 

Agelaia constructor (de Saussure, 1854) X  X  X  X 

Agelaia fulvofasciata (de Geer, 1773) X  X  X  X  X  X 

Agelaia myrmecophila (Ducke, 1905) X  X  X 

Agelaia ornata (Ducke, 1905)* X 

Agelaia pallidiventris Richards X 

Agelaia pallipes (Oliver, 1791) X  X  X  X  X 

Agelaia testacea (Fabricius, 1804) X  X  X  X  X 

Angiopolybia obidensis (Ducke, 1904) X  X 

Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836) X  X  X  X  X 

Angiopolybia paraensis (Spinola, 1851) X  X  X  X 

Apoica albimacula (Fabricius, 1804) X  X 

Apoica arborea de Saussure, 1854 X  X  X 

Apoica gelida Van der Vecht, 1973 X 

Apoica pallens (Fabricius, 1804)* X  X  X  X 

Apoica pallida (Oliver, 1791) X 

Apoica strigata Richards, 1978* X 

Apoica thoracica Du Buysson, 1906 X  X  X  X  X 

Brachygastra scutellaris (Fabricius, 1804) X 

Chartergellus amazonicus Richards, 1978 X  X  X 

Charterginus fulvus Fox, 1898* X 

Clypearia apicipennis (Spinola, 1851)* X 

Clypearia duckei Richards, 1978 X 

Clypearia sulcata (de Saussure, 1854) X  X  X  X 

Epipona tatua (Cuvier, 1797) X 

Leipomeles dorsata (Fabricius, 1804) X 
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Leipomeles pussila (Ducke, 1904) X 

Leipomeles spilogastra Cameron, 1912  X  X  X 

Metapolybia nigra Richards, 1978 X  X  X 

Metapolybia rufata Richards, 1978 X 

Metapolybia unilineata (R. Von Ihering, 1904) X  X  X 

Parachartergus fasciipennis Ducke, 1905** 

Parachartergus fraternus (Gribodo, 1892) X  X  X  X 

Parachartergus griseus (Fox, 1898) X 

Parachartergus richardsi Willink, 1951 X 

Polybia belemensis Richards, 1970 X  X  X 

Polybia bicyttarella Richards, 1951* X 

Polybia bifasciata de Saussure, 1854 X 

Polybia bistriata (Fabricius, 1804) X  X  X 

Polybia depressa (Ducke, 1905) X  X 

Polybia dimidiata (Oliver, 1791) X  X  X 

Polybia dimorpha Richards, 1978 X 

Polybia fastidiosuscula Saussuere, 1854* X 

Polybia jurinei de Saussure, 1854 X  X  X 

Polybia liliacea (Fabricius, 1804) X  X 

Polybia occidentalis (Oliver, 1791)* X  X 

Polybia parvulina Richards, 1970* X 

Polybia platycephala Richards, 1951 X  X 

Polybia procellosa Ducke, 1910 X  X 

Polybia quadricincta de Saussure, 1854* X 

Polybia rejecta (Fabricius, 1798) X  X  X  X  X  X 

Polybia rufitarsis Ducke, 1904 X 

Polybia scrobalis Richards, 1970 X  X 

Polybia sericea (Oliver, 1791) X 

Polybia singularis Ducke, 1905* X 

Polybia striata (Fabricius, 1787) X 

Polybia tinctipennis Fox, 1898 X 

Polybia velutina Ducke, 1905* X 

Protopolybia bituberculata Silveira & Carpenter, 1995 X  X 

Protopolybia chartergoides Gribodo, 1891* X  X 

Protopolybia duckeianus Richards, 1978** 
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Protopolybia emortualis (de Saussure, 1855)** 

Protopolybia holoxantha (Ducke, 1904) X 

Protopolybia rugulosa Ducke, 1907 X 

Pseudopolybia compressa (de Saussure, 1854) X 

Pseudopolybia langi Bequaert, 1944** 

Synoeca surinama (Linnaeus, 1767) X  X  X 

Synoeca virginea (Fabricius, 1804) X  X  X  X 

   Mischocytarini 

Mischocyttarus collaris (Ducke, 1904)* 

Mischocyttarus flavicans (Fabricius, 1804) X 

Mischocyttarus imitator (Ducke, 1904) X  X 

Mischocyttarus labiatus (Fabricius, 1804)*  X 

Mischocyttarus lecointei (Ducke, 1904) X  X 

Mischocyttarus metathoracicus (de Saussure, 1854) X 

Mischocyttarus rotundicollis (Cameron, 1912)* X 

Mischocyttarus saturatus Zikán, 1949* X 

Mischocyttarus socialis Zikan, 1949* 

Mischocyttarus surinamensis (de Saussure)  X 

Mischocyttarus synoecus Richards, 1940 X 

Mischocyttarus helliconius grupo* X 

   Polistini 

Polistes canadensis (Linnaeus, 1758)* X 

Polistes goeldi Ducke, 1904* X 

Polistes pacificus Fabricius, 1804* X 

Polistes testaceicolor Bequaert, 1798* X 

Eumeninae 

Ancistrocerus sp.1 X 

Brachymenes dyscherus de Saussure, 1852* X 

Eumenes versicolor de Saussure, 1852* X 

Montezumia analis de Saussure, 1855* X 

Montezumia azurescens (Spinola, 1851) X 

Montezumia dimidiata de Saussure, 1852 X 

Montezumia liliacea Gribodo, 1891* X 

Montezumia nigriceps (Spinola, 1841)* X 

Montezumia pelagica de Saussure, 1852 X 
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Omicron criticum (Schulz, 1899)  X 

Omicron sp.1 X 

Omicron sp.2* X 

Omicron sp.3* X 

Omicron sp.4* X 

Pachodynerus gianellii (Gribodo, 1891) X 

Pachodynerus guadulpensis (de Saussure, 1853)* X 

Pachodynerus nasidens (Latreille, 1817) X 

Pachodynerus sp.1* X 

Pachodynerus sp.2* X 

Pachodynerus sp.3* X 

Pachymenes ghilianii (Spinola, 1851) X 

Pachyminixi sp.1* X 

Parancistrocerus sp.1 X 

Parazumia carinulata (Spinola, 1851)** 

Stenosigma testaceum (Fox, 1899) X 

Stenosigma sp.1* X 

Zeta argillaceum (Linnaeus, 1758) X 

Zethus brasilliensis de Saussure, 1852 X 

Zethus coeruleopennis (Fabricius, 1798)** 

Zethus notatus Fox, 1899 X 

Zethus toltecus de Saussure, 1875 X 

Zethus sp.1 X 

* Espécies que não eram registradas na Reserva Ducke e que foram coletadas durante expedições no ano de 2010/2011. 
** Espécies registradas para a Reserva Ducke, segundo a Coleção do INPA, porém com metodologia de coleta desconhecida. 
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Tabela 02: Inventários de vespas sociais (Polistinae) realizados na Região Amazônica. Entre parênteses o número de gêneros 
coletados. 
 
Riqueza de 
Espécies 

Localidade 
Caracterização do ambiente 

Floresta Amazônica 
Método 

empregado 
Esforço Referência 

116 (-) 
Carajás 

Pará 
Serra dos Carajás 

(Diversos ambientes) 
Coleta ativa 
Armadilhas 

Não 
informado 

Dados pessoais 
(Silveira, 2010) 

97 (18) 
Melgaço 

 Pará 
Reserva Nacional de Caxiuanã 
(Terra firme e margem de rio) 

Coleta ativa 
Armadilhas 

 
Silveira (2002); Silva 

& Silveira (2009) 

86 (17) 
Manaus 

Amazonas 
Reserva Ducke 

(Terra firme) 
Coleta ativa 
Armadilhas 

- - 

79 (-) 
Belém 
Pará 

Região metropolitana de Belém 
(Diversos ambientes) 

Coleta ativa 
Armadilhas 

Não 
informado 

Dados pessoais 
(Silveira, 2010) 

78 (-) Amapá 
Estado do Amapá 

(Diversos ambientes) 
Coleta ativa 
Armadilhas 

Não 
informado 

Dados pessoais 
(Silveira, 2010) 

46 (15) 
Mamirauá 
Amazonas 

Reserva Mamirauá 
(Terra firme) 

Coleta ativa 
Armadilha Malaise 

45 dias 
3 expedições 

Silveira et al. (2008) 

42 (12) 
Alvarães 

 Amazonas 
Reserva Alvarães 

(Terra firma e Várzea) 
Coleta ativa 

Armadilha Malaise 
45 dias 

3 expedições 
Silveira et al. (2008) 

36 (13) 
Ilha do Maracá 

Roraima 
Estação Ecológica 

(Floresta Amazônica e Savana) 
Coleta ativa 

Não 
informado 

Raw (1998) 

31 (09) 
Região dos 

Lagos Amapá 
Reserva Biológica de Piratuba 
(Floresta Amazônica, Várzea) 

Coleta ativa 
Armadilha Malaise 

20 dias Silveira et al. (2008) 

20 (07) 
Serra do 

Divisor Acre 
Parque Nacional da Serra do 

Divisor (Terra firme) 
Armadilha Malaise 

288 horas 
2 expedições 

Morato et al. (2008) 

 

 

 
 
Figura 01: Dendrograma gerado pelo Índice de Similaridade de Jaccard ente a composição de espécies da Reserva Ducke 
(AM) com os demais inventários realizados na Região Amazônica: Caxiuanã (PA), Alvarães (AM), Mamirauá (AM), Região dos 
Lagos (AP), Ilha de Maracá (RR) e Serra do Divisor (AC). 
 
 
Tabela 03: Índicede Similaridade de Jaccard ente a composição de espécies de vespas sociais (Polisitnae) dos inventários 
realizados na Região Amazônica: Reserva Ducke (AM), Caxiuanã (PA), Mamirauá (AM), Alvarães (AM), Região dos Lagos 
(AP), Serra do Divisor (AC), Ilha de Maracá (RR). Os valores representam a porcentagem de similaridade. 
 

Mamirauá Alvarães Caxiuanã 
Região dos 

Lagos 
Serra 

Divisor 
Ilha de 
Maracá 

Ducke 27,6 28,7 34 20,2 11,3 18,1 

Mamirauá * 25,7 28,8 28,3 10 20,6 

Alvarães * * 33,6 19,7 17 23,8 

Caxiuanã * * * 20,8 11,4 17,7 

Região dos Lagos * * * * 13,3 26,4 

Serra Divisor * * * * * 14,3 
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Tabela 04: Inventários de vespas sociais (Polistinae) realizados no Brasil, em ordem cronológica, apartir de 2005, com excessão dos efetuados na Região Amazônica.  
Entre parênteses o número de gêneros coletados 

 

Riqueza de 
espécies 

Município - Estado Caracterização do Ambiente Método empregado Referência 

16 (9) 
Cruz das Almas  

 Bahia 
Plantações de feijão, Área cultivada Coleta ativa e busca em flores Marques (2005) 

26 (10) 
Chapada Diamantina  

 Bahia 
Caatinga, Cerrado e Mata semidecídual Coleta ativa Melo et al. (2005) 

25 (8) 
São Francisco de Paula e Santa Cruz 

do Sul - Rio Grande do Sul 
Mata Atlântica Busca ativa em flores Hermes e Köhler (2006) 

11 (6) 
Chapada Diamantina  

 Bahia 
Campos rupestres Busca ativa em flores 

Silva-Pereira e Santos 
(2006) 

38 (10) 
Barroso  

 Minas Gerais 
Mata do Baú, Cerrado Coleta ativa e armadilha atrativa Souza e Prezoto (2006) 

21 (11) 
Ilha de Itaparica  

 Bahia 
Mata Atlântica, Manguezal e Restinga Coleta ativa Santos et al. (2007) 

29 (10) 
Uberlândia  

 Minas Gerais 
Cerrado Coleta ativa e busca por colônias 

Elpino-Campos et al. 
(2007) 

12 (6) 
Coronel Pacheco  

 Minas Gerais 
Fazenda Triqueda, Eucaliptocultura Coleta ativa e armadilhas atrativas Ribeiro-Junior (2008) 

21 (8) 
Ubatuba  

 São Paulo 
Fazenda Angelin Rainforest, Mata Atlântica Coleta ativa e armadilha atrativa Togni e Giannotti (2009) 

14 (7) 
Noroeste Paulista  

 São Paulo 
Fragmentos de Floresta semidecidual Coleta ativa e líquido atrativo Gomes e Noll (2009) 

19 (13) 
Oeste Bahiano  

 Bahia 
Diversos fragmentos de Cerrado Busca ativa Santos et al. (2009) 

31 (11) 
Patrocínio Paulista  

 São Paulo 
Floresta semidecidual e Cerrado 

Coleta ativa, busca em flores e líquido 
atrativo 

Lima (2010) 

13 (4) 
Coronel Pacheco  

 Minas Gerais 
Área experimental da EMBRAPA, Área cultivada Armadilha de Malaise Auad at al. (2010) 

23 (10) 
Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca 

Minas Gerais 
Parque Estadual de Ibitipoca, Mata Atlântica, 

Campo rupestre e Mata ciliar 
Coleta ativa e armadilha atrativa 

Prezoto e Clemente 
(2010) 

49 (8) 
Diversas localidades  
 Rio Grande do Sul 

Mata Atlântica e Pampa Coleta ativa e Armadilha de Malaise Somavilla et al. (2010) 

29 (10) 
Noroeste Paulista  

 São Paulo 
Floresta semidecidual e Cerrado Coleta ativa e líquido atrativo 

Tanaka Junior e Noll 
(2011) 
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Chave para as subfamílias de Vespidae na Amazônia 

Chave modificada de Carpenter & Marques (2001) 

 

Na figura abaixo constam das principais estruturas utilizadas na identificação de 

Vespidae: 

 
Figura 1: Vista lateral do corpo de um exemplar de Polistinae: Epiponini, com as principais estruturas utilizadas na 
identificação. Fonte: modificado de Carpenter & Marques (2001). 

 

1- Asas anteriores, quando em repouso, não dobradas longitudinalmente; primeira célula 

discoidal mais curta que a célula sub-basal (Fig. 2A); presença de duas ou três células 

submarginais (Fig. 3A, 3B)....................................................................................... Masarinae 

(sem registro de ocorrência na Reserva Ducke) 

1’- Asas anteriores, em repouso, dobradas longitudinalmente; primeira célula discoidal mais 

comprida que a célula sub-basal (Fig. 2B); presença de três células submarginais (Fig. 

3B)............................................................................................................................................2 

 

2- Mesoescuto com paratégulas (Fig. 4A); garras bífidas (Fig. 5A); clípeo com o ápice 

côncavo a truncado, geralmente com dois dentes apicais bem definidos............. Eumeninae 

2’- Mesoescuto sem paratégulas (Fig. 4B); garras simples (Fig. 5B); clípeo com o ápice 

acuminado ou agudo................................................................................................ Polistinae 
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Figura 2: A - Asa anterior de Paramasaris richardsi (Giordani Soika). B - Asa anterior de Pachyminixi arechavaletae (Brèthes). 
Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001). 
 
 

  

Figura 3: A - Asa anterior de Trimeria howardi Bertoni. B - Asa anterior de Pararhaphidoglossa invenusta (Fox). Escala 1 mm. 
Ilustrações de Carpenter & Marques (2001). 
 

 
                                                     
Figura 4: A - Vista dorsal do mesoescuto e tégula de Zeta argillaceum (L.). B - Vista dorsal do mesoescuto e tégula de Apoica 
pallens (Fabr.). ES = Mesoescuto; PT = Paratégula; TE = Tégula. Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001). 

 

 
 
Figura 5: A - Garras tarsais de Zethus coeruleopennis (Fabr.). B - Garras tarsais de Synoeca cyanea (Fabr.). Escala 1 mm. 
Ilustrações de Carpenter & Marques (2001). 

 

 

  

A B 

A 

A 

B 

B

B A 
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Chave para os gêneros de Polistinae ocorrentes na Reserva Ducke 

Chave adaptada de Richards (1978); Carpenter & Marques (2001); Carpenter (2004) 

 

1- Tergo metassomal I subséssil em vista dorsal, cônico (Fig. 1A); fóvea pronotal, se 

presente, situada na área anterior à carena situada na borda do pronoto próximo ao 

proepisterno (Fig. 2A); orifício do propódeo agudo na parte dorsal (Fig. 

1A)......................................................................................................................Tribo Polistini 

..................................................................................................................................... Polistes 

1’- Tergo metassoma I, em vista dorsal, inteiramente peciolado(Fig. 1B),  basalmente 

paciolado (Fig. 1C) ou séssil, neste caso, com a largura maior que o comprimento (Fig. 1D); 

fóvea pronotal, se presente, situada na área posterior à carena próxima do proepisterno 

(Fig. 2B); orifício do propódeo arredondado na parte dorsal (Fig. 1B).................................... 2 

 

2- Terceiro e quarto tarsômeros do tarso médio e posterior assimétricos, o lobo interno mais 

comprido que o externo (Fig 3A); tergo metassomal I peciolado.......... Tribo Mischocyttarini 

......................................................................................................................... Mischocyttarus 

2’- Terceiro e quarto tarsômeros do tarso médio e posteriores simétricos (Fig. 3B); tergo 

metassomal I com formas variadas..................................................................Tribo Epiponini 

................................................................................................................................................. 3 

 

3- Pronoto sem fóvea lateral (Fig. 4A)..................................................................................... 4 

3’- Pronoto com fóvea lateral (Fig. 4B).................................................................................... 8 

 

4- Escutelo, em perfil, anguloso (Fig. 5A); cabeça com carena occipital completa; tergo 

metassomal I séssil, curto; pronoto sem carena pretegular (Fig. 6A)................ Brachygastra  

4’- Escutelo, em perfil, arredondado (Fig. 5B); cabeça sem carena occipital; tergo 

metassomal tão longo quanto largo ou mais longo do que largo; pronoto com carena 

pretegular desenvolvida (Fig. 6B)............................................................................................ 5 

 

5- Coxa anterior prolongada dorsolateralmente (Fig. 7A, 7B)................................................. 6 

5’- Coxa anterior não prolongada dorsolateralmente (Fig. 7C)............................................... 7 

 

6- Clípeo emarginado na região apical (Fig. 8A); ausência de sulco lateral crenulado na 

propleura (Fig. 7C); tergo metassomal I tão longo quanto largo; cutícula de pigmentação 

negra, lisa e brilhante.................................................................................................. Epipona 

6’- Clípeo pontiagudo na região apical (Fig. 8B); propleura com a presença de sulco lateral 

crenulado (Fig. 7A); tergo metassoma I com largura geralmente duas vezes a maior que a 
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largura da base em vista dorsal, geralmente fino e longo; cutícula negra, com marcas 

amarelas, porém nunca com aspecto brilhante.................................................... Metapolybia 

 

7- Clípeo mais comprido do que largo; têmpora mais estreita que o olho na região do sinus 

ocular (Fig. 9A); propódeo côncavo (Fig. 10A); cutícula negra com marcas amarelas e 

ferrugíneas................................................................................................................ Clypearia 

7’- Clípeo tão comprido quanto largo; têmpora sempre tão ou mais larga que o olho na 

região do sinus ocular (Fig. 9B); propódeo convexo (Fig. 10B); cutícula parcialmente ou 

inteiramente azul metálica.......................................................................................... Synoeca 

  

8- Pronoto com carena dorsal sinuosa em vista lateral (Fig. 9B); asa anterior com o 

prestigma tão longo quanto o pterostigma (Fig. 11A)..................................... Parachartergus  

8’- Pronoto sem carena dorsal sinuosa em vista lateral (Fig. 9A); asa anterior com o 

prestigma mais curto que o pterostigma (Fig. 11B).............................................................. 9 

 

9- Mesoescuto sem lamela posterolateral na região anterior, não adjacente à tégula (Fig. 

12A)....................................................................................................................................... 10 

9’- Mesoescuto com lamela posterolateral na região anterior, adjacente à tégula (Fig. 

12B)....................................................................................................................................... 13 

 

10- Clípeo com lobos laterais quadrados (Fig. 13A); mesoepisterno com sulco dorsal (Fig. 

4B)....................................................................................................................... Angiopolybia 

10’- Clípeo com lobos laterais arredondados ou truncados (Fig. 13B, 13C); mesoepisterno 

sem sulco dorsal (Fig. 10B)................................................................................................... 11 

 

11- Metanoto prolongado na região mediana posterior em um lobo alongado que penetra na 

área basal do propódeo (Fig. 1C)........................................................................ Protopolybia 

11’- Metanoto sem a presença do lobo posterior.................................................................. 12 

 

12- Clípeo com o ápice truncado, mais comprido do que largo (Fig. 14A); cabeça em vista 

lateral, com a têmpora mais estreita que o olho logo abaixo do sinus ocular (Fig. 15A); 

pronoto com fóvea na região anteromediana; mesossoma, em vista lateral, não plano na 

região dorsal (Fig. 16A); tergo metassomal I, em vista dorsal, com pecíolo curto, no ápice 

quase tão largo quanto o tergo II........................................................................ Charterginus  

12’- Clípeo com o ápice abruptamente pontiagudo ou arredondado, tão comprido quanto 

largo (Fig. 14B, 14C); cabeça em vista lateral, com a têmpora mais larga que o olho logo 

abaixo do sinus ocular (Fig. 15B); pronoto sem fóvea na região anteromediana; mesossoma, 
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em vista lateral, plano na região dorsal (Fig. 16B); tergo metassomal I, em vista dorsal, 

peciolado, pelo menos na parte basal, no ápice sempre menos largo que o tergo II... Polybia 

 

13- Ocelos dilatados, separados dos olhos por menos que o diâmetro de um ocelo (Fig. 

14C); asa posterior com lobo jugal reduzido (Fig. 17A)................................................ Apoica 

13’- Ocelos normais, separados dos olhos por mais do que o diâmetro de um ocelo (Fig. 

14B); asa posterior com lobo jugal não reduzido (Fig. 17B).................................................. 14 

 

14- Presença de carena occiptal na cabeça em vista dorsal (Fig. 18A, 18B)....................... 15  

14’- Ausência de carena occiptal na cabeça em vista dorsal (Fig. 19A, 19B)....................... 16 

 

15- Mesoepisterno com sulco dorsal (Fig. 18B)........................................................... Agelaia 

15’- Mesoepisterno sem sulco dorsal (Fig. 19A).................................................. Leipomenes 

 

16- Mesoepisterno sem sulco dorsal (Fig. 19A); fórmula palpal 5:3.................. Chartergellus 

16’- Mesoepisterno com sulco dorsal, ao menos com um traço anterior (Fig. 19B); fórmula 

palpal 6:4.......................................................................................................... Pseudopolybia 
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Figura 1: A - Vista dorsal dos tergos metassomais I e II de Polistes consobrinus de Saussure. B - Vista dorsal do tergo 
metasomal I de Mischocyttarus rotundicollis (Cameron). C - Vista dorsal de Protopolybia sedula (de Saussure). D - Vista dorsal 
do metasoma de Polybia depressa (Ducke). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 2: A - Vista lateral da cabeça e mesosoma de Polistes consobrinus de Saussure. B - Vista anterolateral de 
Parachartergus fraternus (Gribodo). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 3: A - Tarso posterior de Mischocyttarus rotundicollis (Cameron). B - Tarso posterior de Brachygastra augusti (de 
Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 

 

 
Figura 4: A - Vista lateral da cabeça e mesossoma de Chartergus artifex (Christ). B - Vista lateral de Angiopolybia obidensis 
(Ducke). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 5: A - Vista lateral da cabeça e mesossoma de Brachygastra augusti (de Saussure). B - Vista lateral da cabeça e 
mesossoma de Chartergus artifex (Christ). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
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Figura 6: A - Vista posterolateral oblíqua e, no destaque, o pronoto e a tégula de Brachygastra augusti (de Saussure). B - Vista 
posterolateral oblíqua e, no destaque, o pronoto e a tégula de Epipona guerini (de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de 
Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 7: A - Vista frontal oblíqua da cabeça e protórax, no destaque, a propleura de Epipona guerini (de Saussure). B - Vista 
frontal oblíqua da cabeça e protórax, no destaque, a propleura de Asteloeca traili (Cameron). C - Vista frontal oblíqua da 
cabeça e protórax e, em destaque, a coxa anterior de Mischocyttarus rotundicollis (Cameron). Escala 1 mm. Ilustrações de 
Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 8: A - Vista frontal da cabeça de Epipona guerini (de Saussure). B - Vista frontal da cabeça de Asteloeca traili 
(Cameron). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

          
Figura 9: A - Vista posterolateral de Parachartergus fraternus (Gribodo). B - Vista lateral da cabeça e mesossoma de 
Protopolybia sedula (de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
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Figura 10: A - Vista posterolateral de Clypearia sulcata (de Saussure). B - Vista posterolateral de Synoeca cyanea (Fabricius). 
Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 11: A - Asa anterior de Parachartergus fraternus (Gribodo). B - Asa anterior de Angiopolybia obidensis (Ducke). Escala 1 
mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 

 

Figura 12: A - Vista dorsal do mesoescuto e lamela lateral de Apoica pallens (Fabr.). B - Vista dorsal do mesoescuto e tégula 
de Polybia bistriata (Fabricius). LM = Lamela lateral do mesoescuto. Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), 
Carpenter (2004). 
 

 
Figura 13: A - Vista frontal da cabeça de Angiopolybia obidensis (Ducke). B - Vista frontal da cabeça de Protopolybia sedula (de 
Saussure). C - Vista frontal da cabeça de Polybia bistriata (Fabricius). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques 
(2001), Carpenter (2004). 
 

   
Figura 14: A - Vista frontal da cabeça de Charterginus fulvus Fox. B - Vista frontal da cabeça de Protonectarina sylveirae (de 
Saussure). C - Vista frontal da cabeça de Apoica pallens (Fabricius). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), 
Carpenter (2004). 
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Figura 15: A - Vista lateral da cabeça e mesosoma de Charterginus fulvus Fox. B - Vista lateral da cabeça de Protonectarina 
sylveirae (de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
 

 
Figura 16: A - Vista lateral da cabeça e mesosoma de Polybia depressa (Ducke). B - Vista lateral da cabeça e mesosoma de 
Charterginus fulvus Fox. Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 

 
Figura 17: A - Asa posterior de Apoica pallens (Fabricius). B - Asa posterior de Agelaia multipicta (Haliday). Escala 1 mm. 
Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 

 
Figura 18: A - Vista posterior oblíqua da cabeça e mesosoma de Agelaia multipicta (Haliday). B - Vista lateral de Agelaia 
multipicta (Haliday). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 

 
Figura 19: A - Vista lateral da cabeça e mesossoma de Nectarinella championi (Dover). B - Vista lateral oblíqua da cabeça e 
mesosoma de Pseudopolybia vespiceps. Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter (2004). 
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Tribo Polistini 

Gênero Polistes Latreille 

O gênero é de ampla distribuição, com mais de 200 espécies, a maioria delas ocorrendo nos 

trópicos. Trinta e oito espécies são registradas no Brasil, sendo dez endêmicas 

(CARPENTER & MARQUES, 2001) e dezoito para o Estado do Amazonas. Apenas quatro 

espécies foram coletadas na Reserva Ducke. Possuem amplia distribuição em ambientes 

Amazônicos e geralmente são facilmente coletados em inventários, porém nunca em grande 

quantidade, podendo ser facilmente encontradas em áreas impactadas. As espécies são 

grandes (maiores que 2 cm), geralmente de coloração negra, com extensas manchas 

amarelas e vermelhas na cutícula. Caracterizam-se por possuir o primeiro segmento do 

metassoma cônico em vista dorsal (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). 

 

1- Mesossoma com presença de um sulco epicnemial........................................................... 2 

1’-  Mesossoma com ausência de um sulco epicnemial.......................................................... 3 

 

2- Propódeo com estrias fortemente marcadas; pigmentação geral 

ferrugínea.......................................................................................................... P. canadensis 

2’- Propódeo com poucas estrias e obsoletas; pigmentação geral negra de aspecto 

metálico....................................................................................................................... P. goeldi 

 

3- Pigmentação geral negra; cabeça, mesossoma e pernas negras, com marcas amarelas 

no pronoto, mesoescuto e propódeo; metassoma totalmente ferrugíneo, com banda apical 

amarelada apenas no tergo I................................................................................. P. pacificus  

3’- Pigmentação geral amarela; com extensas marcas marrons no mesoescuto, propódeo e 

pernas; tergos metassomais I e II com extensas manchas marrons e tergos subsequentes 

negros............................................................................................................. P. testaceicolor 
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Figura 20: Vista lateral e dorsal de Polistes canadensis, P. goeldi, P. pacificus e P. testaceicolor, respectivamente. 
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Tribo Mischocyttarini 

Gênero Mischocyttarus de Saussure 

O gênero compreende 240 espécies válidas com distribuição estendendo-se do sudoeste do 

Canadá até o norte da Argentina. Cento e dezessete espécies são encontradas no Brasil e, 

dentre elas, 78 endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001). O gênero é dividido em 

nove subgêneros. Vinte e seis espécies são registradas no estado do Amazonas, destas, 

onze foram coletadas na Reserva Ducke. Possuem amplia distribuição em ambientes 

amazônicos e geralmente são facilmente coletados em inventários, porém nunca em grande 

quantidade. Possuem uma grande variedade de tamanho e coloração, onde algumas 

espécies são totalmente negras ou marrons e outras amareladas. Caracterizam-se por 

serem as únicas vespas com os tarsos das pernas assimétricos (RICHARDS, 1978; 

CARPENTER & MARQUES, 2001). 

 

1- Pigmentação geral amarela; espécies de aspecto mais frágil............................................ 2  

1’- Pigmentação geral negra ou marrom escura; espécies de aspecto mais robusto............. 8 

 

2- Pigmentação amarela na cabeça, antenas amarronzadas, mesossoma amarelo com 

manchas marrons pálidas, pernas e tergo matassomais I e II amarelos, os tergos 

subsequentes negros; asas de aspecto amarelado; espécie grande, cerca de 20 

mm......................................................................................................................... M. flavicans 

2’- Pigmentação geral amarela, porém não obedecendo o padrão descrito acima; asas 

hialinas; espécies menores, entre 10 e 15 mm....................................................................... 3 

 

3- Fóvea pronotal presente; tergo metassomal I fino e longo, de formato campanulado, base 

do tergo II muito maior que a do tergo I, cerca de cinco vezes maior; pigmentação geral 

amarela com marcas negras na cabeça, mesoescuto com três faixas amarelas, metanoto 

negro, tergo I amarelo e demais negros amarronzados......................... M. helliconius grupo   

3’- Fóvea pronotal ausente; tergo metassomal I fino e longo, porém nunca de formato 

campanulado, base do tergo II um pouco maior que a do tergo I, cerca de duas vezes maior; 

pigmentação geral amarela não seguindo o padrão anterior.................................................. 4 

 

4- Proepisterno com margem anterior fortemente levantada; quilha pronotal fortemente 

convexa na frente e lobada nos lados; pigmentação geral amarela, com aspecto mais escuro 

na região dorsal e amarelo mais forte na região ventral, todos os tergos matassomais 

marrons.......................................................................................................... M. surinamensis  

4’- Proepisterno com margem anterior não levantada; quilha pronotal não como acima; 

pigmentação geral amarela, não seguindo o padrão anterior................................................. 5  
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5- Terceiro segmento tarsal muito assimétrico; quilha pronotal fraca, quase desaparecendo 

nos lados; escultura mesopleural fraca; tergo metassomal I mais delgado e longo; 

pigmentação geral amarela, com três faixas marrons no mesoescuto; tergos de coloração 

marrom com bandas apicais amarelas.................................................................. M. lecointei  

5’- Terceiro segmento tarsal assimétrico, porém não muito; quilha pronotal fortemente 

marcada, formando lobos nos lados; escultura mesopleural bem desenvolvida, pontuada; 

tergo metassomal I mais grosso e não tão longo; pigmentação geral amarela, não seguindo 

o padrão acima........................................................................................................................ 6  

 

6- Carena pronotal não convexa, segmentos da antena da mesma largura, sem dilatação 

nos últimos segmentos; pigmentação geral amarela, mesossoma amarelo claro, mesoescuto 

com três faixas marrons e propódeo com duas faixas amarelas; tergos metassomais 

marrons, sendo o tergo I com uma banda apical amarela bem evidente e nos demais mais 

translúcidas.......................................................................................................... M. synoecus 

6’- Carena pronotal fortemente convexa, terminando de forma abrupta nos lados, 13º 

segmento da antena com uma dilatação evidente; pigmentação geral amarela porém não 

com acima................................................................................................................................ 7 

 

7- Mesossoma amarelo escuro, mesoescuto com três faixas negras e propódeo com duas 

faixas amarelas, tergos metassomais de coloração marrom; espécie pequena, cerca de 10 

mm........................................................................................................................... M. collaris 

7- Mesossoma amarelo escuro, mesoescuto com três faixas negras e propódeo com duas 

faixas amarelas, tergos de coloração amarelada; espécie maior que acima, cerca de 15 

mm........................................................................................................................ M. saturatus 

 

8- Tergo metassomal I pouco peciolado, cerca de duas vezes mais longo do que largo; 

pigmentação geral negra, podendo apresentar poucas manchas amarelas........................... 9 

8’- Tergo metassomal I muito peciolado, cerca de cinco vezes mais longo do que largo; 

pigmentação geral marrom escuro........................................................................................ 11 

 

9- Pigmentação geral negra, com margem apical do pronoto amarelo, escutelo e propódeo 

com faixas amarelas; asas ambarinas, mais hialinas apenas na porção 

distal........................................................................................................... M. metathoracicus 

9’- Pigmentação geral negra e sem marcas amarelas evidentes no escutelo e propódeo; 

asas ambarinas, mais hialinas apenas na porção distal....................................................... 10  
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10- Quilha pronotal larga, atingindo os lobos laterais, projetando-se horizontalmente; sulco 

propodeal estreito; base do pecíolo ampla, com um formato triangular.................. M. imitator 

10’- Quilha pronotal fina, não atingindo os lobos laterais, projetando-se verticalmente; sulco 

propodeal amplo; base do pecíolo não de formato triangular................................. M. socialis 

 

11- Quilha pronotal contínua, geralmente bem marcada; tergo metassomal I mais longo que 

as demais espécies; asas grandes, com aproximadamente 20 mm; cutícula de pigmentação 

marrom escura de aspecto brilhante....................................................................... M. labiatus 

11’- Quilha pronotal não contínua, sempre com uma interrupção central, geralmente 

fracamente marcada; tergo metassomal I não muito longo; asas menores, com 

aproximadamente 15 mm; cutícula de pigmentação marrom, com marcas opacas no 

mesossoma e parte final do metassoma........................................................ M. rotundicollis 
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Figura 21: Vista lateral e dorsal de Mischocyttarus collaris, M. flavicans, M. imitator e M. labiatus, respectivamente. 
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Figura 22: Vista lateral e dorsal de Mischocyttarus lecointei, M. metathoracicus, M. rotundicollis e M. saturatus, 

respectivamente. 
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Figura 23: Vista lateral e dorsal de Mischocyttarus socialis, M. surinamensis, M. synoecus e M. helliconius grupo (material em 
empréstimo e fotografado por José Nazareno dos Santos Jr.), respectivamente. 
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Tribo Epiponini 

Gênero Agelaia Lepeletier 

Este gênero é constituído por 24 espécies existentes, distribuídas atualmente desde o 

México até o norte da Argentina. Dentre as quinze espécies que ocorrem no Brasil, apenas 

uma é endêmica (CARPENTER & MARQUES, 2001), sendo todas registradas no estado do 

Amazonas e onze foram coletadas na Reserva Ducke. Agelaia hamiltoni Richards, 1978, de 

acordo com RICHARDS (1978) tem ocorrência para a Reserva Ducke, porém nenhum 

espécime foi localizado na coleção, nem coletado, podendo ser provavelmente uma 

identificação equivocada desta espécie ou um erro na etiquetagem. Este gênero caracteriza-

se pela presença de lamela no mesoecuto e mesoepisterno com sulco dorsal. As espécies 

possuem uma variedade de tamanhos e a coloração pode ser de totalmente marrom à 

quase que totalmente amarelada. Sobre a biologia de Agelaia vale destacar que são vespas 

que podem se alimentar, além de lagartas e pólen, de carcaças e carne em putrefação. 

Estas vespas costumam possuir as maiores colônias registradas para vespas, com mais de 

um milhão de células. Além disso, algumas espécies deste gênero são coletadas em maior 

quantidade e facilidade nos inventários na região amazônica brasileira (RICHARDS, 1978; 

CARPENTER & MARQUES, 2001). 

 

1- Carena pronotal dorsal muito fraca; pteroestigma cerca de duas vezes mais longo do que 

largo; clípeo com a presença de uma pubescência inconspícua............................................ 2  

1’- Carena pronotal dorsal desenvolvida; pteroestigma tão longo quanto largo; clípeo com a 

presença de uma pubescência mais forte............................................................................... 3 

 

2- Quilha pronotal não desenvolvida; pigmentação quase inteiramente amarela, mesoecuto 

sem a presença de faixas escuras, tergos metassomais geralmente com coloração marrom 

fraco......................................................................................................................... A. acreana 

2’- Quilha pronotal desenvolvida; pigmentação geral amarela marcas negras, mesoecuto 

amarelo com três faixas negras distintas, tergos metassomais I e II amarelados e os demais 

negros a marrons escuro.................................................................................. A. cajennensis 

 

3- Carena pronotal formando lobos nos lados, projetando-se além dos ângulos humerais; 

espécies geralmente grandes, maiores que 12 mm................................................................ 4  

3’- Carena pronotal não formando lobos nos lados; espécies geralmente pequenas, menores 

que 12mm.................................................................................................................................7 
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4- Espécies de pigmentação geral amarela, cabeça e mesossoma amarelos; maior parte do 

tergos metassomais negros..................................................................................................... 5  

4’- Espécies de pigmentação geral marrom escuro à negro................................................... 6 

 

5- Pigmentação amarela na cabeça, antenas amarronzadas; mesossoma amarelo com 

manchas marrons pálidas, pernas amareladas e tergo metassomais I e II amarelos com os 

tergos subsequentes negros; asas ambarinas; espécie grande, cerca de 20 

mm.......................................................................................................................... A. testacea  

5’- Pigmentação amarela na cabeça, antenas negras; mesossoma amarelo com três faixas 

negras distintas, pernas amareladas e metassoma totalmente negro, apenas com uma 

banda apical amarela tergo I; asas hialinas; espécie menor, cerca de 15 

mm...................................................................................................................... A. contructor 

 

6- Pigmentação totalmente marrom escura, sem a presença de marcas amarelas no 

corpo....................................................................................................................... A. angulata 

6’- Pigmentação marrom escura, com marcas amarelas no mesoecutelo e metanoto, além 

de duas faixas amarelas no propódeo, tíbias e tarsos com coloração amarela........ A. ornata 

 

7- Tergo metassomal I subséssil em vista dorsal, de formato cônico; pigmentação geral 

amarela; mesossoma e metassoma de coloração marrom pálido marcas negras, sem a 

presença de bandas apicais......................................................................... A. myrmecophila 

7’- Tergo metassomal I peciolado, em vista dorsal; espécies amarelas com marcas negras 

na cabeça e mesossoma; metassoma de coloração marrom, porém com bandas apicais 

amareladas.............................................................................................................................. 8 

 

8- Carena pronotal fortemente marcada nas laterais, formando lobos; olhos com pequenas 

cerdas; pigmentação amarela, com marcas negras na cabeça, três faixas negras distintas no 

mesoescuto e uma faixa negra no propódeo; metassoma marrom com bandas apicais 

amarelas no tergos......................................................................................... A. fulvofasciata   

8’- Carena pronotal fraca não marcada nas laterais, nunca formando lobos; olhos com 

ausência de cerdas; pigmentação geral amarela, porém com extensas marcas escuras que 

não obedecem um padrão....................................................................................................... 9 

 

9- Corpo de pigmentação purpúreo se sobressaindo em relação à amarela; mesossoma 

negro com duas faixas amarelas no mesoescuto, duas marcas amarelas na lateral do 

mesoescutelo, metanoto todo amarelo e propódeo geralmente amarelado; tergos do 
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metassoma totalmente marrons, de aspecto purpúreo não formando bandas 

apicais.................................................................................................................... A. centralis 

9’- Pigmentação geral amarela, principalmente na região ventral, três faixas negras distintas 

no mesoescuto e metanoto, propódeo totalmente amarelo, tergos metasomais I e II marrons 

e demais tergos negros ou marrons escuro, formando ou não bandas apicais.....................10 

 

10- Tergos metassomais I e II marrons e demais tergos de pigmentação negra, 

apresentando bandas apicais amarelas evidentes.................................................. A. pallipes  

10’- Tergos metassomais geralmente marrons escuro, não formando bandas apicais 

amarelas......................................................................................................... A. pallidiventris 
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Figura 24: Vista lateral e dorsal de Agelaia acreana, A. angulata, A. cajennensis e A. centralis, respectivamente. 
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Figura 25: Vista lateral e dorsal de Agelaia contructor, A. fulvofasciata, A. myrmecophila e A. ornata, respectivamente. 
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Figura 26: Vista lateral e dorsal de Agelaia pallidiventris, A. pallipes e A. testacea, respectivamente 
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Gênero Angiopolybia Araujo 

Um pequeno gênero Neotropical cuja distribuição estende-se do Panamá até a Bolívia. 

Quatro espécies já foram descritas e três ocorrem no Brasil, nenhuma endêmica 

(CARPENTER & MARQUES, 2001). As três espécies são registradas no estado do 

Amazonas e foram coletadas na Reserva Ducke. O gênero caracteriza-se pela ausência da 

lamela no mesoescuto e mesoepisterno com sulco dorsal. Gênero com grande variação, 

principalmente no padrão de pigmentação dentro das espécies, porém, como são poucas 

espécies conhecidas, a sua determinação é considerada fácil. Além disso, as espécies 

possuem grande distribuição e são facilmente coletadas em ambientes da região 

Amazônica. Seus ninhos são bem peculiares, com envelope em forma de tubo, de abertura 

na porção inferior. Também são facilmente coletadas em carcaças e carne em putrefação 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). 

  

1- Olhos com cerdas; ocelos acima da linha dos olhos; esclerito mesepisternal estreito; 

região ântero-inferior do pronoto abaixo da fóvea pronotal proeminente; carena ocipital 

ausente; espécie pequena (até 1 cm)...................................................................... A. pallens 

1’- Olhos sem cerdas; ocelos abaixo da linha dos olhos; esclerito mesepisternal amplo; 

carena ocipital ausente; espécies grandes (maior que 1 cm)................................................. 2  

 

2- Pronoto com uma ampla lamela na margem da região frontal; corpo de pigmentação 

amarela fraca, manchas pálidas.......................................................................... A. obidensis 

2’- Pronoto com uma estreita lamela na margem da região frontal; corpo de pigmentação 

amarela escura, manchas pálidas........................................................................ A. paraensis 
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Figura 27: Vista lateral e dorsal de Angiopolybia obidens, A. pallens e A. paraensis, respectivamente 
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Gênero Apoica Lepeletier 

Um pequeno gênero Neotropical com distribuição do México até a Argentina, sendo que as 

espécies de Apoica são as únicas dentre os Polistinae que possuem hábitos noturnos. 

Devido a este hábito, pouco se conhece a respeito da biologia e aspectos comportamentais 

de Apoica (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). Das nove espécies 

descritas (CARPENTER & MARQUES, 2001), oito são registradas no estado do Amazonas, 

sendo e sete encontradas na Reserva Ducke. Possuem grande distribuição e são facilmente 

coletadas em ambientes da região amazônica, quando utilizada armadilhas luminosas. Os 

ninhos caracterizam-se pela peculiaridade de ser de formato de um prato invertido com as 

células voltadas para baixo (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). A 

identificação do gênero é fácil, devido principalmente ao tamanho dos ocelos, maiores que 

nos demais. Porém, a determinação das espécies é considerada difícil, principalmente 

devido às variações de pigmentação encontradas e a semelhança entre algumas espécies. 

 

1- Flagelômeros claramente biconvexos, tanto na face dorsal quando ventral; lobo anal da 

asa posterior presente; pigmentação geral marrom, com mesoescuto negro e faixa amarela 

na margem apical do pronoto e mesoescutelo, metanoto de pigmentação amarela, 

metassoma marrom com bandas apicais amarelas em todos os tergos................. A. arborea 

1’- Flagelômeros ligeiramente convexo na parte dorsal e praticamente achatado na parte 

ventral; lobo anal da asa posterior ausente ou muito reduzido; pigmentação variada........ 2 

 

2- Face dorsal do metassoma com estrias de pigmentação marrom e branca, totalmente 

marrom na face ventral; mesoescuto completamente marrom, com faixas brancas no 

mesoescutelo e metanoto........................................................................................ A. strigata 

2’- Superfície dorsal do metassoma sem estrias formadas pela variação de pigmentação; 

metassoma de pigmentação marrom escura ou branca..........................................................3 

 

3- Superfície dorsal do metassoma totalmente branca, pálida, no máximo amarelada, nunca 

com marcas escuras................................................................................................................ 4 

3’- Superfície dorsal do metassoma de pigmentação escura, geralmente marrom................ 5 

 

4- Cerdas não atingindo a margem anterior do mesoescuto e este de pigmentação 

amarelada; metassoma de pigmentação amarelada a branca na parte dorsal e 

ventral......................................................................................................................... A. gelida 

4’- Cerdas não atingindo a margem anterior do mesoescuto e este de pigmentação escura; 

metassoma de pigmentação amarelada a branca na parte dorsal e marrom na parte 

ventral....................................................................................................................... A. pallens  
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5- Mesoescuto, mesoescutelo, mesonoto e pernas negras; porção posterior do tergo 

metassomal I e a maioria do tergo II de pigmentação amarelada, o restante dos tergos 

marrons; metanoto com uma carena central proeminente.............................. A. albimaculata  

5’- Pigmentação geral marrom, sem marcas amarelas no corpo; metassoma totalmente 

marrom; metanoto sem uma carena central............................................................................ 6 

 

6- Pigmentação geral marrom, mais clara na parte posterior do metassoma; espécie menor 

que 20 mm................................................................................................................. A. pallida 

6’- Pigmentação geral marrom, porém mais escura que A. pallida; espécie maior que 20 

mm........................................................................................................................ A. thoracica 
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Figura 28: Vista lateral e dorsal de Apoica albimaculata, A. arborea, A. gelida, A. pallens, respectivamente. 
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Figura 29: Vista lateral e dorsal de Apoica pallida, A. strigata e A. thoracica, respectivamente 
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Gênero Brachygastra Perty 

As 16 espécies incluídas neste gênero distribuem-se do sudoeste dos Estados Unidos até a 

Argentina. Onze espécies são registradas no Brasil, sendo que apenas uma é endêmica 

(CARPENTER & MARQUES, 2001). Oito espécies são registradas no estado do Amazonas 

e apenas Brachygastra scutellaris (Fabricius, 1804) para a Reserva Ducke. As espécies do 

gênero armazenam maiores quantidades de néctar na colônia que outros polistíneos. São 

de grande distribuição em ambientes amazônicos e geralmente são coletados com grande 

facilidade em inventários. Espécies pequenas e geralmente robustas, de aspecto “inchado”, 

de coloração inteiramente negra ou negra com algumas faixas amarelas na cutícula. 

Caracterizam-se pelo escutelo anguloso em perfil e o segmento metassomal I curto e séssil 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001).  

 

 
Figura 30: Vista lateral e dorsal de Brachygasta scutellaris. 
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Gênero Chartergellus Bequaert 

O gênero engloba oito espécies distribuídas desde a Costa Rica até o sudeste do Brasil. 

Este com seis espécies, sendo duas endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001). Três 

espécies são registradas no estado do Amazonas e apenas Chartergellus amazonicus 

Richards, 1978 para a Reserva Ducke. Gênero de difícil coleta, pois sua distribuição é 

restrita a poucos ambientes na Amazônia. Nidificam em troncos de árvores, camuflando as 

células com um revestimento de coloração semelhante ao tronco. Caracteriza-se pela 

ausência de carena occiptal na cabeça e ausência do sulco dorsal no mesoepisterno 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001).  

 

 
Figura 31: Vista lateral e dorsal de Chartergellus amazonicus. 
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Gênero Charterginus Fox 

Um pequeno gênero que compreende seis espécies, as quais ocorrem desde Honduras até 

a Bolívia, sendo que apenas duas espécies têm ocorrência registrada no Brasil, ambas com 

ampla distribuição em outros países (CARPENTER & MARQUES, 2001). As duas espécies 

são registradas no estado do Amazonas e apenas Charterginus fulvus Fox, 1898 para a 

Reserva Ducke. Gênero de difícil coleta, pois sua distribuição é restrita a poucos ambientes 

na Amazônia e os estudos referentes à biologia do mesmo são precários. Ninhos 

geralmente muito frágeis e em formato de estrelas. Caracteriza-se por possuir o tergo 

metassomal I curto e o ápice é tão largo quanto o tergo II (RICHARDS, 1978; CARPENTER 

& MARQUES, 2001). 

 

 
Figura 32: Vista lateral e dorsal de Charterginus fulvus. 
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Gênero Clypearia de Saussure 

Um gênero tropical formado por oito espécies, distribuídas desde o México até a Bolívia. 

Sete espécies ocorrem no Brasil, sendo três endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

Cinco espécies são registradas no estado do Amazonas e três delas foram coletadas na 

Reserva Ducke. Clypearia apicipennis (Spinola, 1851) é considerada uma nova ocorrência 

para o estado. Gênero de ampla distribuição na Amazônia, porém a coleta destas vespas 

não é frequente em inventários. Os ninhos geralmente são encontrados em troncos, com 

invólucros contendo pedaços de cascas de árvores e material vegetal visíveis. Caracteriza-

se por possuir o clípeo mais comprido do que largo e o propódeo côncavo (RICHARDS, 

1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). 

 

1- Ângulo do propódeo regular; espécie de pigmentação geral negra, com pequenas marcas 

marrons e amarelas na margem do pronoto, escutelo e tégula................................ C. duckei 

1’- Ângulo do propódeo irregular; espécie de pigmentação negra, com extensas marcas 

amarelas ou marrons no mesossoma e metassoma............................................................... 2  

 

2- Pigmentação geral negra e marrom; base das antenas negras; mesossoma negro, de 

pigmentação amarela a margem apical do pronoto e duas bandas verticais no pronoto, no 

mesoecuto e duas bandas amarelas no propódeo, metassoma negro, com extensas 

manchas circulares marrons e bandas apicais amarelas no tergos e esternos....... C. sulcata 

2- Pigmentação geral negra; base das antenas amarela, mesossoma negro, margem apical 

do pronoto e metanoto amarelados, metassoma totalmente negro com bandas apicais 

amarelas largas no tergos e esternos............................................................... C. apicipennis 
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Figura 33: Vista lateral e dorsal de Clypearia apicipennis, C. duckei (material em empréstimo e fotografado por Ricardo 

Andena) e C. sulcata, respectivamente.



61 
 

Gênero Epipona Latreille 

Um pequeno gênero formado por quatro espécies que possuem uma distribuição do México 

até a Bolívia, com três espécies ocorrendo no Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

Duas são registradas no estado do Amazonas e apenas Epipona tatua (Cuvier, 1797) para a 

Reserva Ducke. Gênero de distribuição na região Amazônica, porém a coleta destas vespas 

não é frequente e raramente aparece em inventários. Caracteriza-se por seu aspecto 

robusto e pela cutícula lisa e brilhante (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 

2001). 

 

 
Figura 34: Vista lateral e dorsal de Epipona tatua. 

  



62 
 

Gênero Leipomeles Moebius 

Este gênero é constituído por quatro espécies cuja distribuição abrange desde a Costa Rica 

até o Brasil, este com duas espécies de acordo com CARPENTER & MARQUES (2001), 

incluindo o estado do Amazonas. Ambas foram coletadas na Reserva Ducke e uma terceira 

Leipomeles pusilla (Ducke, 1904) é considerada uma nova ocorrência para o estado do 

Amazonas e para o Brasil. Devido principalmente ao seu tamanho reduzido, cerca de 05 

mm, a sua coleta passa despercebida e, com isso, não é coletada em grandes quantidades 

nos inventários. Caracteriza-se pela presença de carena occiptal na cabeça e por não 

possuir um sulco dorsal no mesoepisterno (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 

2001).  

 

1- Espécie de pigmentação negra, com poucas marcas amarelas na cabeça; mesossoma 

negro com banda apical amarela no mesoecuto e pronoto e marcas no metanoto e 

propódeo; metassoma negro com bandas apicais amarelas em todos os tergos; pernas em 

geral negras; pontuação bem evidente..................................................................... L. pussila 

1’- Pigmentação geral marrom a amarelada, com extensas marcas amarelas e negras no 

corpo; pernas em geral amarelas; pontuação branda............................................................. 2 

 

2- Cabeça, mesoecuto e propódeo amarelos com marcas marrons; metassoma marrom 

claro com bandas apicais amarelas nos tergos; cabeça e mesossoma com pontuação fina e 

indefinida, sem pubescência.................................................................................... L. dorsata 

2’- Cabeça mesoescuto e propódeo negros com marcas amarelas; metassoma marrom 

escuro com bandas apicais amarelas nos tergos; cabeça e mesossoma com pontuação fina 

e definida; com uma fina pubescência dourada................................................. L. spilogastra 
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Figura 35: Vista lateral e dorsal de Leipomeles dorsata, L. pusilla (material em empréstimo e fotografado por José Nazareno 

dos Santos Jr.) e L. spilogastra, respectivamente. 
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Gênero Metapolybia Ducke 

As quinze espécies descritas deste gênero possuem uma distribuição desde o México até o 

Paraguai. Dentre as sete espécies registradas no Brasil, somente uma é endêmica 

(CARPENTER & MARQUES, 2001) e seis espécies são registradas no estado do 

Amazonas, sendo três coletadas na Reserva Ducke. Metapolybia nigra Richards, 1978, 

capturada neste estudo, é consideradas nova ocorrência para o estado. Possuem ampla 

distribuição em ambientes amazônicos, sendo coletadas facilmente em inventários. 

Facilmente reconhecidas pela característica do tergo metassomal I que é fino e longo 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001).  

 

1- Pigmentação com aspecto ferrugíneo, com extensas marcas amarelas especialmente na 

região da cabeça; espiráculo do primeiro esterno pouco projetado quando comparado com 

outras espécies do gênero......................................................................................... M. rufata 

1’- Pigmentação predominantemente negra, com poucas marcas amarelas no tegumento, 

nunca de coloração ferrugínea; espiráculo do primeiro esterno projetado.............................. 2 

 

2- Pigmentação totalmente negra; poucas cerdas prateadas no corpo; maior espécie do 

gênero, com cerca de 10 mm...................................................................................... M. nigra 

2- Pigmentação geral negra, com margem apical do pronoto e bandas apicais nos tergos 

metassomais I e II amarelas; com uma fina pubescência dourada no tegumento; espécie 

menor, raramente alcançando 10 mm................................................................ M. unillineata 
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Figura 36: Vista lateral e dorsal de Metapolybia nigra, M. unillineata e M. rufata respectivamente (material em empréstimo e 

fotografado por José Nazareno dos Santos Jr.). 
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Gênero Parachartergus R. von Ihering 

As dezesseis espécies incluídas neste gênero apresentam uma distribuição que se estende 

desde o México até a Argentina. Dez espécies ocorrem no Brasil, duas das quais são 

restritas a este país (CARPENTER & MARQUES, 2001). Sete espécies são registradas no 

estado do Amazonas e quatro foram coletadas na Reserva Ducke, sendo Parachartergus 

richardsi Willink, 1951 nova ocorrência para o estado. Possuem amplia distribuição em 

ambientes amazônicos, porém não são coletadas com muita freqüência em inventários. 

Caracterizada por possuir uma carena dorsal sinuosa no pronoto e a asa anterior com o 

prestigma tão longo quanto o pterostigma (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 

2001). 

 

1- Paraestigma mais longo que o pteroestigma; metapleura fortemente pontuada, pontos 

espaçados; asas de coloração negra, apenas com parte apical hialina................................. 2  

1’- Paraestigma curto se comparado com o pteroestigma; metapleura com pontuação fina; 

asas geralmente hialinas, algumas vezes uma parte negra.................................................... 3 

 

2- Face dorsal da cabeça e mesossoma com poucas cerdas longas; mesoescuto com 

pontuação fina e esparsada; quilha pronotal não muito interrompida pela 

fóvea...................................................................................................................... P. fraternus 

2’- Face dorsal da cabeça e mesossoma com numerosas cerdas longas; mesoescuto com 

pontuação mais forte e pouco esparsada; quilha pronotal acompanha a 

fóvea...................................................................................................................... P. richardsi 

 

3- Metassoma finamente pontuado, sem pontos marcados; asas anteriores com a região 

costal negra na porção apical e amarelada na porção mediana; espécie geralmente de 

tamanho maior que 10 mm............................................................................... P. fasciipennis 

3’- Metassoma finamente pontuado, porém com pontos marcados; asas anteriores com a 

região costal negra na região apical; espécie geralmente de tamanho menor que 10 

mm............................................................................................................................ P. griseus 
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Figura 37: Vista lateral e dorsal de Parachartergus fasciipennis, P. fraternus, P. griseus e P. richardsi, respectivamente.
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Gênero Polybia Lepeletier 

Um gênero grande que inclui 57 espécies descritas com distribuição dos Estados Unidos até 

a Argentina. É o gênero de vespa social mais comum da América do Sul. A dúvida sobre o 

monofiletismo deste táxon é grande, uma vez que não possui sinapomorfias evidentes 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). Quarenta e quatro espécies já 

foram encontradas no Brasil, sendo que apenas três são endêmicas (CARPENTER & 

MARQUES, 2001) e trinta e três espécies são registradas no estado do Amazonas sendo 

que 22 foram coletadas na Reserva Ducke. São coletadas em grande quantidade e 

facilidade nos inventários na região Amazônica. Além disso, é fácil o encontro de colônias 

de algumas espécies do gênero. Caracterizam-se por possuir o primeiro tergo do 

metassoma peciolado, além de possuir uma grande variação de tamanho e pigmentação 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001).  

 

1- Corpo coberto por uma fina pubescência, mesoescuto com cerdas curtas e finas ou em 

algumas espécies com ausência de cerdas............................................................................ 2  

1’- Corpo coberto por uma pubescência mais evidente, mesoescuto com cerdas longas e 

geralmente em maior quantidade que o resto do corpo........................................................ 16  

 

2- Propódeo distintamente pontuado; espécies maiores que 15 mm e corpo geralmente mais 

truncado................................................................................................................................... 3 

2’- Propódeo não pontuado; espécies pequenas geralmente menores que 12 mm e de 

aspecto frágil........................................................................................................................... 5 

 
3- Propódeo sem uma cavidade posterior distinta; espécie menor que 20 mm; pigmentação 

geral negra de aspecto brilhante com mesoescutelo e metanoto amarelos, metassoma 

totalmente negro......................................................................................................... P. jurinei 

3- Propódeo com uma cavidade posterior distinta, larga e profunda; espécies maiores que 

20 mm; pigmentação geral negra com grandes marcas amarelas no mesoescuto, escutelo, 

metanoto e propódeo e metassoma........................................................................................ 4 

 

4- Tergo metassomal I, lateralmente, subindo gradualmente após a recepção do músculo 

propodeal; ângulos propodeais com estrias; geralmente bandas apicais amarelas em todos 

os tergos metassomais, porém ausentes em alguns indivíduos................................ P. striata 

4- Tergo metassomal I, lateralmente, subindo abruptamente após a recepção do músculo 

propodeal; ângulos propodeais sem estrias; bandas apicais amarelas sempre presentes em 

todos os tergos metassomais.................................................................................... P. liliacea 
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5- Carena pronotal posterior bem definida em vista ântero-lateral; tíbias posteriores 

amarelas, sem cerdas; espécie parda com extensas marcas amarelas, incluindo duas 

bandas no mesoescuto; região costal das asas anteriores ambarina........ P. fastidiosuscula 

5’- Carena pronotal posterior pouquíssimo definida em vista ântero-lateral, às vezes 

ausente; tíbias posteriores negras, com algumas cerdas; espécies negras com marcas 

amarelas menos extensas; região costal das asas anteriores parda a negra......................... 6 

 

6- Clípeo micropontuado, com macropontuações intermediárias bem visíveis ao longo de 

todo o comprimento; espécie negra, com poucas marcas amarelas; margem apical do clípeo 

com banda amarela; propódeo com duas bandas amarelas; ápice dos tergos metassomais I-

V com bandas amarelas (raras vezes sem tais marcas)................................. P. platycephala 

6’- Clípeo micropontuado, geralmente sem macropontuações e de pigmentação negra; 

espécies negras, com marcas amarelas ou marrons extensas; propódeo totalmente negro 

ou com faixas amarelas; ápice dos tergos metassomais I-V negros ou com bandas 

amarelas...................................................................................................................................7 

 

7- Propódeo com uma cavidade rasa; válvula com a parte anterior estreita e a parte 

distal fortemente expandida; clípeo em contato com os olhos pelos lados; tergo metassomal 

I curto; tegumento coberto por uma fina pubescência............................................................. 8 

7’- Propódeo com uma cavidade mais ampla; válvula com a parte anterior estreita e a parte 

distal fortemente expandida; clípeo não entra em contato com os olhos pelos lados; tergo 

metassomal I curto; tegumento coberta por uma pubescência mais longa............................. 9 

 

8’- Mesossoma com uma pontuação evidente; espécie negra com bandas apicais amarelas 

finas em todos os tergos metassoais............................................................... P. quadricincta 

8’- Mesossoma não pontuado; espécie negra com bandas apicais amarelas nos tergos 

metassomais porém mais grossas que a anterior, cobrindo cerca de 30% no região apical do 

tergo...................................................................................................................... P. bifasciata 

 

9- Quilha pronotal relativamente forte nos lados; olhos cobertos de pequenas cerdas; 

espécie totalmente negra ou negra com faixas amarelas no metanoto e propódeo, as duas 

formas são presentes nas espécies amazônicas................................................. P. dimorpha  

9’- Quilha pronotal ausente; olhos sem a presença de cerdas; espécies com pigmentação 

diferente da acima................................................................................................................. 10 

 

10- Gena sem traços na margem da região occipital; pigmentação geral negra com extensas 

manchas amarelas e marrons no mesossoma e metassoma............................................... 11 
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10’- Gena com pelo menos um traço na margem da região occipital; pigmentação geral 

negra ou negra com extensas manchas amarelas, porém sem marcas marrons no 

mesossoma e metassoma..................................................................................................... 12  

 

11- Tergo metassomal I muito estreito, com ápice fino; pigmentação marrom a negra com 

marcas amarelas..................................................................................................... P. bistriata 

11’- Tergo metassomal I mais largo, com ápice amplo; pigmentação amarela pálida com 

marcas amareladas e poucas bandas negras................................................... P. bicyttarella 

 

12- Tergo metassomal I relativamente curto e lados não angulados; pubescência no 

propódeo não densa e com algumas cerdas no primeiro esterno; pigmentação negra com 

marcas amarelas reduzidas; menor espécie de Polybia (cerca de 05 mm).......... P. parvulina 

12’- Tergo metassoma I relativamente longo e lados angulados; pubescência no propódeo 

densa e com maior quantidade de cerdas no primeiro esterno; pigmentação totalmente 

negra ou negra com marcas grande quantidade de marcas amarelas; espécies maiores 

(cerca de 10 mm)................................................................................................................... 13 

 

13- Tergo metassomal I campanulado, com ápice cerca de duas vezes mais largo do que a 

base; espécie totalmente negra.............................................................................. P. dubitata  

13’- Tergo metassomal I não campanulado, com ápice quase da mesma largura que a base; 

espécie negra com extensas marcas amarelas.................................................................... 14 

 

14- Mesoescutelo com uma faixa amarela; tergo metassomal I com banda apical amarela 

cobrindo praticamente a metade do tergo........................................................ P. occidentalis 

14’- Mesoescutelo com dois círculos amarelos nas extremidades; tergo metassomal I com 

uma banda amarela apenas na região apical do tergo......................................................... 15 

 

15- Sulco do escrobal da mesopleura amplo e profundo; espécie de aspecto mais 

robusto................................................................................................................... P. scrobalis 

15’- Sem a presença de um sulco escrobal na mesopleura; espécie de aspecto mais 

frágil................................................................................................................... P. belemensis 

 

16- Propódeo distintamente pontuado; espécies maiores que 15 mm.................................. 17  

16’- Propódeo não pontuado; espécies menores que 15 mm............................................... 22   

 

17- Pigmentação geral negra, com extensas manchas avermelhadas no mesossoma e 

metassoma............................................................................................................................ 18  
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17’- pigmentação geral totalmente negra ou com pequenas marcas amarelas no mesossoma 

e metassoma......................................................................................................................... 19 

 

18- Cabeça e mesossoma totalmente negros e tergos totalmente avermelhados; 

pubescência clara no mesossoma e metassoma; espécie maior que 20 mm...... P. dimidiata  

18’- Apenas a cabeça é totalmente negra, mesoecuto, escutelo e propódeo e tergo 

metassomal I avermelhado, restante dos tergos negros; pubescência dourada, 

principalmente no propódeo; espécie menor que 20 mm......................................... P. sericea 

 

19- Mesoescuto reto, não convexo em vista lateral.............................................. P. depressa 

19’- Mesoescuto convexo em vista lateral............................................................................. 20 

 

20- Propódeo com duas faixas amarelas; pernas negras; asas de coloração de aspecto 

amarelado................................................................................................................ P. velutina 

20’- Propódeo totalmente negro; pernas negras; asas de coloração de aspecto 

enegrecida............................................................................................................................. 21 

 

21- Pernas negras com tarsos avermelhados; tergo metassomal I não 

pontuado................................................................................................................ P. rufitarsis 

21’- Pernas e tarsos totalmente negros; tergo metassomal I pontuado............ P. tinctipennis 

 

22- Cabeça e mesossoma totalmente negros e metassoma totalmente marron...... P. rejecta 

22’- Cabeça, mesossoma e metassoma de pigmentação geral amarela com pequenas 

marcas negras na cabeça, mesoescuto, escutelo e propódeo............................ P. singularis 
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Figura 38: Vista lateral e dorsal de Polybia belemensis, P. bicyttarella, P. bifasciata e P. bistriata, respectivamente. 
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Figura 39: Vista lateral e dorsal de Polybia depressa, P. dimidiata, P. depressa e P. dubitata, respectivamente. 
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Figura 40: Vista lateral e dorsal de Polybia fastidiosuscula, P. jurinei, P. liliacea e P. occidentalis, respectivamente. 
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Figura 41: Vista lateral e dorsal de Polybia parvulina, P. platycephala, P. quadricincta e P. rejecta, respectivamente. 
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Figura 42: Vista lateral e dorsal de Polybia rufitarsis, P. scrobalis, P. sericea e P. singularis, respectivamente. 
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Figura 43: Vista lateral e dorsal de Polybia striata, P. tinctipenis e P. velutina, respectivamente. 
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Gênero Protopolybia Ducke 

As 30 espécies deste gênero possuem uma distribuição desde a Guatemala até a Argentina. 

Quinze espécies têm ocorrência registrada no Brasil, sendo uma delas endêmica 

(CARPENTER & MARQUES, 2001). Treze espécies são registradas no estado do 

Amazonas e seis foram capturadas na Reserva Ducke. Possuem amplia distribuição em 

ambientes amazônicos e geralmente são facilmente coletadas em inventários, porém o 

pequeno tamanho de algumas espécies pode dificultar sua coleta. Caracteriza-se 

principalmente pelo metanoto prolongado na região mediana posterior em um lobo alongado 

que penetra na área basal do propódeo (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 

2001). 

 

1- Propódeo com estreito canal central; tergo metassomal I estreito, tão longo quando largo 

no ápice, sempre peciolado; espécies de tamanho pequeno (cerca de 05 mm).................... 2 

1’- Propódeo sem a presença deste canal, quase plano ou amplamente côncavo e raso; 

tergo metassomal I amplo, mais ou tão largo quando longo, tanto que o pecíolo fica pouco 

perceptível; espécies geralmente maiores (cerca de 8 mm)................................................... 4 

 

2- Lado dorsal do mesossoma finamente reticulado e com uma pontuação muito fina; 

metanoto considerado mais largo do que longo; espécie de pigmentação geral amarelo-clara 

e brilhante, geralmente sem marcas negras no corpo....................................... P. holoxantha 

2’- Lado dorsal do mesossoma sem ornamentações e geralmente mais reticulado; corpo 

pouco pontuado; pigmentação geral negra, com extensas marcas amarelas pálidas no 

corpo........................................................................................................................................ 3 

 

3- Clípeo estreito, distintamente mais comprido que largo; espécie predominantemente 

negra, comumente com duas manchas brancas laterais no propódeo e uma pequena 

mancha cobrindo a fóvea; margem posterior dos tergos metassomais I e II com estreita listra 

amarelo-pálida....................................................................................................... P. rugulosa 

3’- Clípeo nunca estreito, tão comprido quando largo; espécie de coloração geral negra, com 

extensas marcas amarelas na cabeça, no mesossoma duas faixas verticais no mesoescuto, 

escutelo, metanoto e propódeo, todos os tergo metassomais com bandas apicais amarelas e 

no tergo II uma banda evidente na região anterior do tergo........................... P. bituberculata 

 

4- Tergo metassomal I cerca de duas vezes mais largo do que longo, formando uma espécie 

de capa no tergo II; carena pronotal desenvolvida e bastante produzida abaixo sobrepondo-

se à protuberância anterior à fóvea; metanoto cerca de duas vezes mais largo do que longo; 



79 
 

espécie de pigmentação geral negra à ferrugínea e pontuação grosseira na região dorsal do 

corpo................................................................................................................... P. emortualis 

4’- Tergo metassomal I geralmente tão largo quanto longo; carena pronotal, quando 

presente, pouco desenvolvida; espécies de pigmentação negra com marcas amarelas........ 5 

 

5- Olhos sem a presença de cerdas; gena estreita; quilha pronotal bem marcada no 

mesoescuto; metanoto e propódeo pontuados; espécie de pigmentação negra, com marcas 

amarelas no mesoescuto e metanoto e bandas apicais amarelas nos tergos metassomais I-

V...................................................................................................................... P. chatergoides 

5’- Olhos com algumas cerdas; gena considerada larga se comparada com outras espécies 

de Protopolybia, quilha pronotal fracamente marcada; metanoto e propódeo praticamente 

não pontuados; pigmentação geral, com marcas amarelas no mesoescuto e metanoto e 

bandas apicais amarelas nos tergos metassomais I-VI.................................... P. duckeianus 
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Figura 44: Vista lateral e dorsal de Protopolybia bituberculata, P. chatergoides, P. duckeianus e P. emortualis (material em 
empréstimo e fotografado por José Nazareno dos Santos Jr.), respectivamente. 
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Figura 45: Vista lateral e dorsal de Protopolybia holoxantha e P. rugulosa (material em empréstimo e fotografado por José 

Nazareno dos Santos Jr.), respectivamente. 
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Gênero Pseudopolybia Von Dalla Torre 

Este gênero engloba quatro espécies que se distribuem desde a Nicarágua até a Bolívia. 

Três espécies com extensa distribuição ocorrem também no Brasil (CARPENTER & 

MARQUES, 2001), sendo as três registradas no estado do Amazonas e duas delas na 

Reserva Ducke. Pseudopolybia langi Baquaert, 1944, registrada neste estudo, é 

considerada uma nova ocorrência para o estado. Gênero de difícil coleta, pois sua 

distribuição é restrita a poucos ambientes aqui na Amazônia. Caracteriza-se pela ausência 

de carena occiptal na cabeça e pela presença de um sulco dorsal no mesoepisterno 

(RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 2001). 

 

1- Tergo metassomal I longo, cerca de três vezes mais longo do que largo; pronoto sem a 

presença de uma quilha e com fóvea fracamente pronunciada; espécie de tamanho pequeno 

(cerca de 08 mm) e de pigmentação predominante amarela, com extensas marcas marrons 

na face e no mesossoma.............................................................................................. P. langi 

1’- Tergo metassomal I curto, mais curto do que largo; pronoto com a presença de uma 

quilha e com fóvea fortemente marcada; espécie de tamanho grande (maior de 10 mm) e de 

pigmentação predominante negra, de coloração amarela a margem apical do pronoto, faixa 

escuto, metanoto e propódeo; tergos metassomais I e II com bandas apicais amarelas bem 

pronunciadas e no restante muito fraca............................................................. P. compressa 
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Figura 46: Vista lateral e dorsal de Pseudopolybia compressa e P. langi, respectivamente. 
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Gênero Synoeca de Saussure 

As cinco espécies de Synoeca se distribuem do México até a Argentina. Quatro espécies 

que apresentam uma ampla distribuição são também encontradas no Brasil (CARPENTER 

& MARQUES, 2001), sendo três registradas no estado do Amazonas e duas coletadas na 

Reserva Ducke. Possuem ampla distribuição em ambientes amazônicos e geralmente são 

facilmente coletadas em inventários. Espécies grandes (maiores que 2 cm) e com 

pigmentação metálica brilhante na cutícula (RICHARDS, 1978; CARPENTER & MARQUES, 

2001).  

 

1- Espaço malar menor que o pedicelo; pronoto, mesoescuto e mesoescutelo com 

pontuação esparsa; asas de aspecto marrom à amarelada; corpo de pigmentação 

marrom.................................................................................................................... S. virginea 

1’- Espaço malar aproximadamente tão longo quanto o pedicelo; pronoto, mesoesuto e 

mesoecutelo não pontuados; asas totalmente enegrecidas; corpo de pigmentação azul 

metálico................................................................................................................. S. surinama 

 

 
Figura 47: Vista lateral e dorsal de Synoeca suriname e S. virginea, respectivamente. 

 

 



85 
 

Chave para os gêneros de Eumeninae ocorrentes na Reserva Ducke 

Chave adaptada de Carpenter & Marques (2001) e Carpenter & Garcete-Barrett (2002) 

 

1- Metassoma peciolado, tergo metassomal I, em vista dorsal, com a metade ou menos da 

largura do tergo II, e tergo I, ao menos, duas vezes mais comprido do que largo (Fig. 1A)... 2  

1’- Metassoma não peciolado, tergo metassomal I, em vista dorsal, geralmente com a 

mesma largura o tergo II e tergo I usualmente tão comprido quanto largo (Fig. 1B).............. 9  

 

2- Orifício propodeal estreitamente agudo na região dorsal; válvula propodeal alongada, 

retangular (Fig. 2A)........................................................................................................ Zethus 

2’- Orifício propodeal largamente arredondado na região dorsal; válvula propodeal curta, 

arredondada(Fig. 2B)............................................................................................................... 3 

 

3- Pronoto com uma carena pronotal oblíqua bem desenvolvida (Fig. 3A)....................... Zeta 

3’- Pronoto sem uma carena pronotal oblíqua (Fig. 3B).......................................................... 4 

 

4- Margens laterais do tergo metassomal I não se unindo ventralmente, esterno I 

visivelmente ao longo de todo o comprimento do pecíolo (Fig. 4A).................. Brachymenes 

4’- Margens laterais tergo metassomal I fundidas ventralmente, esterno I reduzido a um 

esclerito posterior (Fig. 4B)...................................................................................................... 5 

 

5- Carena pronotal ausente lateralmente, abaixo do úmero (Fig. 5A); tergo metassomal II 

sem uma lamela apical translúcida (Fig. 6A)....................................................... Pachymenes 

5’- Carena pronotal bem desenvolvida ao longo de todo o comprimento (Fig. 5B); tergo 

metassomal II geralmente com uma lamela apical translúcida (Fig. 6B)................................ 6 

 

6- Pronoto com carena pré-tegular completa (Fig. 7A)........................................................... 7 

6’- Pronoto sem carena pré-tegular, ou quando presente, apenas na parte posterior do 

opérculo espiracular (Fig. 7B).................................................................................................. 8 

 

7- Fossa préapical presente (Fig. 8A); tergo metassomal I dilatado abruptamente, 

geralmente de formato arredondado, nunca de formato campanulado (Fig. 

8C)......................................................................................................................... Stenosigma 

7’- Fossa préapical ausente; tergo metassomal I dilatado abruptamente, sempre de formato 

campanulado (Fig. 8B)......................................................................................... Pachyminixi   
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8- Carena epicnemial presente (Fig. 9A); tamanho pequeno, geralmente menor que 10 

mm.............................................................................................................................. Omicron 

8’- Carena epicnemial ausente (Fig. 9B); tamanho grande, maior que 15 

mm............................................................................................................................. Eumenes 

 

9- Face anterior do pronoto com duas fóveas pequenas, profundas, bem próximas (Fig. 

10A); tégula abruptamente expandida e largamente arredondada na parte posterolateral; 

tergo metassoma II liso na base formando um acarinário embaixo do ápice do primeiro tergo 

(Fig. 10B)...................................................................................................... Parancistrocerus  

9’- Face anterior do pronoto sem duas fóveas pequenas, geralmente sem a presença de 

nenhum fóvea; tégula normalmente mais uniformemente convexa; tergo metassomal II 

nunca formando um acarinário na junção com o primeiro tergo (Fig. 10C).......................... 10 

 

10- Pronoto com uma carena umeral oblíqua completa (Fig. 11A); esterno metassomal II não 

sulcado ou fracamente sulcado........................................................................ Pachodynerus  

10’- Ausência de uma carena umeral oblíqua no pronoto; esterno metassomal II fortemente 

sulcado (Fig. 11B).................................................................................................................. 11 

 

11. Tergo metassomal I com uma carena transversal na declividade anterior (Fig. 12A); 

pigmentação geral negra, com marcas amarelas no tegumento; tamanho pequeno, 

geralmente entre 10 a 15 mm........................................................................... Ancistrocerus 

11’. Tergo metassomal I sem a presença de uma carena transversal na declividade anterior 

(Fig. 12B) pigmentação pode variar muito nas espécies....................................................... 12 

 

12. Mesoepisterno sem carena epicnemial; palpo maxilar com seis segmentos e palpo labial 

com quatro segmentos; pigmentação do messosoma negra e metassoma negro ou de outra 

pigmentação; tamanho grande, geralmente maior que 25 mm............................... Parazumia 

12’. Mesoepisterno sem carena epicnemial; palpo maxilar com cinco segmentos e palpo 

labial com três segmentos; pigmentação variada, tendo espécies negras, ferrugíneas e 

amarelas; tamanho podendo variar entre 15 mm a 25 mm.................................. Montezumia 
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Figura 1: A - Vista dorsal do metassoma de Zethus sessilis Fox. B - Vista dorsal do metassoma de Hypalastoroides 
melanosoma (de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

 

Figura 2: A - Vista posterior do propódeo de Zethus sessilis Fox. B - Vista posterior do propódeo de Brachymenes dyscherus 
(de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 

 

Figura 3: A - Vista anterolateral de Zeta argillaceum (Linnaeus). B - Vista anterolateral de Brachymenes dyscherus (de 
Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

 
Figura 4: A - Vista anterolateral oblíqua do segmento metassomal I de Brachymenes dyscherus (de Saussure). B - Vista ventral 
oblíqua do segmento metassomal I de Pachymenes ater (de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques 
(2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 

 
Figura 5: A - Vista anterolateral de Pachymenes ater (de Saussure). B - Vista anterolateral de Pirhosigma superficiale (Fox). 
Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 

A 
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Figura 6: A - Vista lateral do metasoma de Pachymenes ater (de Saussure). B - Vista lateral do metasoma de Santamenes 
novarae (de Saussure). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

 
Figura 7: A - Vista lateral da cabeça e mesossoma de Pararhaphidoglossa duckei (Zavattari). B - Vista lateral de Omicron opifex 
(Brèthes). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

  
 

Figura 8: A - Vista dorsal do segmento metassomal I de Pirhosigma superficiale (Fox). B - Tergo I de Pachyminixi 
arechavaletae (Brèthes). C - Tergo I de Minixi suffusum (Fox). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), 
Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

 
Figura 9: A - Vista lateral da cabeça e mesossoma de Omicron tuberculatum (Fox). B - Vista lateral da cabeça e mesossoma de 
Eumenes rufomaculatus (Fox). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

 
 

Figura 10: A - Vista dorsal oblíqua da cabeça e pronoto de Parancistrocerus sp. B - Vista lateral oblíqua do metassoma de 
Parancistrocerus sp. C - Vista dorsal oblíqua do metassoma de Stenodynerus ochrogonius Bohart. Escala 1 mm. Ilustrações de 
Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
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Figura 11: A - Vista lateral da cabeça e mesossoma de Pachodynerus brevithorax (de Saussure). B - Vista ventral do 
metasoma de Euodynerus sp. Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques (2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
 

 
 

Figura 12: A - Vista lateral do propódeo e tergo metassomal I de Ancistrocerus flavomarginatus (Brèthes). B - Vista lateral do 
propódeo e tergo metassomal I de Pseudodynerus griseolus (Brèthes). Escala 1 mm. Ilustrações de Carpenter & Marques 
(2001), Carpenter & Garcete-Barrett (2002). 
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Gênero Ancistrocerus Wesmael 

Um gênero principalmente Holártico, com seis espécies endêmicas na Região Neotropical e 

uma espécie, Ancistrocerus flavomarginatus (Brethes, 1906), é coletada no Brasil e sua 

distribuição alcança também o Paraguai (CARPENTER & MARQUES, 2001). A espécie 

coletada na Reserva Ducke não foi determinada especificamente e não se encaixa na 

descrição da espécie citada, devendo, portanto tratar-se de uma nova espécie ou nova 

ocorrência para o Brasil. Caracteriza-se por possuir uma carena transversal na declividade 

anterior do primeiro tergo do metassoma (CARPENTER & MARQUES, 2001; CARPENTER 

& GARCETE-BARRETT, 2002). 

 
Figura 13: Vista lateral e dorsal de Ancistrocerus sp.1. 

 

Gênero Brachymenes Giordani Soika 

Um pequeno gênero neotropical com apenas duas espécies descritas, uma delas ocorre no 

Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001), sendo esta espécie coletada no estado do 

Amazonas e na Reserva Ducke. Brachymenes dyscherus de Saussure, 1852 caracteriza-se 

por possuir um tamanho grande (25 mm), primeiro tergo do metassoma longo e de formato 

campanulado e pigmentação negra com extensas marcas marrons na cutícula 

(CARPENTER & MARQUES, 2001; CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 2002). 

 
Figura 14: Vista lateral e dorsal de Brachymenes discherus. 
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Gênero Eumenes Latreille 

Um gênero de ampla distribuição neotropical com numerosas espécies sendo que quatro 

ocorrem no Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001; CARPENTER & GARCETE-

BARRETT, 2002). A maioria das espécies que fazem ninhos na forma de potes de barro 

foram descritas originalmente neste gênero, o qual foi sendo gradualmente dividido, 

segundo as revisões mais atuais, em diversos gêneros (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

Apenas uma espécie Eumenes versicolor de Saussure, 1852 foi coletada para a Reserva 

Ducke, sendo este o primeiro registro desta espécie para o estado do Amazonas; esta 

mesma espécie já havia sido registrada para Santarém (Pará), também na Região 

Amazônica (CARPENTER & VAN DER VECHT, comunicação pessoal). 

 

 
Figura 15: Vista lateral e dorsal de Eumenes versicolor. 

 

Gênero Montezumia de Saussure 

Um gênero neotropical com cerca de 50 espécies descritas. Algumas espécies se estendem 

do norte dos Estados Unidos até ao sul da Argentina. Vinte e nove espécies existem no 

Brasil, sete delas endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001; CARPENTER & 

GARCETE-BARRETT, 2002). As espécies caracterizam-se principalmente por serem 

robustas e de tamanho grande (cerca 20 mm) e possuem uma coloração variada, desde 

espécies negras, ferrugíneas a amareladas. Uma revisão foi realizada por WILLINK (1982) 

contribuindo para o melhor entendimento taxonômico deste gênero. Seis espécies foram 

registradas para a Reserva Ducke, forrageando no sub-bosque, principalmente em lugares 

úmidos. As espécies são: Montezumia analis de Saussure, 1855, M. azurescens (Spinola, 

1851), M. dimidiata de Saussure, 1852, M. liliacea Gribodo, 1891, M. nigriceps (Spinola, 

1841), M. pelagica de Saussure, 1852. 
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Figura 16: Vista lateral e dorsal de Montezumia analis, M. azurescens, M. dimidiata e M. liliacea, respectivamente. 
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Figura 17: Vista lateral e dorsal de Montezumia nigriceps e M. pelagica, respectivamente. 
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Gênero Omicron de Saussure 

Um gênero com muitas espécies válidas de vespas de tamanho pequenas (menores que 10 

mm), endêmico da Região Neotropical. Dezoito espécies ocorrem no Brasil, quatro delas 

endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001). Caracteriza-se por possuir o primeiro tergo 

do metassoma bem fino e longo e a coloração negra com faixas amarelas que podem variar 

muito entre as estruturas (CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 2002). Apesar de existir 

chave para as espécies de Omicron elaborada por GIORDANI SOIKA (1971), a 

determinação da maioria das espécies é considerada difícil. Uma espécie e quatro 

morfoespécies foram coletadas na Reserva Ducke, principalmente em margens de 

“igarapés” e clareiras com a presença de solo arenoso. O. criticum (Schulz, 1899) foi 

registrada pela primeira vez no estado do Amazonas; esta mesma espécie já havia sido 

registrada para Santarém (Pará), também na região Amazônica (CARPENTER & VAN DER 

VECHT, comunicação pessoal). As quatro morfoespécies são semelhantes, porém com 

variações nos padrões de pigmentação e pontuação das estruturas. 

 

 
Figura 18: Vista lateral e dorsal de Omicron criticum. 
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Figura 19: Vista lateral e dorsal de Omicron sp.1, Omicron sp.2, Omicron sp.3 e Omicron sp.4, respectivamente. 
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Gênero Pachodynerus de Saussure 

 As espécies deste gênero são endêmicas à Região Neotropical, apesar de algumas 

alcançarem os Estados Unidos e uma, Pachodynerus nasidens (Latreille, 1817), ter sido 

introduzida em ilhas do Oceano Pacífico (CARPENTER & MARQUES, 2001). Dezessete 

espécies ocorrem no Brasil, três delas endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 2001). A 

revisão deste gênero, realizado por WILLINK & ROIG-ALSINA (1998), auxiliou no 

entendimento taxonômico. Para a Reserva Ducke foram determinadas três espécies e três 

morfoespécies, coletadas principalmente em áreas próximas a igarapés onde há uma maior 

concentração de argila. As espécies foram Pachodynerus gianellii (Gribodo, 1891), sendo 

este o primeiro registro desta espécie para o estado do Amazonas, P. guadulpensis (de 

Saussure, 1853) e P. nasidens (Latreille, 1817). As três morfoespécies são semelhantes, 

porém com variações nos padrões de pigmentação e pontuação das estruturas. 
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Figura 20: Vista lateral e dorsal de Pachodynerus gianellii, P. guadulpensis e P. nasidens, respectivamente. 
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Figura 21: Vista lateral e dorsal de Pachodynerus sp.1, Pachodynerus sp.2 e Pachodyderus sp.3, respectivamente. 
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Gênero Pachymenes de Saussure, 1852 

Um pequeno gênero com 13 espécies de vespas, restritas a Região Neotropical. Nove 

espécies ocorrem no Brasil, nenhuma endêmica (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

Caracteriza-se por possuir o primeiro tergo do metassoma bem fino e longo, e pelo seu 

tamanho considerado grande (cerca de 20 mm) (CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 

2002). A única espécie registrada para a Reserva Ducke foi Pachymenes ghilianii (Spinola, 

1851). 

 
Figura 22: Vista lateral e dorsal de Pachymenes ghilianii. 

 

Gênero Pachyminixi Giodani Soika 

Um pequeno gênero da região neotropical temperada sul, apenas uma espécie alcança o 

sul e sudeste Brasil (CARPENTER & MARQUES, 2001). Caracteriza-se por possuir o 

primeiro tergo do metassoma dilatado abruptamente, de formato campanulado 

(CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 2002). A espécie coletada na Reserva Ducke não 

foi determinada especificamente e não se encaixa na descrição da espécie citada, portanto 

se trata de uma nova ocorrência para o Brasil e, provavelmente, de uma nova espécie. Além 

disso, se for confirmada, será o primeiro registro deste gênero para região amazônica 

brasileira. 

 
Figura 23: Vista lateral e dorsal de Pachyminixi sp.1. 
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Gênero Parancistrocerus Bequaert 

A maior parte das espécies incluídas neste gênero é encontrada na Região Neotropical, a 

maioria não descrita, principalmente porque nunca foi realizada uma revisão deste gênero 

(CARPENTER & MARQUES, 2001). Dez espécies são registradas no Brasil, cinco das quais 

restritas a este país (CARPENTER & MARQUES, 2001). Este gênero caracteriza-se por 

possuir um acarinário entre o primeiro e segundo tergo do metassoma, possuindo uma 

relação simbiótica com ácaros (CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 2002). Devido a falta 

de informações referentes às espécies e uma chave específica, não foi determinada a 

espécies coletada na Reserva Ducke. 

 
Figura 24: Vista lateral e dorsal de Parancisterocerus sp.1. 

 

Gênero Parazumia de Saussure 

Um pequeno gênero com dez espécies descritas, a maioria Neotropical. Duas espécies são 

registradas no Brasil, uma delas endêmica (CARPENTER & MARQUES, 2001). O gênero foi 

revisado e a identificação das espécies é considerada fácil. Caracteriza-se por não possuir 

uma carena epicnemial no mesoepisterno (CARPENTER & GARCETE-BARRETT, 2002). A 

espécie coletada na Reserva Ducke é Parazumia carinulata (Spinola, 1851). 

 

 
Figura 25: Vista lateral e dorsal de Parazumia carinulata. 
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Gênero Stenosigma Giordani Soika 

Um pequeno gênero neotropical com quatro espécies, três das quais registradas no Brasil, 

uma delas endêmica (CARPENTER & MARQUES, 2001). Caracteriza-se por possuir o 

primeiro tergo do metassoma dilatado abruptamente, geralmente de formato arredondado e 

a presença de uma fossa pré-apical neste mesmo tergo (CARPENTER & GARCETE-

BARRETT, 2002). A espécie determinada para a Reserva Ducke foi Stenosigma testaceum 

(Fox, 1899), sendo este o primeiro registro desta espécie para o estado do Amazonas. Além 

disso, um morfótipo, muito semelhante a esta mesma espécie foi determinado, porém com 

padrão de pigmentação um pouco diferente. 

 

 
Figura 26: Vista lateral e dorsal de Stenosigma testaceum e Stenosigma sp.1, respectivamente. 
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Gênero Zeta de Saussure 

Um pequeno gênero com quatro espécies de vespas grandes, com ampla distribuição na 

Região Neotropical, inclusive nas Grandes Antilhas (CARPENTER & MARQUES, 2001). 

Caracteriza-se pelo grande tamanho de primeiro tergo do metassoma (CARPENTER & 

GARCETE-BARRETT, 2002). A única espécie do gênero encontrada no Brasil é Zeta 

argillaceum (Linnaeus, 1758), de coloração ferruginea bem característica. Esta mesma 

espécie foi encontrada na Reserva Ducke. 

 

 
Figura 27: Vista lateral e dorsal de Zeta argillaceum. 

 

Gênero Zethus Fabricius 

Um gênero grande, com aproximadamente 200 espécies descritas de ampla distribuição, 

algumas africanas, outras neárticas e a grande maioria neotropicais. Oitenta e quatro 

espécies são encontradas no Brasil, sendo 34 endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 

2001). A única revisão realizada para o gênero foi feita por BOHART & STANGE (1965), 

apresentando chaves e algumas informações referentes às espécies. Quatro espécies e 

uma morfoespécie foram registradas para a Reserva Ducke: Zethus brasiliensis de 

Saussure, 1852, a espécie deste gênero com a maior distribuição no Brasil, Z. 

coeruleopennis (Fabricius, 1798), uma das maiores espécies de Vespidae da região 

Neotropical chegando a 40 mm, Z. notatus (Fox, 1899) e Z. toltecus de Saussure, 1875, 

sendo o primeiro registro desta espécie para o estado do Amazonas, anteriormente já tinha 

sido citada para Óbidus (Pará), também na região amazônica (CARPENTER & VAN DER 

VECHT, comunicação pessoal). A morfoespécie coletada é diferente das demais, 

principalmente com relação ao padrão de pigmentação e pontuação. 
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Figura 28: Vista lateral e dorsal de Zethus brasiliensis, Z.  coeruleopennis, Z. notatus, Z. toltecus respectivamente. 
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Figura 29: Vista lateral e dorsal de Zethus sp.1. 

 

Conclusões 

Anteriormente, 76 espécies estavam depositadas na Coleção de Invertebrados do 

INPA com registros confirmados para a Reserva Ducke. Esse número passa para 118, 

representando um acréscimo de 55%. Este número é equivalente a aproximadamente 20% 

do total de espécies registradas para Brasil. Além disso, 30 gêneros foram registrados na 

reserva, representando cerca de 50% dos conhecidos no Brasil. Para vespas sociais a 

Reserva Ducke, com 86 espécies registradas, torna-se o local com maior riqueza de 

espécies no estado do Amazonas e na Amazônia Central. 

Uma parte da diversidade de Vespidae obtida neste estudo (12 espécies) é 

composta, provavelmente, por espécies não descritas, evidenciando um conhecimento 

taxonômico ainda insuficiente na região. Isso pode acarretar em dificuldades de 

conservação desta fauna na Reserva Ducke e até mesmo comparações com outras áreas 

da Amazônia. 
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Guia de identificação dos ninhos de vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae: 
Polistinae) na Reserva Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil. 
 
Resumo 
Vespidae sociais utilizam principalmente material vegetal para a elaboração de seus ninhos. 
Embora existam alguns estudos referentes à fauna de vespas na região Amazônica, 
nenhum trabalho trata exclusivamente dos ninhos. Além disso, nas coleções biológicas 
poucos são os ninhos tombados, devido principalmente à fragilidade e difícil conservação 
dos mesmos. O objetivo desse trabalho foi o conhecimento de alguns ninhos encontrados 
na Reserva Ducke, apresentando informações a respeito dos mesmos e uma chave de 
identificação dos gêneros. Os ninhos foram coletados através da busca direta, percorrendo 
os transectos da grade do Programa de Pesquisa em Biodiversidade; locais como margens 
de igarapés, bordas de acampamentos e construções na sede da reserva também foram 
explorados. Para todos os ninhos obteve-se o registro fotográfico e a localização exata por 
GPS. Foram registrados 38 ninhos de vespas sociais alocados em 17 espécies: Agelaia 
constructor, A. pallipes, Angiopolybia pallens, Apoica pallens, Metapolybia unilineata, 
Mischocyttarus lecointei, M. saturatus, Polybia bistriata, P. dimidiata, P. jurinei, P. liliacea, P. 
occidentalis, P. procellosa, P. rejecta, Protopolybia bituberculata, P. chartergoides e 
Synoeca virginea de Polistinae. Cinco ninhos desabitados de Mischocyttarus, Polybia e 
Polistes também foram coletados.   
Palavras-chave: Floresta ombrófila densa de terra firme, ninhos, Polistinae, vespas do 
papel. 
 
Identification guide for social wasps nests (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) in 
“Reserva Ducke”, Manaus, Amazonas, Brazil. 
 
Abstract 
Social wasps nests are composed mainly out of plant material. Although there are some 
studies about the social wasp fauna in the Amazon region, there is no work exclusively about 
these wasps’ nests, moreover, there are few catalogued nests in biological collections, 
because of their fragility and difficult conservation. The purpose of this study was to asses 
the kinds of nests found at “Reserva Ducke”, compiling information about them and 
developing a key to identify the nests of each genera. The nests were actively collected in 
tracks of the “Programa de Pesquisa em Biodiversidade” plot; areas such as “igarapés” 
margins, base camp’s surroundings and buildings at the reserve headquarters were also 
explored. All the nests were photographed and their precise location was obtained by GPS. 
38 wasp’s nests from 17 species were recorded: Agelaia constructor, A. pallipes, 
Angiopolybia pallens, Apoica pallens, Metapolybia unilineata, Mischocyttarus lecontei, M. 
saturatus, Polybia bistriata, P. dimidiata, P. jurinei, P. liliacea, P. occidentalis, P. procellosa, 
P. rejecta, Protopolybia bituberculata, P. chartergoides and Synoeca virginea of Polistinae. 
Five uninhabited nests of Mischocyttarus, Polybia and Polistes were collected. 
Keywords: nests, “paper wasps”, Polistinae, terra firme dense ombrophylous forest. 

 

Introdução 

Vespidae possui dois modos distintos quanto ao material utilizado na construção dos 

seus ninhos. As vespas de comportamento solitário, como Eumeninae e Masarinae, com 

exceção de algumas espécies de Zethus Fabricius, elaboram seus ninhos exclusivamente 

de barro ou em cavidades. As vespas sociais utilizam principalmente material vegetal, e 

elaboram de maneira independente (Polistini, Mischocyttarini e alguns Ropalidiini) ou por 
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enxameamento (maioria dos Ropalidiini e Epiponini) (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 

2001).  

Em Polistinae os ninhos são muito diversos, variando desde um único favo 

descoberto, com cerca de 5 cm de diâmetro e poucas dezenas de células de cria, até ninhos 

com mais de 50 cm de comprimento, que podem permanecer ativos por muitos anos, com 

várias camadas de células de cria sobrepostas abrigando milhões de células e envoltos por 

uma “capa”, denominada de invólucro (Carpenter & Marques 2001). Esses ninhos podem 

ser constituídos pelos mais diversos tipos de materiais, como polpa de madeira, fibras e 

tricomas de plantas, que são macerados e misturados com água e, em alguns casos, com 

secreção glandular e barro. Por utilizarem material vegetal para a construção do ninho, são 

popularmente conhecidas como “vespa-papel” (Jeanne 1975, Wenzel 1998). 

Os ninhos podem ser construídos na superfície abaxial de folhas, em construções 

humanas (espécies de Polistes Latreille, Mischocyttarus de Saussure, Leipomeles Moebius, 

Apoica Lepeletier, algumas espécies de Polybia Lepeletier), diretamente sobre o tronco de 

uma árvore (Metapolybia Ducke, Synoeca de Saussure), presos em ramos vegetais 

(Brachygastra Perty, Polybia Lepeletier), escondidos em cavidades, como por exemplo, 

buracos em troncos de árvores ou no solo (algumas espécies de Agelaia Lepeletier e 

Polybia Lepeletier) (Carpenter & Marques 2001). 

A diversidade de formas e a complexidade arquitetônica dos ninhos são tantas que 

alguns detalhes estruturais têm sido usados na elaboração de chaves de identificação em 

nível de gênero ou em trabalhos tratando a diversidade de ninhos de vespas em alguns 

locais, além na obtenção de caracteres comportamentais para análise filogenética (Wenzel 

1998, Arab et al. 2003, Nascimento et al. 2008, Prezoto & Clemente 2010).  

A formação de novos ninhos ocorre por enxameamento ou fundação independente 

(Wenzel 1998). No primeiro processo, um enxame com várias rainhas e centenas ou 

milhares de operárias deixa a colônia original e busca um local adequado para instalar o 

novo ninho. Na fundação independente, a nova colônia é iniciada por apenas uma vespa 

que assume o papel de rainha ou um grupo com poucos indivíduos subordinados pela 

anterior (Wenzel 1998, Prezoto et al. 2008). Em ambos os casos, a fêmea responsável pela 

reprodução, alimenta as larvas, utilizando pólen e néctar regurgitado (Carpenter & Marques 

2001). 

Grande parte do entendimento da evolução da socialidade provém de estudos 

comportamentais e biológicos das vespas e outros insetos sociais e de estruturas referentes 

à sua nidificação (Wenzel 1998, Nascimento et al. 2008). A variação da arquitetura do ninho 

está relacionada com a espécie. Em alguns casos, a diferença encontrada no ninho é mais 

notável que a variação morfológica da vespa. Algumas espécies foram ordenadas 

inicialmente, principalmente em gêneros, baseando-se nos ninhos. Recentes tratamentos 
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demonstram que arquitetura, associada ao comportamento de construção do ninho, são 

particularmente úteis para traçar linhagens filogenéticas em muitos animais (Wenzel 1992).  

Objetivamos registrar os ninhos de vespas sociais encontrados na Reserva Ducke, 

disponibilizando uma chave de identificação genérica e comentários a respeito dos ninhos e 

fotografias dos mesmos. Uma chave é oferecida para prover a carência de estudos de 

ninhos na região e como uma alternativa que poderá ser útil aos especialistas e amadores 

que têm interesse em conhecer o complexo sistema que envolve a comunidade de vespas e 

seus ninhos. 

 

Material e Métodos 

1. Área de trabalho: A área de coleta foi a Reserva Ducke, com área total de 

aproximadamente 100 km2 de floresta ombrófila densa úmida de terra firme, e está 

localizada na rodovia AM 010, km 26, nas proximidades de Manaus, Amazonas, Brasil 

(02º55’ a 03º01’S e 59º53’a 59º59,5’W) (Baccaro et al. 2008). O clima da reserva é 

classificado como tropical úmido, com umidade relativa média anual de cerca de 80% e 

precipitação anual média de 1.750 a 2.500 mm, sendo os meses mais chuvosos entre 

novembro a maio e os de menor pluviosidade entre junho e outubro (Ribeiro & Adis 1984). A 

temperatura média anual é de 26ºC existindo pouca variação térmica durante o ano 

(Marques-Filho et al. 1981). 

 Toda a reserva está coberta pela floresta tropical úmida em planície de baixa altitude, 

com dossel bastante fechado e sub-bosque com pouca luminosidade, caracterizado pela 

abundância de palmeiras. A flora é extremamente diversificada, com aproximadamente 

1.000 espécies de árvores entre 30 e 35 metros e algumas poucas emergentes alcançando 

45 a 50 metros (Ribeiro et al. 1999). 

2. Coleta dos ninhos de vespas: os ninhos foram coletados na Reserva entre os meses de 

agosto e outubro 2010 e em abril de 2011 através da busca ativa, numa grade de 5x5 km, 

do Projeto de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), cujo interior é cortado por dois conjuntos 

perpendiculares de trilhas com extensão de 5 km. As trilhas se entrecruzam em intervalos 

de 1.000 m, conferindo ao conjunto um formato de grade. Além disso, algumas trilhas e 

margens de igarapés e ambientes antropizados, como bordas dos acampamentos e 

construções nas proximidades da sede da reserva, também foram vistoriados. 

Os ninhos pequenos (até 20 cm) foram coletados utilizando sacos plásticos 

resistentes ou potes de plásticos, contendo dentro algodão embebido em acetato de etila. 

Após a morte dos vespídeos, estes eram acondicionados em vidros, enquanto os ninhos 

eram depositados em caixas de isopor, para não serem danificados durante o transporte. 

Quando o ninho possuía dimensões maiores, apenas alguns indivíduos foram coletados. 
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Todos os ninhos e seus os respectivos habitantes estão depositados na Coleção de 

Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). As vespas coletadas 

foram identificadas por espécie utilizando-se chaves dicotômicas disponíveis em 

bibliografias especializadas e por comparação com material já depositado. 

3. Elaboração da Chave para os ninhos de acordo com os respectivos gêneros: na chave 

para os ninhos das vespas, de acordo com o gênero, constam características básicas da 

morfologia externa dos ninhos e é uma adaptação do trabalho de Wenzel (1998), para os 

ninhos de vespas sociais da região neotropical. Os principais caracteres utilizados na 

elaboração desta chave foram o material utilizado na construção do ninho, o local da 

nidificação, a presença ou ausência de um invólucro, o método de fixação do ninho 

(ausência ou presença de pedicelo), a posição da entrada para o ninho, o tamanho das 

células de cria e a presença de camadas no ninho, entre outros (figura 2). O tamanho do 

ninho também pode ser um critério útil na caracterização, porém podem existir disparidades 

nas colônias jovens. As distribuições das espécies seguiram o formado adotado por Zanella 

et al. (2000). 

 
Figura 1: Características utilizadas na elaboração da chave genérica dos ninhos da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil. 

Figure 1: Characters used in the preparation of the nests keys of Reserva Ducke, Amazonas, Brazil. 

 



114 
 

Resultados e discussões 

Foram registrados 38 ninhos de vespas para a Reserva Ducke, sendo um de Agelaia 

constructor (de Saussure, 1854), A. pallipes (Oliver, 1791) (1), Angiopolybia pallens 

(Lepeletier, 1836) (1), Apoica pallens (Fabricius, 1804) (1), Metapolybia unilineata (R. Von 

Ihering, 1904) (1), Mischocyttarus lecointei (Ducke, 1904) (1), M. saturatus (1), Polybia 

bistriata (Fabricius, 1804) (8), P. dimidiata Oliver (1792) (1), P. jurinei de Saussure, 1854 (2), 

P. liliacea (Fabricius, 1804) (1), P. occidentalis (Oliver, 1791) (4), P. procellosa Ducke, 1910 

(2), P. rejecta (Fabricius, 1798) (6), Protopolybia bituberculata Silveira & Carpenter, 1995 (1), 

P. chartergoides Gribodo, 1891 (1), Synoeca virginea (Fabricius, 1804) (1), além de cinco 

ninhos desabitados, não determinados especificamente de Mischocyttarus, Polybia e 

Polistes. 

 

Chave genérica para os ninhos encontrados na Reserva Ducke 

 

1- Ninhos geralmente escondidos em cavidades em troncos de árvores, ou em barrancos 

(figura 2A); poucas espécies fazem ninhos expostos e quando exposto sem invólucro e 

células de cria de tamanho até 4 mm........................................................................... Agelaia 

- Ninho totalmente exposto e preso a algum substrato; ninhos geralmente expostos com ou 

sem invólucro e tamanho das células de cria de 1 a 5 mm (figura 2B) .................................. 3 

 
Figura 2: A- Cavidade onde o encontra-se o ninho de Agelaia constructor. B- Ninho de Polybia jurinei. 

Figure 2: A- Cavity which contains the nest of Agelaia constructor. B- Nest of Polybia jurinei. 

 

3 - Ninho sem invólucro, com as células de cria totalmente expostas (figura 3A).................. 4 

- Ninho com invólucro, com as células de cria escondidas (figura 3B)................................... 6 
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Figura 3: A- Ninho de Mischocyttarus sp.. B- Ninho de Polybia bistriata. 

Figure 3: A- Nest of Mischocyttarus sp.. B- Nest of Polybia bistriata. 

 

4 - Pedicelo ausente (figura 4A); camada única de células de cria voltadas para baixo, 

horizontal, amplamente fixado no substrato ou em alguns casos envolto; geralmente o ninho 

apresenta coloração clara............................................................................................. Apoica 

- Pedicelo presente (figura 4B), podendo ser simples ou múltiplo; composto por apenas uma 

camada de células de cria; orientação das células variáveis (vertical ou horizontal), 

encontrado tanto fixo em folhas, em edificações humanas ou outros substratos; ninhos com 

coloração que podem variar.................................................................................................... 5 

 
Figura 4: A- Ninho de Apoica pallens. B- Ninho de Mischocyttarus sp.. 

Figure 4: A- Nest of Apoica pallens. B- Nest of Mischocyttarus sp.. 

 

5 - Células de cria pequenas (menor que 4 mm de diâmetro) (figura 5A); ninho composto por 

curtas fibras vegetais...................................................................................... Mischocyttarus 

- Células de cria maiores que 4 mm de diâmetro (figura 5B); ninho composto por fibras 

longas e lenhosas........................................................................................................ Polistes 
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Figura 5: A- Ninho de Mischocyttarus sp.. B- Ninho de Polistes versicolor (Oliver, 1792). 

Figure 5: A- Nest of Mischocyttarus sp.. B- Nest of Polistes versicolor (Oliver, 1792). 

 

6 - Ninhos envolvendo troncos de árvores, ou galhos mais finos (figura 6A), ou ainda com as 

células de cria fixas diretamente na superfície do tronco........................................................ 7 

- Ninhos fixos em folhas, com um pedicelo (ou pedicelos) amplamente ligado às folhas 

(figura 6B)................................................................................................................................ 9 

  
Figura 6: A- Ninho de Polybia rejecta. B- Ninho de Protopolybia bituberculata. 

Figure 6: A- Nest of Polybia rejecta. B- Nest of Protopolybia bituberculata. 

 

7 - Ninho envolvendo tronco de árvore ou galho, com uma única abertura na região inferior; 

invólucro não resistente, mais frágil (figura 7A)...................................... Polybia (P. dimidiata) 

- Ninho com células de cria construídas diretamente na superfície do tronco (figura 7B); se o 

ninho envolve tronco de árvore, então com uma única abertura na região superior; invólucro 

mais resistente......................................................................................................................... 8 
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Figura 7: A- Ninho de Polybia dimidiata. B- Ninho de Synoeca cyanea Fabricius, 1775 

Figure 7: A- Nest of Polybia dimidiata. B- Nest of Synoeca cyanea Fabricius, 1775 
 

8 - Ninho com células de cria grandes (maior do que 4 mm); invólucro com corrugações 

transversais (figura 8A)............................................................................................... Synoeca 

- Ninho com células de cria pequenas (menores do que 2 mm); invólucro sem corrugações 

transversais (figura 8B)......................................................................................... Metapolybia 

 
Figura 8: A- Ninho de Synoeca cyanea. B- Ninho de Metapolybia unilineata.  

Figure 8: A- Nest of Synoeca cyane. B- Nest of Metapolybia unilineata.  

 

9 - Ninho com uma ou mais camadas de células de cria; estas pequenas (1 mm de 

diâmetro); geralmente fixo em folhas por mais de um pedicelo, estes muito pequenos; 

invólucro de coloração clara, muito frágil e fino, ou sem invólucro utilizando folhas como 

função de invólucro colando-as com secreção salivar (figura 9A)...................... Protopolybia 

- Ninhos com mais de uma camada de células de cria; estas, pequenas a médias (2 mm de 
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diâmetro); invólucro sempre presente de coloração variada, geralmente mais escura e mais 

resistente (figura 9B)........................................................................................................................ 10 

 
Figura 9: A- Ninho de Protopolybia bituberculata. B- Ninho de Polybia occidentalis. 

Figure 9: A- Nest of Protopolybia bituberculata. B- Nest of Polybia occidentalis. 

 

10 - Ninho amplamente ligado ao substrato; camadas ligadas uma nas outras através da 

base nunca por pedicelos internos; invólucro frágil; formato do ninho geralmente mais 

arredondado a ovalado (figura 10A)................................................. Polybia (outras espécies) 

- Ninho com mais de um pedicelo ligando-o ao substrato, com invólucro único; camadas de 

células de cria ligadas umas nas outras através de um pedicelo interno; invólucro flexível, 

longo e ligado ao substrato, a entrada do ninho na parte inferior, em forma de tubo, que é 

um prolongamento do invólucro (figura 10B)...................................................... Angiopolybia 

 
Figura 10: A- Ninho de Polybia procellosa. B- Ninho de Angiopolybia pallens. 

Figure 10: A- Nest of Polybia procellosa. B- Nest of Angiopolybia pallens. 
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Caracterização dos ninhos 

 

Agelaia Lepeletier, 1836  

Os ninhos de Agelaia podem ser arquitetonicamente muito variáveis e encontrados 

em cavidades ou expostos. Quando em cavidades, estes ninhos podem ser no interior de 

troncos de árvores, ou no solo; quando expostos, são ninhos simples, com uma ou mais 

camada de células de cria, podendo ser com ou sem invólucro para proteção. Os ninhos 

podem ter desde poucas células (Agelaia flavipennis (Ducke, 1905)), até milhões de células, 

sustentadas por múltiplos pedicelos (Agelaia vicina de Saussure, 1854), sendo os ninhos 

desta espécie os maiores já registrados para vespas sociais (Wenzel 1998, Carpenter & 

Marques 2001).  

Agelaia constructor (figura 11) nidificou em um buraco localizado em barranco, a uma 

altura de 2 m do solo, e não foi possível a observação das células de cria utilizadas para 

oviposição. O ninho possuía uma abertura de aproximadamente 8 cm de raio, com algumas 

vespas pousadas, provavelmente responsáveis pela segurança do ninho. Esta espécie 

possui um comportamento agressivo, diante da menor perturbação, inclusive ferroando 

instantaneamente os coletores. 

Distribuição: Guiana, Brasil (Amapá, Amazonas e Pará). 

 
Figura 11: A- Cavidade onde se encontrava o ninho de Agelaia contructor. B- Vista lateral da espécie.  

Figure 11: A- Cavity which contained the nest of Agelaia contructor. B- Lateral habitus of the species. 

 

O ninho de A. pallipes (figura 12) estava na cavidade uma árvore indeterminada de 

grande porte, com diâmetro de aproximadamente 2 m, sendo que a entrada do ninho ficava 

a uma altura de 1,20 m, em uma fenda vertical de aproximadamente 15 cm. Uma grande 

quantidade de vespas protegia esta fenda. Não foi possível a observação das células de cria 
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utilizadas para oviposição. Como na espécie anterior, possui um comportamento agressivo, 

diante da menor perturbação, inclusive ferroando instantaneamente os coletores. 

Distribuição: Costa Rica, Venezuela, Guiana, Suriname, Argentina e Brasil 

(Amazonas, Pará, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). 

 
Figura 12: A- Cavidade onde se encontrava o ninho de Agelaia pallipes. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 12: A- Cavity which contained the nest of Agelaia pallipes. B- Lateral habitus of the species. 

 

Angiopolybia Araújo, 1946  

Ninho arbóreo, preso amplamente pela parte superior em folhas. Ocorre pedicelo 

único em algumas espécies, porém em ninhos maiores estes podem ser múltiplos, mas 

geralmente com um pedicelo central que liga as camadas de células de cria do ninho. O 

invólucro constituído de fibras, maior que a dimensão do ninho, em formato de um tubo ou 

garrafa, contendo na parte inferior uma abertura (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 2001).  

O ninho de Angiopolybia pallens (figura 13) foi encontrado abandonado em uma 

árvore de grande porte, estando o ninho fixado em grande quantidade de folhas, a uma 

altura de 2 m. A sustentação ocorria por três pequenos pedicelos, ligados diretamente a 

essas folhas e galho. O ninho possui 23 cm de comprimento e 11 cm de largura, na parte 

mais larga. O invólucro era maior que a dimensão do ninho, com uma grande abertura na 

parte inferior. Era composto por 11 camadas, (configuração original), sendo que as mais 

próximas da base possuíam dimensões maiores que as inferiores, provavelmente devido à 

idade das mesmas, sendo as superiores elaboradas primeiramente. Apesar de abandonado, 

foi possível a identificação, uma vez que das três espécies de Angiopolybia registradas para 

a Reserva Ducke, apenas A. pallens possui dimensões tão pequenas que corroboram com o 

tamanho das células de cria que medem 2 mm. 
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Distribuição: Trinidad, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 

Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, Pernambuco, 

Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina). 

 
Figura 13: A- Ninho de Angiopolybia pallens unido a folhas. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 13: A- Nest of Angiopolybia pallens attached to leaves. B- Lateral habitus of the species. 

 

Apoica Lepeletier, 1836  

Ninho arbóreo, frequentemente preso na parte inferior de folhas mais largas e galhos 

finos. Não possui pedicelo para fixação ao substrato; possui apenas uma única camada de 

células de cria descoberta. O material utilizado na construção é constituído de pelos 

(tricomas) e partes de folhas. Possuem a forma de um prato invertido e as células são 

voltadas para baixo. Geralmente o ninho possui uma coloração clara. São as únicas vespas 

que possuem um comportamento de forrageio noturno (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 

2001).  

O ninho de Apoica pallens (figura 14) foi encontrado na face abaxial central de uma 

folha composta da palmeira não determinada, próximo ao solo, a 25 cm de altura. O ninho 

não possui pedicelo, porém, está fortemente ligado ao substrato, deixando-o mais fixo e 

possivelmente mais seguro de qualquer impacto. Uma grande quantidade de indivíduos se 

encontrava no ninho, na região das células de cria, sendo que quatro indivíduos estavam 

sobre estas células, provavelmente sendo responsáveis pela segurança do ninho. As 

vespas são agressivas quando o ninho é tocado e perturbado. 

Distribuição: México, Belize, El Salvador, Costa Rica, Trinidad, Colômbia, Venezuela, 

Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil 
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(Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). 

 
Figura 14: A- Ninho de Apoica pallens na face abaxial de uma folha de palmeira. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 14: A- Nest of Apoica pallens on the abaxial surface of a palm leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

Metapolybia Ducke, 1836  

Ninhos arbóreos ou em edificações humanas, sendo que a maioria das espécies 

constrói suas células de cria diretamente na superfície de troncos e galhos, e as células de 

cria são recobertos por um invólucro sem corrugações. Os ninhos são compostos por fibra 

vegetal e possuem uma única abertura na parte superior ou na região central do ninho. 

Geralmente as vespas liberam uma secreção de aspecto brilhoso no invólucro do ninho, que 

funcionam como uma janela (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 2001). 

O ninho de Metapolybia unilineata (figura 15) coletado na Reserva Ducke foi 

encontrado diretamente numa parede de madeira, a uma altura de aproximadamente 03 m, 

em um dos dormitórios da base central. Possui uma abertura central e alguns indivíduos na 

parte externa do ninho, responsáveis pela defesa do ninho. 

Distribuição: Peru e Brasil (Amazonas). 
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Figura 15: A- Ninho de Metapolybia unilineata ligado diretamente em uma parede. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 15: A- Nest of Metapolybia unilineata attached directly to a wall. B- Lateral habitus of the species. 

 

Polybia Lepeletier, 1836  

Os ninhos de Polybia podem ser arquitetonicamente muito variáveis e são 

encontrados em cavidades subterrâneas, mas principalmente expostos, na face abaxial de 

folhas. Não possuem um pedicelo, portanto a base é ligada diretamente no substrato; 

algumas espécies nidificam contornando o galho ou tronco da árvore com as camadas das 

células. Possuem um invólucro frágil na maioria das espécies, porém em algumas, devido a 

utilização de terra, torna-se rígido (Polybia emaciata, P. singularis, P. spinifex, P. furnariana 

e P. richardsi). Ninhos com mais de uma camada são comuns, estando à camada inicial 

largamente fixada ao substrato e com um invólucro protetor em contato com as laterais 

desta camada de células de cria, posteriormente são acrescentadas mais camadas pela 

adição de células na parte inferior do ninho, o qual é expandido. Alguns podem chegar a 

dezenas de camadas (Polybia dimidiata, P. scutellaris). Geralmente possuem apenas uma 

entrada simples e localizada na parte inferior do mesmo (Wenzel 1998, Carpenter & 

Marques 2001). 

Foram encontrados oito ninhos de Polybia bistriata (figura 16) na Reserva Ducke, os 

quais tiveram dimensões pequenas (entre 5 a 8 cm), porém com uma grande quantidade de 

indivíduos (aproximadamente 100). Os ninhos possuem um aspecto arredondado e 

achatado, invólucro frágil, apenas uma abertura e amplamente fixados na parte abaxial de 

folhas. Os substratos mais comuns foram frondes de palmeiras do gênero Bactris e folhas 

de uma Marantaceae, sempre próximos a igarapés, com exceção de um ninho em folhas de 

um jambeiro (Eugenia malaccensis). O tamanho dos ninhos não excedia a largura da folha 

em que o mesmo encontrava-se fixado, exercendo esta uma função de proteção aos ninhos. 
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Todos os ninhos encontravam-se numa altura de aproximadamente 01 m, exceto o coletado 

no jambeiro que se encontrava a 3 m.  

Distribuição: Costa Rica, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 

Equador, Bolívia e Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, 

Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo). 

 
Figura 16: A- Ninho de Polybia bistriata na face abaxial de uma folha de palmeira. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 16: A- Nest of Polybia bistriata on the abaxial surface of a palm leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

Polybia dimidiata (figura 17) teve apenas um ninho registrado, mas não coletado, 

próximo à estrada de acesso à sede da Reserva Ducke. O ninho era grande, com 55 cm de 

comprimento e 27 cm de largura, tinha uma abertura na região inferior e estava localizada 

próximo ao chão, há cerca de 50 cm de altura e circundando o tronco de uma árvore de 7 

cm de DAP. Seu interior era composto de varias camadas e uma grande quantidade de 

vespas, algumas em voo próximo à este e outras pousadas sobre o invólucro, 

principalmente próximo a abertura do mesmo. 

Distribuição: Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Bolívia e Brasil 

(Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul). 
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Figura 17: A- Ninho de Polybia dimidiata envolto num fino tronco de árvore. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 17: A- Nest of Polybia dimidiata wrapped around a tree trunk. B- Lateral habitus of the species. 

 

Foram coletados dois ninhos de Polybia jurinei (figura 18) com dimensão de cerca de 

10 cm, com aproximadamente 200 indivíduos cada, de aspecto circular, coloração mais 

esbranquiçada, o ninho tinha duas camadas de células de cria e o invólucro era frágil e 

possuía apenas uma abertura na parte lateral. Um ninho foi coletado há uma altura de 08 

metros, preso em um fino galho de uma árvore e o outro há 80 cm do solo; os ninhos tinham 

uma parte lateral envolta no galho para dar sustentação, não possuindo assim, pedicelo. A 

agressividade e a dolorosa ferroada são outras características deste grupo. 

Distribuição: Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia 

e Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Ceará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Goiás, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). 
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Figura 18: A- Ninho de Polybia jurinei em um galho de uma árvore. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 18: A- A nest of Polybia jurinei in a tree branch. B- Lateral habitus of the species. 

 

Em Polybia liliacea (figura 19), o ninho não pode ser coletado, mas apenas 

fotografado, pois estava há uma altura de 20 metros, aproximadamente. Com cerca 20 cm 

de diâmetro e de formato circular, era formado por mais de uma camada de células e fixo a 

um galho envolto pelo próprio ninho, possuindo apenas uma abertura, de pequena 

dimensão, na parte inferior do mesmo. Richards (1978) menciona que essa espécie nidifica 

a uma altura de 10 metros ou mais, nos ninhos que encontrou em Mato Grosso, Brasil. 

Distribuição: Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 

Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, Rondônia, Mato 

Grosso, Goiás e São Paulo). 

 
Figura 19: A- Ninho de Polybia liliacea em um galho de uma árvore. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 19: A- A nest of Polybia liliacea in a tree branch. B- Lateral habitus of the species. 
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Polybia occidentalis (figura 20) possui ninhos com dimensões pequenas a médias 

(entre 7 a 12 cm), porém com uma grande quantidade de indivíduos (aproximadamente 200 

em média), possui um aspecto circular com invólucro frágil e apenas uma abertura na parte 

látero-inferior. Dois ninhos encontravam-se amplamente fixados, sem pedicelo na face 

abaxial de palmeiras do gênero Astrocarium, a 1 m e a 1,70 m de altura. Um terceiro ninho 

um foi encontrado preso a uma folha de andiroba (Carapa guianensis) a 2 m de altura e o 

outro preso a folha de jambeiro (Eugenia malaccensis), numa altura de aproximadamente 4 

m. O tamanho dos ninhos era inferior à largura das folhas em que os mesmos encontravam-

se fixados, servindo de local seguro para a nidificação. Os ninhos possuíam de três até 

cinco camadas de células de cria para o depósito dos ovos. O tamanho dos ninhos não 

excedia a largura da folha em que o mesmo encontrava-se fixado, exercendo esta uma 

função de proteção aos ninhos. Uma grande quantidade de vespas encontrava-se no lado 

de fora do invólucro, agitadas, provavelmente sendo estas as responsáveis pela segurança 

do ninho.  

Distribuição: Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Peru, Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Brasil (Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). 

 
Figura 20: A- Ninho de Polybia occidentalis na face abaxial de uma folha de palmeira. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 20: A- Nest of Polybia occidentalis on the abaxial surface of a palm leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

Dois ninhos de Polybia procellosa (figura 21) com dimensões pequenas (cerca de 5 

cm), porém com uma grande quantidade de indivíduos (aproximadamente 100 em média). 

Os ninhos possuem um aspecto circular, com invólucro frágil e apenas uma abertura na 

parte lateral e amplamente fixado na face abaxial da folha de uma Marantaceae. O tamanho 

dos ninhos não excedia a largura da folha em que o mesmo encontrava-se fixado, 
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exercendo esta uma função de proteção aos ninhos. Em um dos ninhos coletados próximo 

ao igarapé havia uma grande quantidade de cupins-soldado seu interior, juntamente com as 

vespas. Esse tipo de associação ainda não foi descrito na literatura. 

Distribuição: Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Bolívia e Brasil (Amazonas 

e Pará). 

 
Figura 21: A- Ninho de Polybia procelosa na face abaxial de uma folha de Marantacea. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 21: A- Nest of Polybia procelosa on the abaxial surface of a Marantacea leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

Polybia rejecta (figura 22) é uma espécie muito agressiva, algumas vezes atacando 

mesmo se alguém estiver a 5 ou 10 metros dos ninhos. Estes ninhos variam 

consideravelmente em forma, sendo normalmente subcilíndricos e amplificando-se mais 

abaixo, mas algumas vezes podem ser mais piriformes; todos os ninhos possuíam um 

tamanho entre 12 a 20 cm. O invólucro é mais fino no topo possuindo coloração marrom ou 

cinza amarronzado, os ninhos possuíam mais de uma camada de células de cria. Os seis 

ninhos visualizados na Reserva Ducke foram encontrados próximos em áreas antropizadas 

e com incidência solar maior que no interior da floresta. Dois ninhos estavam em galhos de 

andiroba (Carapa guianensis) e o restante em árvores de médio porte, não determinadas.  

Os seis ninhos registrados desta espécie na Reserva Ducke estavam associados às 

colônias de formigas Azteca algo já registrado por Richards (1978). 

Distribuição: Trinidad, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa, Peru, Bolívia e Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, Rondônia, 

Pernambuco, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). 
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Figura 22: A- Ninho de Polybia rejecta em um galho de uma árvore. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 22: A- A nest of Polybia rejecta in a tree branch. B- Lateral habitus of the species. 

 

Protopolybia Ducke, 1905 

Espécies de Protopolybia constroem seus ninhos debaixo ou entre folhas. São 

ninhos com um número variável de células de cria. Quando debaixo de folhas possuem um 

invólucro muito frágil e geralmente de coloração esbranquiçada. Quando nidificam entre 

folhas, apóiam seus ninhos um uma delas e com secreção oral colam uma folha próxima no 

outro lado das células de cria, desta forma a própria folha da planta funciona como o 

invólucro. Ninhos sustentados por um pedicelo central ou vários de menor tamanho (Wenzel 

1998, Carpenter & Marques 2001). 

O ninho de Protopolybia bituberculata (figura 23) é pequeno, com aproximadamente 

6 cm, ocupando cerca de  metade da face abaxial  de uma folha e fixado à mesma por 

vários pedicelos pequenos. O invólucro é bem frágil e possui uma coloração esbranquiçada, 

sendo a abertura localizada na região superior do mesmo. O ninho era formado por uma 

única camada de células de cria, de aproximadamente 1 mm de diâmetro e estava 

posicionado a 1,80 m de altura do solo. 

Distribuição: Brasil (Amazonas e Pará). 
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Figura 23: A- Ninho de Protopolybia bituberculata na face abaxial de uma folha. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 23: A- Nest of Protopolybia bituberculata on the abaxial surface of a leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

O ninho de Protopolybia chatergoides (figura 24) era pequeno, favos com 

aproximadamente 10 cm, ocupando cerca de um quarto da face abaxial de uma folha de 

jambeiro (Eugenia malaccensis), a uma altura de aproximadamente 4 m. O ninho estava 

apoiado em uma das folhas e com secreção oral colaram outra folha próxima no outro lado 

das células de cria, desta forma a própria folha da planta funciona como o invólucro. As 

vespas pareciam em processo de enxameamento, pois uma grande quantidade de vespas 

se encontrava ao redor do ninho. 

Distribuição: Brasil (Amazonas). 

 
Figura 24: A- Ninho de Protopolybia chartergoides na face abaxial de folha de jambeiro. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 24: A- Nest of Protopolybia chartergoides on the abaxial surface of a jambeiro leaf. B- Lateral habitus of the species. 
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Synoeca de Saussure, 1852 

Ninhos arbóreos, sendo que a maioria das espécies constrói suas células de cria 

diretamente na superfície de troncos e galhos, e as células de cria são recobertos por um 

invólucro com corrugações transversais. Os ninhos são compostos por fibra vegetal e 

possuem uma única abertura na parte superior. O invólucro geralmente é resistente e 

apresenta uma espessa camada de material vegetal. Em alguns casos, a parte inferior do 

ninho, que é a mais velha, pode ficar desabitada, enquanto os níveis superiores são ativos. 

Apenas Synoeca virginea nidifica contornando galhos ou árvores de pequeno diâmetro 

semelhante a algumas espécies de Polybia (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 2001). 

Diferentemente dos ninhos usualmente encontrados de Synoeca, S. virgínea (figura 

25)  nidifica contornando o galho ou tronco de árvores. No caso do ninho encontrado na 

Reserva Ducke, ficava em uma altura de 2 m, e possuía um tamanho de 50 cm de 

comprimento por 30 cm de largura, com as camadas das células de cria interna e invólucro 

frágil, possuindo a abertura na parte superior. Alguns indivíduos ocupavam a região superior 

do ninho, provavelmente sendo os responsáveis pela defesa do ninho. 

O ninho registrado desta espécie na Reserva Ducke estava associado à colônia de 

formigas Azteca algo já registrado por Richards (1978). 

Distribuição: Colômbia, Guiana, Suriname, Equador, Peru, Bolívia e Brasil 

(Amazonas, Pará, Piauí, Acre e Mato Grosso). 

 
Figura 25: A- Ninho de Synoeca virginea envolto num fino tronco de árvore. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 25: A- Nest of Synoeca virginea wrapped around a tree trunk. B- Lateral habitus of the species. 
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Mischocyttarus de Saussure, 1853  

Ninho geralmente arbóreo, podendo ser encontrado fixado em edificações humanas, 

e raras vezes em cavidades. Não possui o invólucro para proteção e é formado geralmente 

por um pedicelo fino, podendo este ser longo, resinoso, e de posição central ou lateral, 

geralmente constituído de fibras vegetais curtas. Os representantes deste gênero constroem 

ninhos pequenos (poucas dezenas de células de cria), com formato variado (de uma coluna 

de células de cria). Algumas espécies podem acrescentar terra na estrutura do ninho, 

conferindo um aspecto quebradiço. A abertura das células é considerada pequena, entre 3 a 

5 mm de diâmetro (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 2001). 

Mischocyttarus lecointei (figura 26) possuía um ninho pequeno com 11 células de 

cria totalmente expostas, dispostas horizontalmente e pedicelo simples e muito resistente, 

contendo resina. Foi coletado na face abaxial de uma folha, que cobria totalmente a área do 

mesmo. Foi coletado a uma altura de 2,50 m. 

Distribuição: Equador e Brasil (Amapá, Amazonas e Pará). 

 
Figura 26: A- Ninho de Mischocyttarus lecointei na face abaxial de uma folha. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 26: A- Nest of Mischocyttarus lecointei on the abaxial surface of a leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

O ninho de Mischocyttarus saturatus (figura 27) possuía um ninho pequeno com 20 

células de cria totalmente expostas, dispostas lateralmente e um pedicelo simples e muito 

resistente, contendo resina. Encontrava-se fixado na parte abaxial da Marantaceae, que 

cobria totalmente a área do mesmo. Foi coletado a uma altura de 1 m. 

Distribuição: Equador, Peru e Brasil (Amazonas, Pará). 
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Figura 27: A- Ninho de Mischocyttarus saturatus na face abaxial de uma folha. B- Vista lateral da espécie. 

Figure 27: A- Nest of Mischocyttarus saturatus on the abaxial surface of a leaf. B- Lateral habitus of the species. 

 

Polistes Latreille, 1802 

Constrói ninho arbóreo, porém algumas espécies preferem locais abrigados como 

cavidades ou ainda em edificações humanas. Utilizam fibra vegetal na construção e o ninho 

não possui o invólucro para proteção. O pedicelo é curto e resinoso, podendo ser de posição 

central ou lateral, sendo revestido de substâncias repelentes de formigas. Os representantes 

deste gênero constroem ninhos pequenos (poucas dezenas de células de cria), com formato 

variado (de uma coluna de células cria) (Wenzel 1998, Carpenter & Marques 2001). O ninho 

de Polistes (figura 28) foi encontrado abandonado e caído ao chão. Possuía 28 células de 

cria com, formadas por fibras fortes e um pedicelo central resistente e resinoso. A espécie 

não foi determinada. 

 
Figura 28: Ninho de Polistes spp. encontrado no chão da Reserva Ducke. 

Figure 28: Polistes spp. nest found on the ground at Reserva Ducke. 



134 
 

 
Agradecimentos 

Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia pela oportunidade de realização da pós-

graduação, a Capes pela bolsa de estudos ao primeiro autor, aos pesquisadores Fernando 

B. Noll, Elisabeth Franklin, Fernando Gelin e Mateus Cemente pelas correções e sugestões. 

Aos doutores James Carpenter e John Wenzel pelo envio de bibliografias.  

 

Referências bibliográficas 

 
ARAB, A., PIETROBON, T.A.O., BRITTO, F.B., ROCHA, T., SANTOS, L., BARBIERI, E.F. & 
FOWLER, H.G. 2003. Key to the nests of Brazilian Epiponini wasps (Vespidae: Polistinae). 
Sociobiology 42(2): 425-432.  
 
BACCARO, F.B; DRUCKER, D.P.; DO VALE, J.; DE OLIVEIRA, M.L; MAGALHÃES, C.; 
LEPSCH-CUNHA, N; MAGNUSSON, W.E. 2008. A Reserva Ducke. In: M.L. de OLIVEIRA; 
F.B. BACCARO; R. BRAGA-NETO & W.E. MAGNUSSON. (Eds). Reserva Ducke, a 
biodiversidade amazônica através de uma grade. 166p.  
 
CARPENTER, J.M. & MARQUES, O.M. 2001. Contribuição ao Estudo dos Vespídeos do 
Brasil. Universidade Federal da Bahia, Departamento de Fitotecnia. Série Publicações 
Digitais, v. 3, CD-ROM. 
 
JEANNE, R.L. 1975. The adaptivness of social wasps nest architecture. Quart. Rev. Biology 
50: 267-287.  
 
MARQUES FILHO, A.O.; RIBEIRO, M.N.G.; SANTOS, H.M. & SANTOS, J.M. 1981. Estudos 
climatológicos da Reserva Florestal Ducke - Manaus - AM. Precipitação. Acta Amazonica 
11: 759-768.  
 
NASCIMENTO, F.S., TANNURE-NASCIMENTO, I.C & MATEUS, S. 2008. Vespas Sociais 
Neotropicais: padrões comportamentais, regulação social e arquitetura de ninho. In: Insetos 
sociais: da biologia à aplicação (E.F VILELA; I.A. DOS SANTOS; J.H. SCHOEREDER; J.E. 
SERRÃO; L.A. de O. CAMPOS; J. LINO-NETO, Orgs). Viçosa: Editora UFV. 442p.  

 
PREZOTO, F. & CLEMENTE, M.A. 2010. Vespas sociais do Parque Estadual do Ibitipoca, 
Minas Gerais, Brasil. MG.Biota 3(4): 22-31.  
 
PREZOTO, F., CORTES, S.A.O. & MELO, A.M. 2008. Vespas: de vilãs a parceiras. Rev. 
Ciência Hoje 43(253): 70-72.  

 
RIBEIRO, M.N.G. & ADIS, J. 1984. Local rainfall variability - a potential bias for bioecological 
studies in the Central Amazon. Acta Amazonica 14(1/2): 159-174.  
 
RIBEIRO, J.E.L.S.; HOPKINS, M.J.G.; VICENTINI, A.; SOTHERS, C.A.; COSTA, M.A.S.; 
BRITO, J.M.; SOUZA, M.A.D.; MARTINS, L.H.P.; LOHMANN, L.G.; ASSUNÇÃO, P.A.C.L.; 
PEREIRA, E.C.; SILVA, C.F.; MESQUITA, M.R. & PROCÓPIO, L.C. 1999. Flora da Reserva 
Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na 
Amazônia Central. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 816 
pp.  
 



135 
 

RICHARDS, O.W. 1978. The social wasps of the Americas (excluding the Vespinae). British 
Museum of Natural History, London. 580p.  
 
WENZEL, J.W. 1992. Behavioral homology and phylogeny. Annu. Rev. Eco. Evo. System. 
23: 363-381.  
 
WENZEL, J.W. 1998. A generic key to the nests of hornets, yellowjackets, and paper wasps 
worldwide (Vespidae: Vespinae, Polistinae). Am. Mus. Novit. 3224: 1-39.  
 
ZANELLA, F.C.V, OLIVEIRA, M.L, GAGLIANONE, M.C. 2000. Standardizing lists of locality 
date for examided specimens in systematic and biogeography studies of new world taxa. 
Biogeographica 76(4): 145-160.  
 
 
 

  



136 
 

Capítulo 3 

 

Diversidade e aspectos biológicos de vespas sociais (Vespidae: Polistinae) em 

uma Floresta ombrófila densa de Terra Firme na Amazônia Central 

 
ALEXANDRE SOMAVILLA1, ORLANDO TOBIAS SILVEIRA2, MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA3 
1. Programa de Pós Graduação em Entomologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 
2. Coordenação de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Perimetral da Ciência s/n, Campus de 
Pesquisas, CEP 66040-170, Belém, Pará, Brasil. 
3. Coordenação de Pesquisa em Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, André 
Araújo, 2936, CEP 96060-001, Manaus, Amazonas, Brasil. 
  



137 
 

Diversidade e aspectos biológicos de vespas sociais (Vespidae: Polistinae) em uma 
Floresta ombófila densa de Terra Firme na Amazônia Central 
 
Resumo 
As vespas sociais atuam de forma decisiva no equilíbrio trófico dos ecossistemas devido à 
sua duplicidade alimentar, pois atuam como predadoras de larvas e insetos menores e 
também como coletoras de néctar e pólen. Além disso, é um grupo com elevada riqueza de 
espécies e muito comum em áreas amazônicas. Apesar disto, o conhecimento sobre a 
riqueza e biologia desse táxon na região amazônica ainda é considerado insuficiente. 
Embora o estado do Amazonas seja o maior da região, até o momento só foram realizados 
dois levantamentos nele, mesmo assim de modo bastante sucinto. Considerando-se que o 
inventário sistemático de uma área é o primeiro passo para a sua conservação e uso 
racional, o presente trabalho apresenta dados faunísticos referente à diversidade de vespas 
sociais numa área de 25 km2 de floresta ombrófila densa de terra firme, situada na Reserva 
Ducke, Manaus, Amazonas. As coletas foram realizadas no sub-bosque por três coletores 
percorrendo uma grade de 60 trilhas de 1000 m, durante 16 dias entre agosto e outubro de 
2010. Foram feitas buscas ativas de indivíduos com redes entomológicas e coletas de 
colônias. Foram registradas 58 espécies de vespas sociais, alocadas em 13 gêneros; 67% 
das espécies pertencem a Polybia, Agelaia e Mischocyttarus; com exceção destes, os 
demais gêneros foram representados por apenas quatro espécies ou menos. As espécies 
mais frequentes nos percursos de busca ativa foram Agelaia fulvofasciata, A. testacea e 
Angiopolybia pallens. Doze espécies também foram coletadas em suas colônias. Clypearia 
apicipennis foi registrada pela primeira vez no Amazonas. Anteriormente ao estudo, 65 
espécies de Polistinae estavam depositadas na Coleção do INPA de coletas provenientes 
da reserva, agora com a grade do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), em 
uma área ainda não amostrada para vespas, houve um acréscimo de 25% deste número e a 
riqueza chegou a 86 espécies. De acordo com os resultados, há indícios que a diversidade 
de vespas sociais na Reserva Ducke é ainda mais elevada, tornando-a uma das áreas mais 
ricas da Amazônia brasileira. 
 
Palavras-chave: busca ativa, inventário estruturado, marimbondos, PPBio, Reserva Ducke. 
 
Diversity and biological aspects of social wasps (Vespidae: Polistinae) in “Terra 
Firme” ombrophylous Forest in Central Amazonia 
 
Abstract: 
The social wasps act decisively in the trophic balance of entomological communities, due to 
their alimentary duplicity, acting as predators of larvae and small insects and as collectors of 
nectar and pollen. Moreover, it is a group with high species diversity and common in the 
Amazon region. Nevertheless, the knowledge about the richness and biology of this taxon in 
the Amazon region is still considered insufficient. Although the Amazonas state is the largest 
in the region, until now, only two surveys were conducted on it, yet so very brief. Considering 
that the systematic inventory of an area is the first step towards their conservation 
and rational use, this study presents faunal data of social wasps diversity in an 25 Km2 area 
of “terra firme” dense ombrophylous forest in “Reserva Ducke”, Manaus, Amazonas. The 
wasps were collected in the understory, following a protocol of three collectors in a plot of 60 
tracks which covers 1000 m, for 16 days between August and October of 2010. This 
collecting happens through entomological nets and nests gathering. 58 social wasps species 
allocated in 13 genera were identified; 67% of the collected species belongs to Polybia, 
Agelaia and Mischocyttarus; other genera were represented by only four species or less. The 
most frequent species in active search were Agelaia fulvofasciata, Agelaia testacea and 
Angiopolybia pallens. Twelve species were also collected through in the nests. Clypearia 
apicipennis was recorded for the first time in the Amazon. Prior to this study, 65 Polistinae 
species were deposited in the “Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia”, now the grid “Programa de Pesquisa em Biodiversidade” in an area 
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not sampled for wasps, there was an increase of 25% of this number and species richness 
was 86. According to the results, there is evidence that the diversity of social wasps in the 
“Reserva Ducke” is even higher, making it one of the richest areas in the Brazilian Amazon. 
 

Key words: active search, PPBio, Reserva Ducke, structured inventory, wasps. 

 

Introdução 

Vespidae é popularmente denominados de vespas, marimbondos ou cabas que 

possui mais de 4.600 espécies válidas para o mundo e é encontrada em maior quantidade 

na região tropical, apesar de possuir espécies de ampla distribuição (CARPENTER & 

MARQUES, 2001). É composta por sete subfamílias monofiléticas, sendo uma delas extinta 

(Priorvespinae), três de caráter solitário (Eumeninae, Euparagiinae e Masarinae) e três com 

algum grau de socialidade (Polistinae, Stenogastrinae e Vespinae). No Brasil, ocorrem 

apenas Eumeninae, Masarinae e Polistinae (CARPENTER, 1993; CARPENTER & 

MARQUES, 2001). 

A fauna brasileira de vespídeos sociais inclui apenas Polistinae e é a mais rica do 

mundo com 304 espécies, sendo que 104 são endêmicas (CARPENTER & MARQUES, 

2001). As espécies desta subfamília pertencem a três tribos: Mischocyttarini (Mischocyttarus 

de Saussure com 117 espécies), Polistini (Polistes Latreille com 38 espécies) e Epiponini 

(20 gêneros com 149 espécies) (CARPENTER, 1993; CARPENTER & MARQUES, 2001; 

CARPENTER, 2004). 

O número de inventários da fauna de vespas sociais no Brasil ainda pode ser 

considerado reduzido (SILVEIRA, 2002; SOUZA & PREZOTO, 2006; ELPINO-CAMPOS et 

al. 2007; SANTOS et al. 2007). Existem alguns estudos sobre a diversidade e densidade 

das vespas sociais em diferentes regiões e biomas do Brasil, como em campos cultiváveis e 

ambientes antropizados no Sudeste e Nordeste (RODRIGUES & MACHADO, 1982; 

MARQUES et al. 1993; SANTOS, 1996; LIMA et al. 2000; MARQUES et al. 2005; RIBEIRO-

JÚNIOR, 2008; AUAD et al. 2010), em áreas de cerrado no Sudeste, Centro-oeste e 

Nordeste (DINIZ & KITAWAMA, 1994; MELO et al. 2005; SOUZA & PREZOTO, 2006; 

ELPINO-CAMPOS et al. 2007; SANTOS et al. 2009; LIMA, 2010; TANAKA JUNIOR & 

NOLL, 2011), em campos rupestres no Sudeste e Nordeste (SILVA-PEREIRA & SANTOS, 

2006; PREZOTO & CLEMENTE, 2010) e diversos ambientes da Mata Atlântica Sudeste e 

Sul (HERMES & KÖHLER, 2004; MELO et al. 2005; HERMES & KÖHLER, 2006; SANTOS 

et al. 2007; GOMES & NOLL, 2009; SÜHS et al. 2009; LIMA, 2010; SOMAVILLA et al. 2010; 

TANAKA JUNIOR & NOLL, 2011).  

Para a Amazônia brasileira, os trabalhos de RAW, 1998; SILVEIRA, 2002; SILVEIRA 

et al. 2005; MORATO et al. 2008; SILVEIRA et al. 2008; SILVA & SILVEIRA, 2009 

preencheram, em partes este vazio amostral. Para o Estado do Amazonas, SILVEIRA at al. 
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(2008), coletando vespas sociais em uma área de terra firme na região de Mamirauá e em 

uma de várzea de Alvarães, através da coleta ativa dos indivíduos e colônias e na instalação 

de armadilhas de Malaise, registrou a presença de 46 e 42 espécies naquelas localidades, 

respectivamente. Até o momento, as duas regiões receberam o maior esforço de coleta 

neste estado. Entretanto, a falta de padronização entre as diferentes metodologias utilizadas 

nesses estudos dificulta o estudo comparado de aspectos como à composição, distribuição 

e abundância da fauna de vespas sociais nas diversas regiões estudadas.  

O pioneiro em utilizar uma metodologia de coleta de vespas que fosse padronizada e 

replicável foi SILVEIRA (2002). Esse autor estudou as vespas sociais na Floresta Nacional 

de Caxiuanã, no Estado do Pará, onde foi aplicado um protocolo simples de amostragem 

baseado principalmente na busca por indivíduos e colônias de vespas ao longo de trilhas de 

1.000 m e na instalação dez de armadilhas de Malaise durante 60 dias de amostragens ao 

longo dos anos de 1998 e 1999; este inventário conduziu ao registro de 79 espécies. 

Posteriormente, SILVA & SILVEIRA (2009) trabalhando na mesma área, adotaram protocolo 

de coleta que consistia em busca ativa por indivíduos e colônias, e ainda no uso de dez 

armadilhas de Malaise em uma grade de 5 x 5 km, do Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade (PPBio), durante 44 dias do ano de 2006 e identificaram 65 espécies de 

vespas sociais. A vantagem do uso dessa grade é que ela possibilita protocolos mais 

padronizados e comparáveis, tornando possível a obtenção de estimativas indiretas da 

abundância relativa da maioria das espécies de vespas e a construção de curvas de 

acumulação, úteis na avaliação da eficiência dos métodos de coleta aplicados. 

Considerando-se que o inventário de uma área é o primeiro passo para a sua 

conservação e uso racional, apresentamos dados faunísticos referente à diversidade de 

vespas sociais do sub-bosque de uma grade de 25 km2 do Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade (PPBio), situada na Reserva Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil. 

 

Material e Métodos 

 

Área de estudo: A área de coleta foi a Reserva Ducke, com área total de aproximadamente 

100 km2 de floresta ombrófila densa de terra firme, e está localizada na rodovia AM 010, km 

26, nas proximidades de Manaus, Amazonas, Brasil (02º55’ a 03º01’S e 59º53’a 59º59,5’W) 

(BACCARO et al. 2008). O clima da reserva é classificado como tropical úmido, com 

umidade relativa média anual de cerca de 80% e precipitação anual média de 1.750 a 2.500 

mm, sendo os meses mais chuvosos entre novembro a maio e os de menor pluviosidade 

entre junho e outubro (RIBEIRO & ADIS, 1984). A temperatura média anual é de 26ºC 

existindo pouca variação térmica durante o ano (MARQUES-FILHO et al. 1981). 
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 Toda a reserva está coberta pela floresta tropical úmida em planície de baixa altitude, 

com dossel bastante fechado e sub-bosque com pouca luminosidade, caracterizado pela 

abundância de palmeiras. A flora é extremamente diversificada, com aproximadamente 

1.000 espécies de árvores entre 30 e 35 m e algumas emergentes alcançando 45 a 50 

metros (RIBEIRO et al. 1999, COSTA et al. 2008). 

 

Desenho amostral: as coletas foram feitas numa grade de 5 x 5 km cujo interior é cortado 

por dois conjuntos perpendiculares de trilhas com extensão de 5 km. As trilhas se 

entrecruzam em intervalos de 1.000 m, conferindo ao conjunto um formato de grade. 

Coletou-se nas trilhas oeste-leste (seis trilhas de 5 km) e trilhas norte-sul (seis trilhas de 5 

km), perfazendo 60 km (Fig. 1). As vantagens desse delineamento, conforme MAGNUSSON 

et al. (2005) e BACCARO et al. (2008) é que ele permite melhor integração dos dados 

porque é padronizado, é grande o suficiente para monitorar todos os elementos da 

biodiversidade e processos ecossistêmicos, é modular, o que permite comparações com 

amostragem menos intensivas além de compatível com iniciativas já existentes, de fácil 

implementação e disponibiliza a informação rapidamente de uma forma utilizável para 

atender às demandas de profissionais envolvidos com manejo e outros interessados. 

 Para a análise dos dados, as trilhas foram numeradas de um a 60, de acordo com a 

disposição, sendo, primeiramente, as do sentido leste/oeste, numeradas de um a 30 e as do 

sentido norte/sul de 31 a 60, respectivamente.  

 
Figura 1: Localização da área de estudo (Reserva Ducke) e esquema do delineamento amostral na Grade do PPBio. 

Modificado do PPBio (2011).   

 

Coleta dos vespídeos: as coletas das vespas no sub-bosque aconteceram de forma direta, 

com o auxílio de rede entomológica. Consistiu na procura visual por colônias e indivíduos 

em voo ao longo dos 60 transectos de 1.000 m da grade. Enquanto um coletor caminhava 

pelo meio de cada trilha, os outros dois se deslocavam pelas laterais, observando até cerca 

de 5 m para o interior da mata; um dos coletores era nativo da região, hábil em localizar 
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objetos em meio a mata. As buscas foram feitas, em geral, no período de 8 às 16:00 h, 

totalizando cerca de 120 horas amostradas (2 horas em cada transecto), oito dias em agosto 

e oito em outubro de 2010. 

 Todos os vespídeos e colônias coletadas foram georeferenciados através de GPS 

(Global Positioning System). O ambiente em que cada indivíduo ou colônia foram coletados 

era caracterizado em áreas de platôs e vertente de floresta contínua, áreas de clareiras e 

áreas de baixios próximos a igarapés (Fig. 2). 

 
Figura 2: Exemplos de ambientes onde as vespas foram coletadas na Reserva Ducke: Platôs com floresta fechada (A); Área de 
clareira (B); Margem de igarapé (C); Áreas parcialmente inundadas-baixios (D). 
 

Análise dos dados: a abundância relativa foi estimada indiretamente pelas frequências das 

espécies nas amostras (número de transectos no qual a espécie foi registrada/número total 

de transectos-60) (SILVEIRA, 2002). O termo registro refere-se a qualquer tipo de encontro 

da espécie, seja do indivíduo ou da colônia.  

 Para avaliar o processo de adição de espécies foi construída uma curva de 

acumulação de espécies, levando-se em consideração a presença/ausência de cada 

espécie em todos os 60 trransectos de 1.000 m da grade. Também foram obtidas 

estimativas do número máximo assintótico de espécies para a área de estudo, utilizando os 

estimadores Jackknife 1 e 2. 

 Para a comparação dos dados coletados em todas os transectos de 1.000 m, foram 

utilizados índices ecológicos, como o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´) que 

atribui um peso maior a espécies raras e é relativamente independente do tamanho da 
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amostragem de espécies e o índice de homogeneidade de Pielou (J), que se refere ao 

padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies sendo um dos componentes da 

diversidade.  

 A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa R versão 2.13 (R 

Development Core Team 2011), pacote Vegan (OKSANEN et al. 2008). 

   

Distribuição espacial: para uniformizar os dados, cada colônia encontrada foi tratada como 

um único indivíduo. Para avaliar a distribuição espacial da riqueza e da abundância na 

grade, os indivíduos e colônias encontrados em cada linha de 1.000 m percorridos foram 

agrupados em um ponto central. A elaboração dos gráficos de distribuição espacial e do de 

diversidade foi realizada através do programa Microsoft Excel, versão 2007 e manipulados 

no programa CorelDRAW X3.  

 

 Os exemplares e ninhos coletados foram depositados na Coleção de Invertebrados do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). A identificação das espécies foi feita 

com as chaves de RICHARDS (1978) e CARPENTER & MARQUES (2001) e através da 

comparação com exemplares depositados na Coleção de Invertebrados do INPA e do 

Museu Paraense Emílio Goeldi. 

 

Resultados 

 

Riqueza, composição e abundância 

 Foram identificadas 58 espécies de vespas sociais, alocadas em 13 gêneros (Tab. 1). 

Sessente e sete porcento das espécies coletadas pertencem a três gêneros: Polybia 

Lepeletier, 1836 (21 espécies), Agelaia Ducke, 1910 (dez espécies) e Mischocyttarus de 

Saussure, 1853 (oito espécies). Com exceção destes e Polistes Latreille, 1802 e 

Angiopolybia Araujo, 1946, com quatro e três espécies respectivamente, os demais gêneros 

foram representados por apenas duas ou uma espécie. Uma espécie de Agelaia, uma de 

Mischocyttarus (Clypeopolybia) e uma de Polybia (Myrapetra) não puderam ser 

determinadas. 

 

Tabela 1: Espécies de vespas sociais coletadas numa grade de 25 km2 da Reserva Ducke, bem como o número de registros, a 
freqüência (número de amostras no qual a espécie foi registrada/número total de amostras) e a tipo de ambiente de cada 
espécie nas 60 trilhas percorridas. Legenda: PV (Platô/Vertente), BI (Baixio/Igarapé), CL (área de clareira). 
 

ESPÉCIE 
Número de 
Registros 

Frequência % Tipo de ambiente

Epiponini  
Agelaia angulata (Fabricius, 1804) 16 21.6 PV, BI 

Agelaia cajennensis Fabricius, 1798 4 6.7 PV, BI 

Agelaia centralis (Cameron, 1907) 25 21.6 PV, CL 
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Agelaia constructor (de Saussure, 1854) 13 18.3 PV, BI 

Agelaia fulvofasciata (Degeer, 1773) 249 88.3 PV, BI, CL 

Agelaia myrmecophila (Ducke, 1905) 4 6.7 PV, BI  

Agelaia ornata (Ducke, 1905) 1 1.7 PV 

Agelaia pallipes (Oliver, 1791) 53 36.7 PV, BI, CL 

Agelaia testacea (Fabricius, 1804) 109 70.0 PV, BI, CL 

Agelaia sp.1 2 3.3 PV  

Angiopolybia obidensis (Ducke, 1904) 23 33.3 PV, BI, CL 

Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836) 77 46.7 PV, BI, CL 

Angiopolybia paraensis (Spinola, 1851) 2 3.3 PV  

Apoica arboreade Saussure, 1854 1 1.7 PV  

Apoica pallens (Fabricius, 1804) 1 1.7 PV 

Chartergellus amazonicus Richards, 1978 1 1.7 CL 

Charterginus fulvus Fox, 1898 1 1.7 BI 

Clypearia apicipennis (Spinola, 1851) 1 1.7 PV 

Clypearia sulcata (de Saussure, 1854) 1 1.7 BI 

Epipona tatua (Cuvier, 1797) 1 1.7 PV  

Leipomeles dorsata (Fabricius, 1804) 1 1.7 CL 

Polybia belemensis Richards, 1970 1 1.7 PV 

Polybia bicyttarella Richards, 1951 1 1.7 CL 

Polybia bistriata (Fabricius, 1804) 4 6.7 PV, BI 

Polybia depressa (Ducke, 1905) 1 1.7 PV 

Polybia dimidiata (Oliver, 1791) 4 6.7 PV, BI  

Polybia dimorpha Richards, 1978 3 5.0 PV, BI  

Polybia dubitata Ducke, 1910 1 1.7 PV  

Polybia fastidiosuscula Saussure, 1854 1 1.7 PV  

Polybia jurinei de Saussure, 1854 2 1.7 PV  

Polybia liliacea (Fabricius, 1804) 9 15 PV, BI, CL 

Polybia occidentalis (Oliver, 1791) 3 5.0 PV, BI, CL 

Polybia parvulina Richards, 1970 1 1.7 PV  

Polybia platycephala Richards, 1951 1 1.7 BI  

Polybia quadricinctade Saussure, 1854 2 3.3 PV 

Polybia rejecta (Fabricius, 1798) 33 36.7 PV, BI, CL 

Polybia rufitarsis Ducke, 1904 1 1.7 PV 

Polybia scrobalis Richards, 1970 2 3.3 PV  

Polybia sericea (Oliver, 1791) 10 16.7 PV, BI, CL 

Polybia singularis Ducke, 1905 1 1.7 PV 

Polybia velutina Ducke, 1905 2 3.3 PV 

Polybia (Myrapetra) sp.1 1 1.7 BI 

Protopolybia bituberculata Silveira & Carpenter, 1995 1 1.7 PV  

Protopolybia chartergoides Gribodo, 1891 1 1.7 PV  

Synoeca surinama (Linnaeus, 1767) 15 25.0 PV, BI, CL 

Synoeca virginea (Fabricius, 1804) 2 1.7 PV, BI 

Mischocyttarini  

Mischocyttarus (Clypeopolybia) flavicans (Fabricius, 1804) 3 5.0  CL 

Mischocyttarus (Clypeopolybia) sp.1 helliconius group 1 1.7 CL 

Mischocyttarus (Haplometrobius) surinamensis (de Saussure, 1854) 1 1.7 PV  

Mischocyttarus (Kappa) socialis (de Saussure) 1 1.7 PV 

Mischocyttarus (Megacanthopus) collaris (Ducke, 1904) 1 1.7 PV  

Mischocytarus (Mischocytarus) labiatus (Fabricius, 1804) 5 8.3 PV, CL 

Mischocyttarus (Mischocyttarus) rotundicollis (Cameron, 1912) 1 1.7 PV  

Mischocytarus (Monogynoecus) lecointei (Ducke, 1904) 1 1.7 PV  

Polistini  

Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) 2 3.3 PV 

Polistes goeldi Ducke, 1904 1 1.7 PV 

Polistes pacificus Fabricius, 1804 1 1.7 CL 

Polistes testaceicolor Bequaert, 1798 1 1.7 PV 

TOTAL DE REGISTROS 708  

TOTAL DE ESPÉCIES 58  
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 Aplicando o teste de riqueza de espécies pelos estimadores Jackknife 1 e 2, esti-

mamos que o número de espécies de Vespidae para a grade estudada na Reserva Ducke 

pode chegar a 60, sendo Jackknife 1 de 60 espécies e Jackknife 2 de 59 espécies. De 

acordo com a curva de acumulação de espécies, verificamos que o número de espécies 

praticamente atinge a assíntota no final dos 60 transectos percorridas, e ainda que poucas 

espécies sejam acrescentadas a partir do trigésimo transecto (Fig. 3). 
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 Número de amostras 

Figura 3: Curva de acumulação de espécies. No gráfico, encontram-se os valores médios (linha) e o desvio padrão (barra). 

 

 Nos percursos de busca ativa foram registrados e coletados 708 espécimes, a maioria 

durante o voo (97,8%). As espécies mais frequentes nos percursos de busca ativa foram 

Agelaia fulvofasciata, A. testacea e Angiopolybia pallens (Tab. 1), totalizando 58% dos 

encontros. Onze espécies ocorreram com frequência superior a 20% nas amostras, 

enquanto que a maioria (47 espécies) ocorreu com frequência abaixo de 10%. Trinta e oito 

espécies foram representadas por um ou dois indivíduos, principalmente dos gêneros 

Polybia (14), Mischocyttarus (6) e Polistes (4). Dentro de Polybia, gênero com 21 espécies 

na área de estudo, apenas P. rejecta, P. sericea e P. liliacea foram registradas com 

freqüência maior que 10%. Para Mischocyttarus, a mais coletada foi M. labiatus, com cinco 

indivíduos. 

 A localização das colônias foi um evento raro comparado à captura dos indivíduos com 

rede entomológica. Foram localizadas 18 colônias de vespas sociais pertencentes a 12 

espécies: Agelaia constructor (1), A. pallipes (1), Angiopolybia pallens (1), Mischocyttarus 

lecontei (1), Polybia bistriata (1), P. dubitata (1), P. jurinei (1), P. liliacea (1), P. occidentalis 

(2), P. rejecta (1), Protopolybia bituberculata (1), Synoeca virginea (1), além de cinco ninhos 

desabitados e que não puderam ser determinados especificamente de Mischocyttarus (1), 

Polybia (3) e Polistes (1). 
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  A maioria das colônias (10) foi encontrada na região abaxial das folhas, 

principalmente de palmeiras (Arecaceae) e de uma espécie de Marantacea próximo aos 

igarapés. Foram encontradas nesse substrato as colônias de Polybia bistriata, P. dubitata, 

P. occidentalis, Protopolybia bituberculata, Mischocyttarus collaris. Já Angiopolybia pallens, 

Polybia jurinei, P. liliacea e P. rejecta estavam suspensas em galhos. Synoeca virginea 

estava envolta em um tronco fino; enquanto Agelaia pallipes estava no interior de um troco e 

Agelaia constructor em cavidade escavada no solo. 

 Tanto para a colônia de Polybia rejecta quanto para Synoeca virginea, observamos 

uma associação com colônias de formiga do gênero Azteca. A distância destas duas 

colônias para a de formigas era de cerca de 20 centímetros, sendo que no invólucro da 

colônia de S. virginea verificamos ainda a presença de uma colônia da mesma formiga. 

 

Distribuição espacial e Diversidade 

 O número de espécies e o número de registros (indivíduos e colônias) em cada ponto 

central das trilhas de 1000 m da grade estão representados nas figuras 4 e 5. Observa-se 

uma concentração de pontos com menor riqueza de espécies no setor norte da grade e uma 

com maior número no setor sul (Fig. 4). Este mesmo padrão não foi observado para o 

número de indivíduos e de colônias (Fig. 5) havendo uma concentração de pontos com 

maior número de indivíduos no setor norte e noroeste e uma com menor número na região 

sul da Reserva. 

 
Figura 4: Distribuição das riquezas de vespas sociais por transecto, agrupadas em cada ponto central das trilhas de 1000 m na 
grade do PPBio, Reserva Ducke, Amazonas. Os pontos variam em tamanho e coloração de acordo com o número de espécies 
de cada ponto central (ver legenda). 
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Figura 5: Distribuição dos registros de indivíduos e colônias de vespas sociais por transecto, agrupados em cada ponto central 
das trilhas de 1000 m na grade do PPBio, Reserva Ducke, Amazonas. Os pontos variam em tamanho e coloração de acordo 
com o número de registros de cada ponto central (ver legenda). 
 

 A riqueza variou de duas a dez espéciesnos transectos. Poucos foram os valores de 

diversidade maiores que 1.9, consideradas, neste estudo, como alta. A homogeneidade 

permaneceu alta na maioria das trilhas coletadas, demonstrando uma melhor distribuição 

das espécies em longo das trilhas e, em 11 delas, todos os indivíduos coletados pertenciam 

a diferentes espécies (Tab. 2). 

 
Tabela 2: Riqueza, Diversidade de Shannon-Wiener (H´) e Homogeneidade de Pielou (J) mensuradas em todas as 60 
transectos na grade do PPBio da Reserva Ducke. Sendo que as trilhas foram numeradas de um a 60, de acordo com a 
disposição, sendo, primeiramente, as do sentido leste/oeste, numeradas de um a 30 e as do sentido norte/sul de 31 a 60, 
respectivamente.  
 

Trilha Riqueza 
Diversidade 

(H’) 
Homogeneidade 

(J) 

1 5 1.55 0.963 

2 4 0.9641 0.6954 

3 6 1.72 0.9601 

4 6 1.54 0.8593 

5 5 1.076 0.6686 

6 4 0.8223 0.5931 

7 7 1.589 0.8166 

8 6 1.633 0.9112 

9 3 0.6837 0.6224 

10 5 1.268 0.7877 

11 8 1.824 0.8773 

12 8 1.84 0.885 

13 4 1.116 0.8053 

14 6 1.44 0.8038 
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15 4 1.332 0.961 

16 5 1.303 0.8097 

17 5 1.609 1 

18 4 1.277 0.9212 

19 4 1.386 1 

20 4 1.386 1 

21 8 1.972 0.9485 

22 7 1.834 0.9427 

23 3 1.04 0.9464 

24 8 1.972 0.9485 

25 4 1.386 1 

26 7 1.666 0.8563 

27 10 2.205 0.9575 

28 8 1.708 0.8212 

29 8 2.02 0.9713 

30 3 1.099 1 

31 5 1.479 0.919 

32 4 0.4954 0.3573 

33 4 1.33 0.9591 

34 6 1.733 0.9671 

35 7 1.615 0.83 

36 4 0.9372 0.676 

37 9 1.729 0.7871 

38 5 1.609 1 

39 11 2.305 0.9611 

40 4 1.242 0.8962 

41 6 1.677 0.9359 

42 7 1.778 0.9138 

43 5 1.561 0.9697 

44 6 1.411 0.7872 

45 8 1.808 0.8695 

46 5 1.263 0.785 

47 2 0.6931 1 

48 7 1.831 0.941 

49 4 1.332 0.961 

50 3 0.8815 0.8024 

51 5 1.094 0.68 

52 10 2.21 0.9599 

53 6 1.792 1 

54 3 1.099 1 

55 5 1.465 0.9101 

56 4 0.755 0.5446 

57 3 0.9503 0.865 

58 4 1.386 1 

59 6 1.667 0.9306 

60 5 1.609 1 

 

 Os 708 indivíduos e colônias coletados são oriundos de 425 pontos de coletas na 

grade, e as espécies distribuem-se de maneira desigual nos três diferentes ambientes 

coletados na grade, sendo a maioria foi coletada em áreas de platôs e vertentes, seguidos 

por baixio com presença de igarapés e áreas de clareira (Tab. 3). 
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Tabela 3: Número de pontos de coleta, indivíduos coletados e espécies identificadas nos três tipos de ambientes coletados na 
grade do PPBio da Reserva Ducke. 
 

 
Platô/Vertente Baixio/Igarapé Área de clareira 

Pontos de coleta (%) 86.6 8.5 4,9 

Indivíduos (%) 69,8 20,2 10 

Número de espécies 48 22 18 

 

Discussão 

A fauna de vespas sociais conhecida até o momento para a Reserva Ducke consistia 

de 65 espécies de Polistinae, que já se encontravam depositadas na Coleção de 

Invertebrados do INPA, através de coletas provenientes aleatoriamente por diversos 

pesquisadores. Com as coletas na grade do PPBio houve um acréscimo de 25% do número 

de espécies, elevando-o para 86. Entretanto, a composição taxonômica variou com relação 

ao material da coleção, 31 espécies já depositadas não foram coletadas na grade, 

principalmente devido ao método de busca ativa empregado nas coletas de 2010. Algumas 

vespas dos gêneros Brachygastra, Metapolybia, Parachartergus e Pseudopolybia só foram 

coletadas utilizando-se armadilhas de Malaise e armadilhas suspensas, dados da coleção 

do INPA, não utilizados no presente estudo. 

O número de espécies aqui obtido é relativamente alto e superior ao de outras áreas 

estudadas na Amazônia, exceto a grade de Caxiuanã, no Pará (Tab. 4). Um dos motivos da 

maior riqueza obtida por SILVA & SILVEIRA (2009) em Caxiuanã é que tempo de coleta 

envolvido nas buscas ativas não foi o mesmo, em Caxiuanã 44 dias contra 16 na Ducke. 

Outro motivo foi que no estudo de SILVA & SILVEIRA (2009) os autores incluíram, além da 

busca ativa, dez armadilhas Malaise distribuídas aleatoriamente nas linhas da grade, e na 

Ducke, optamos por não utilizar tal metodologia. De qualquer forma, sugere-se que as duas 

grades do PPBio (Ducke e Caxiuanã) são muito próximas com relação ao número de 

espécies e até mesmo gêneros (58 e 65 espécies, 13 e 12 gêneros, respectivamente). 

Para o estado do Amazonas, SILVEIRA et al. (2008), coletando vespas sociais na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá e na Região de Alvarães, através da 

coleta ativa dos indivíduos e colônias e na instalação de armadilhas de Malaise, verificaram 

a presença de 46 e 42 espécies, respectivamente. A grade do PPBio na Reserva Ducke, 

com 58 espécies, passa a ser então a área mais amostrada de vespas sociais do 

Amazonas.  
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Tabela 4: Comparação entre os dados obtidos na grade do PPBio da Reserva Ducke com outros inventários realizados na 
Região Amazônica. Entre parênteses o número de gêneros coletados. 
 
Riqueza de 
espécies 

Localidade 
Caracterização do ambiente 

Floresta Amazônica 
Metodologia Esforço Referência 

  
 

79 (18) 
Melgaço 

 Pará 
Reserva Nacional de Caxiuanã 

Terra firme e margem de rio 
Coleta ativa 

Armadilha de Malaise
60 dias Silveira (2002)

 
65 (12) 

 
Melgaço 

 Pará 

Reserva Nacional de Caxiuanã 
Terra firme 

Coleta ativa 
Armadilha de Malaise

44 dias 
3 expedições 

Silva & 
Silveira (2009)

 
58 (13) 

 
Manaus 

Amazonas 

Reserva Ducke 
Terra firme 

Coleta ativa 
16 dias, 120h, 
2 expedições 

Presente 
estudo 

 
46 (15) 

 
Mamirauá 
Amazonas 

Reserva Mamirauá 
Terra firme 

Coleta ativa 
Armadilha Malaise 

45 dias 
3 expedições 

Silveira et al. 
(2008) 

 
42 (12) 

 
Alvarães 

 Amazonas 

Reserva Alvarães 
Várzea 

Coleta ativa 
Armadilha Malaise 

45 dias 
3 expedições 

Silveira et al. 
(2008) 

 
36 (13) 

 
Ilha do Maracá 

Roraima 

Estação Ecológica 
Floresta Amazônica e Savana 

Coleta ativa Não informado Raw (1998) 

 
31 (09) 

 
Região dos 

Lagos Amapá 

Reserva Biológica de Piratuba 
Floresta Amazônica, Várzea 

Coleta ativa 
Armadilha Malaise 

20 dias 
Silveira et al. 

(2008) 

 
20 (07) 

 
Serra do Divisor 

Acre 

Parque Nacional da Serra do 
Divisor, Área mais aberta 

Armadilha Malaise 
288 horas 

2 expedições 
Morato et al. 

(2008) 

 

 Existem diferentes métodos para se amostrar vespas sociais, porém, até o momento 

poucos trabalhos tentaram criar uma padronização nesses métodos ou estabelecer 

protocolos comparáveis e adequados para se conhecer a fauna de um dado local. Um fator 

importante a se considerar na implementação de um novo protocolo de amostragem de 

vespas sociais deve levar em consideração o padrão de distribuição desses organismos 

(SILVEIRA, 2002; SILVA & SILVEIRA, 2009), ou quando opta-se pela utilização de 

armadilhas, buscar as mais eficientes  na coleta do grupo alvo e disponibilizá-las de maneira 

padronizada (NOLL & GOMES, 2009). 

 Este trabalho corrobora os resultados de SILVA & SILVEIRA (2009), em que a 

metodologia de busca ativa é considerada a mais eficiente para a coleta de Vespidae, 

principalmente na região próxima ao solo e no sub-bosque de florestas. A utilização de três 

coletores, já realizada pelos autores acima, também foi considerada essencial para o 

desenvolvimento do trabalho, uma vez que a busca tanto pela linha central, quanto nas 

extremidades e borda das trilhas permitem maior número de avistamentos ao longo das 

trilhas. Desta forma, acreditamos que o protocolo de coleta adotado neste trabalho e no 

trabalho de SILVA & SILVEIRA (2009) possa ser utilizado em trabalhos referentes à 

diversidade de vespas sociais, principalmente quando se trabalha em transectos pré-

estabelecidos. 

 Além disso, a riqueza encontrada (58 espécies) e a estimada (60) possuem valores 

muito próximos, com isso, para se atingir uma maior riqueza, seria preciso efetuar buscas 

mais minuciosas. Provavelmente no subbosque, seria muito difícil coletar outra espécie de 
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vespa nesta área, o que poderia se fazer, é utilizar de outras metodologias, explorando 

outros locais como dossel (armadilha Malaise suspensa) ou armadilhas de atração. Tal 

resultado sugere que o esforço aplicado foi suficiente 

 para verificar a composição das espécies de Vespidae na área estudada. 

 Das 58 espécies de vespas sociais encontradas, algumas são consideradas comuns 

nos ambientes amazônicos como Agelaia fulvofasciata, A. pallipes, A. testacea, 

Angiopolybia pallens e Polybia rejecta (SILVEIRA, 2002; SILVEIRA et al. 2005; SILVA & 

SILVEIRA, 2009). Outras, porém foram raras e devem ter distribuição restrita como 

Chartergellus amazonicus e Clypearia apicipennis, sendo este o primeiro registro desta 

última espécie para o estado do Amazonas, e Agelaia ornata e Epipona tatua, raramente 

são coletadas em inventários (SILVEIRA, 2002). Com relação à frequência, Agelaia 

fulvofasciata repete o padrão de ser registrada com maior freqüência, como observado por 

SILVA & SILVEIRA (2009) em Caxiuanã, Pará. Esta espécie foi coletada em quase 90% das 

amostras e em todos os tipos de ambientes da grade da reserva Ducke. O fato de construir 

grandes colônias em cavidades bem protegidas deve ser a razão de seu sucesso na floresta 

amazônica. Além disso, essa espécie parece preferir áreas de clareiras, pois um número 

significativo de indivíduos foi encontrado nesse ambiente, talvez devido à maior incidência 

solar e o calor. 

 Angiopolybia pallens também foi muito frequente, a exemplo do estudo de SILVEIRA 

(2002) em Caxiuanã. Neste estudo, ela foi coletada em quase 50% das amostras e 

principalmente em áreas próximas a igarapés, ou seja, uma tendência de coleta em lugares 

mais úmidos e com menor incidência solar. Esta espécie e a anterior são, certamente, as 

mais comuns em florestas amazônicas (SILVEIRA, 2002).  

 Agelaia testacea, também ocorreu com ampla freqüência, cerca de 70% das amostras, 

sendo inclusive comum em diversos ambientes na Amazônia, principalmente forrageando 

em sub-bosque de florestas com grande quantidade de palmeiras. Além disso, seu tamanho 

grande (cerca de 25 mm) facilita sua localização e coleta.  

 Espécies não tão freqüentes na grade como Polybia rejecta e Polybia sericea tiveram 

a maior parte dos seus registros em áreas de clareiras e raramente foram capturadas no 

interior da floresta ou em áreas próximas de igarapés. Além disso, a única colônia de P. 

rejecta também foi encontrada em área aberta. Já Agelaia angulata, Angiopolybia obidensis 

e Synoeca surinama tiveram a maior parte dos seus registros em áreas de floresta fechada, 

com incidência de palmeiras. Agelaia pallipes e A. centralis foram coletadas em todos os 

tipos de ambientes e distribuíram-se semelhantemente nas diferentes áreas da grade. 

Mischocyttarus labiatus e Polistes canadensis ocorreram apenas em áreas de clareiras e 

nas trilhas no sul da grade, onde existe uma maior proximidade com a área urbana de 

Manaus. Apesar de comuns na Amazônia, não foram coletadas em Caxiuanã (SILVEIRA, 
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2002; SILVA & SILVEIRA, 2009), provavelmente por se tratar de uma área de floresta mais 

preservada. 

 Um aspecto incomum dos resultados é a presença de apenas oito espécies de 

Mischocyttarus, o maior gênero de vespas sociais e com o maior número de espécies 

endêmicas e que costuma estar bem representado em listas de faunas locais por cerca de 

20 ou mais espécies (SILVEIRA, 2002; SILVA & SILVEIRA, 2009), cabe ressaltar que a 

maioria das espécies deste gênero nidifica e forrageia em ambientes preservados e de 

florestas fechadas. A utilização apenas da busca ativa e a de nenhuma armadilha de coleta 

também pode influenciar neste baixo número de espécies deste táxon. Este aspecto merece 

maior investigação em futuros estudos. 

  Na Reserva Ducke, a maioria dos indivíduos e colônias ocorreu na porção norte da 

grade, onde ocorrem ambientes mais preservados. Na porção sul, mais próxima à área 

urbana de Manaus, onde havia uma maior quantidade de igarapés, áreas alagadas e um 

número maior de clareiras demarcadas, de acordo com a visualização dos coletores, o 

número de indivíduos foi reduzido, porém o de espécies foi maior. Considerando a grade 

como um todo, o sistema platô/vertente possuiu maior número de registros e indivíduos, 

mas é preciso considerar que eles constituem a maior parte da grade estudada. No estudo 

realizado na grade em Caxiuanã, locais com maior número de indivíduos também tiveram 

maior concentração de espécies (SILVA & SILVEIRA, 2009). 

 De acordo com a diversidade, observa-se que realmente os transectos amostrados 

com presença de igarapés e clareiras, possuem uma maior diversidade e as que possuem 

apenas platôs e vertentes uma diversidade mais baixa. As áreas com maior diversidade 

estão na região sul da grade e provavelmente as de maior heterogeneidade do ambiente, 

com trilhas formadas por platôs/vertentes, baixios/igarapés e clareiras, pode explicar tal 

resultado (Figura 6).  No baixio, talvez devido à presença de água, recurso importante para 

estes insetos a diversidade foi maior, além da disponibilidade de barro e areia, utilizada para 

a construção de alguns ninhos. Já as áreas de clareiras, por receberem incidência solar 

direta, devem aumentar a atividade de vôo e a capacidade de forrageio das vespas, 

levando-se a coleta de um número intermediário de espécies (SANTOS et al. 2007). Além 

disso, a proximidade das áreas sul/oeste da área urbana de Manaus, pode ocasionar um 

efeito de borda na comunidade de vespas, elevando assim a diversidade de espécies nestes 

locais por abrigar ninhos tanto para espécies que preferem locais mais preservados, quando 

para espécies que preferem locais abertos (SILVA & SILVEIRA, 2009).  

 Para muitos grupos de animais considera-se que o padrão de distribuição agregado 

seja predominante (TAYLOR, 1961; HAMILTON, 1971; TAYLOR et al. 1978; ROSEWELL et 

al. 1990), o que pode estar baseado em uma série de comportamentos, modos de postura, 

competição por nutrientes, fuga de predadores e estresse físico (LEVIN, 1978; DOUGLAS, 
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1980). Entre as vespas sociais, pode-se supor um padrão semelhante, levando em 

consideração a organização social complexa desses organismos, bem como o padrão de 

fundação de novas colônias geralmente nas proximidades da colônia-mãe (FORSYTH, 

1980; JEANNE, 1980, 1981). 

  
 
Figura 6: Distribuição das diversidades de cada transecto de 1000 m na grade do PPBio, Reserva Ducke, Amazonas. A 
coloração varia de acordo com a diversidade (ver legenda). Mapa da Topografia e Hidrografia da grade do PPBio na Reserva 
Ducke. 

 

  Vespas sociais são insetos altamente territorialistas, com populações apresentando 

considerável concentração de espécies no mesmo local (RICHARDS, 1971). Considerando-

se tais fatores, existe a possibilidade de que um inventário numa área limitada, embora de 

razoável extensão como a grade do PPBio, possa gerar apenas um subconjunto mais 

reduzido da fauna local. Por outro lado, deve-se considerar que uma maior sistematização 

na amostragem de uma área, imposta pela regularidade das trilhas da grade, seja um fator 

que amenize as limitações anteriormente citadas, ou seja, um esforço mais concentrado 

poderia compensar um efeito de diminuição na área total a ser explorada. 

  O número de colônias e encontradas (18) é bem inferior às 74 colônias encontradas 

em Caxiuanã, Pará (SILVA & SILVEIRA, 2009). Isso pode estar relacionado com efeitos 

antrópicos devido à proximidade entre a Reserva Ducke e a área urbana de Manaus, 

havendo uma relação negativa na quantidade das colônias. Porém, a menor riqueza e 

abundância de colônias na mata mais densa pode estar relacionada com a dificuldade de se 

avistá-las nesses ambientes, onde são muito crípticas (JEANNE, 1991; WENZEL & 

CARPENTER, 1994; RIBEIRO-JUNIOR, 2008; CLEMENTE, 2009; TANAKA JUNIOR & 

NOLL, 2011). Outro fator é que todas as coletas foram realizadas em período seco (agosto e 
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outubro), podendo não ser este o melhor período para a nidificação das vespas sociais, 

levando-se este número baixo. 

 Os principais substratos utilizados para a nidificação foram algumas palmeiras 

(Arecaceae) e uma espécie de Marantacea, localizadas próximas aos igarapés; estas 

plantas possuem folhas mais espessas e rígidas oferecendo uma maior proteção dos 

ninhos, que geralmente eram de tamanhos pequenos (cerca de 10 cm de diâmetro), sendo 

que estavam presos na parte abaxial destas folhas. 

Ninhos de Polybia rejecta e Synoeca virginea que estiveram associadas com 

colônias de formigas Azteca, também já foram relatados por RICHARDS (1978). 

Acreditamos que as vantagens destas associações estejam relacionadas à proteção dada 

pela formiga, contribuindo para o sucesso reprodutivo destas espécies de vespa, visto que 

estas devem repelir a aproximação de predadores da colônia. 

 RAW (1998) observou que, em áreas de floresta na Ilha de Maracá, Roraima, várias 

espécies de vespas sociais nidificam próximo ao solo da floresta e argumenta que a 

vantagem deste tipo de ambiente pode estar relacionada com a maior disponibilidade de 

substratos de nidificação, baixas temperaturas e umidade elevada. Para os ambientes que 

este autor explorou, os quais incluem áreas de vegetação aberta, borda de floresta e 

clareira, por exemplo, o argumento parece pertinente. Entretanto, para o presente trabalho, 

em que foram explorados somente ambientes no interior da floresta, é necessário considerar 

que este resultado pode ser mesmo atribuído, em grande parte, à dificuldade em localizar 

colônias de vespas sociais no estrato superior da floresta. 

 Apesar da coleta dificultada em ambientes amazônicos, devido ao dossel elevado, a 

maior riqueza apresentada na Reserva Ducke se comparada com outros biomas brasileiros 

pode ser explicada por os ambientes amazônicos possuírem uma estrutura mais complexa, 

composta de mata densa, clareiras, igarapés, baixios, vertentes e platôs que possibilitam o 

estabelecimento e sobrevivência de mais espécies de vespas sociais (LAWTON 1983, 

SANTOS et al. 2007). A vegetação exerce influência direta nas comunidades de vespas 

sociais, fornecendo suporte para a nidificação e recursos alimentares, afetando 

indiretamente essas comunidades pelas variações causadas na temperatura, umidade do ar 

e quantidade de sombra do ambiente (MACHADO, 1982; WENZEL, 1991; DINIZ & 

KITAYAMA, 1994; DEJEAN et al. 1998; SANTOS & GOBBI, 1998). 

 Ambientes estruturalmente mais complexos tendem a apresentar maior riqueza e 

maior diversidade de espécies devido à maior oferta de micro-habitats para os organismos, 

maior proteção contra predadores, maior disponibilidade e diversidade de recursos 

alimentares e de substratos de nidificação (SANTOS et al. 2007). Durante as coletas destas 

vespas sociais, foram amostrados diferentes ambientes como floresta mais fechada, áreas 
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de clareiras, margens de igarapé, baixios, platôs e até áreas inundadas parcialmente, 

colaborando com a maior diversidade de espécies para a área amostrada. 

 

Conclusões 

Os novos registros apresentados contribuíram com o aumento do conhecimento 

sobre a riqueza da família Vespidae na região Amazônica. Anteriormente, 65 espécies de 

vespas sociais eram registradas para a Reserva Ducke e estavam depositadas na Coleção 

de Invertebrados do INPA, e agora com a coleta 58 espécies na grade do PPBio, uma área 

ainda não amostrada anteriormente, este número passa para 86, tornando-a o local com 

maior riqueza de espécies no estado do Amazonas e na Amazônia Central.  

A grade instalada na Reserva Ducke proporcionou, pela primeira vez, um inventário 

estruturado de vespas sociais numa escala amostral significativa de uma reserva biológica 

na Amazônia Central. Após percorrer a grade, os resultados mostram que a Reserva Ducke 

tem uma floresta que mantém uma diversidade intermediária a alta de vespas sociais, 

similar a outras áreas de terra firme na Amazônia. Apesar de algumas limitações da área, os 

padrões de composição de algumas espécies de vespas foram detectados associados os 

diferentes ambientes encontrados na grade do PPBio.  
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Associação entre colônias de vespas, formigas e aves em uma área de Floresta 

ombrófila densa de Terra Firme na Amazônia Central 

 

Resumo  

Alguns vespídeos neotropicais são conhecidos por realizarem associações com outros 

táxons de insetos e vertebrados. Em um estudo sobre a diversidade de vespas na Reserva 

Ducke, Manaus, Brasil foram localizadas cinco colônias ativas e uma abandonada de 

Polybia rejecta e uma colônia ativa de Synoeca virginea associadas aos ninhos de Azteca 

(Formicidae). Uma única colônia de Polybia rejecta foi localizada ao lado de ninhos de 

Cacicus cela (Passeriformes: Icteridae). Estas associações parecem estar relacionadas 

tanto à proteção dada pelas formigas aos ninhos de vespas e vice-versa, quanto à proteção 

dada pelas vespas aos ninhos de pássaros. As vespas se aproveitam da tolerância das 

formigas e nidificam próximo às suas colônias para obtenção de proteção contra outras 

espécies de formigas que se alimentam das formas imaturas das vespas. Por outro lado, os 

pássaros podem se aproveitar da proteção das vespas contra possíveis predadores. Com 

descrições dos comportamentos observados e fotografias destas associações, este trabalho 

acrescenta dados ao estudo das associações realizadas por espécies de vespas 

encontradas na Amazônia Central. 

Palavras-chave: Azteca, Cacicus cela, ninhos, Polybia rejecta, Synoeca virginea 

 

Association among wasp colonies, ants and birds in a “Terra Firme” dense 

ombrophylous forest area in Central Amazonia 

Abstract  

Some neotropical vespids are known for their association with other insects and vertebrate 

taxa. In a study about the wasp diversity in “Reserva Ducke”, Manaus, Brazil five active 

colonies and an abandoned one of Polybia rejecta, and one active colony of Synoeca 

virginea were found associated to Azteca (Formicidae) nests. A single colony of Polybia 

rejecta was found beside nests of Cacicus cela (Passeriformes: Icteridae). These 

associations appear to be related both to protection of the wasps’ nests by the ants and the 

protection of the ants’ nests by the wasps, as well as to protection of the bird nests by the 

wasps. The wasps take advantage of the tolerance of the ants,  nesting near their colonies to 

obtain protection,  so scaping to be attacked by other ant species that feed on the 

immatures of wasps. Birds in turn take advantage of protection of these wasps against 

potential predators. This work adds data to the study of associations of wasp species found 

in Central Amazonia, with descriptions of observed behaviors and photographs of such 

associations.  

Key words: Azteca, Cacicus cela, nests, Polybia rejecta, Synoeca virginea  
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Introdução 

As formigas, abelhas, vespas e cupins são insetos sociais e desempenham múltiplas 

e relevantes interações ecológicas, despertando grande interesse científico (Vilela et al. 

2008). Alguns vespídeos neotropicais são conhecidos por realizarem associações entre si, 

com outras ordens de insetos e vertebrados, como aves e morcegos (Jeanne 1970, Jeanne, 

1978, Richards 1971, Wilson 1975, Richards 1978). Devido às vespas sociais 

frequentemente defenderem seus ninhos infringindo aos agressores ferroadas dolorosas ou 

mordidas, alguns animais associam-se a elas para obter proteção contra possíveis 

predadores (Carpenter & Marques 2001). 

Existem também associações entre colônias de diferentes espécies de vespas. 

Nesse caso, geralmente, uma espécie menos belicosa tende a se associar com uma mais 

agressiva (Richards 1978). Polistes e Mischocyttarus, por exemplo, são considerados 

menos agressivos em relação às vespas do gênero Polybia (Richards 1978). Na Costa Rica, 

Polistes carnifex (Fabricius, 1775) possui hábito de nidificação com Polybia occidentalis 

(Oliver, 1791) (Corn, 1972) e Mischocyttarus immarginatus Richards, 1940 nidifica em 

associação com P. occidentalis e P. diguetana Buysson, 1905 (Windsor 1972, Gorton 1978, 

London & Jeanne 1997). Mischocyttarus immarginatus também foi observado em 

associação com Synoeca, Brachygastra e Metapolybia (Starr 1988).  

Associações também têm sido relatadas entre ninhos de formigas Azteca e vespas 

Agelaia, Brachygastra, Chartergus, Clypearia, Polybia e Synoeca; entre Camponotus e 

Parachartergus e entre Pseudomyrmex e Polybia (Richards 1978, Herre et al.1986). 

Agelaia myrmecophila (Ducke, 1905) e algumas espécies de Mischocyttarus 

constroem suas colônias associadas a plantas mirmecófilas das famílias Boraginaceae e 

Melastomataceae (Richards 1945, Zikán 1949). Segundo Herry et al. (1986), algumas 

espécies de Angiopolybia, Mischocyttarus, Polistes, Polybia e Pseudopolybia utilizam 

plantas mirmecófilas como substrato para nidificação na Amazônia Peruana, sendo estas 

principalmente dos gêneros Maieta e Tococa.     

Associações entre vespas e pássaros também costumam ocorrer na região 

Neotropical e são facilmente localizadas, porém pouco compreendidas. Usualmente, essas 

associações são consideradas comensalismo, uma vez que a ave é beneficiada, porém não 

há registro de nenhum benefício para as vespas (Beier & Tungbani 2006, Quinn & Ueta 

2008). Na Costa Rica, verificou-se que pássaros que comumente nidificam em associação 

com vespas, constroem significativamente mais ninhos em árvores contendo ninhos de 

Polybia, do que em árvores sem este tipo de ninho (Joyce 1993). No Estado do Mato Grosso 

(Brasil), ninhos de Galbula ruficauda Cuvier, 1816 foram encontrados associados com 

algumas colônias de Apoica e Polybia (Fry 1972).  
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Pássaros Campylorhynchus rufinucha (Lesson, 1838) e Uraeginthus bengalus 

(Linnaeus, 1766) têm maior sucesso reprodutivo quando associados a ninhos das vespas 

sociais Polybia rejecta (Fabricius, 1798) e Ropalida cincta (Lepeletier, 1836), 

respectivamente (Joyce 1993, Beier & Tungbani 2008). Algumas espécies de pássaros 

considerados pequenos como Anthreptes collaris (Chapin, 1819), Lonchura poensis (Fraser, 

1843), Nigrita canicapilla (Strickland, 1841), Platysteira cyanea (Müller, 1776) e Ploceus 

ocularis Hartlaub, 1881 distavam aproximadamente 35 cm das colônias da vespa 

Polybioides tabidus (Fabricius, 1781), ao passo que espécies de pássaros maiores como 

Lanius collaris (Fraser, 1843) e Pycnonotus barbatus (Charpe, 1843) distavam 

aproximadamente 75 cm das colônias da mesma espécie de vespa (Dejean & Fotso 1995).   

Na Amazônia peruana, ninhos de Cacicus cela (Linnaeus, 1758) foram vistos 

próximos à colônias de vespas sociais, as quais ofereciam proteção principalmente contra 

mamíferos (primatas), serpentes e até outras aves, diminuindo drasticamente a predação 

dos ovos e filhotes de C. cela, aumentando com isso o sucesso reprodutivo da espécie 

(Robinson 1985). 

A maioria dos registros sobre comportamento de associações foi realizado há mais 

de trinta anos atrás, e, desde então, poucos são os trabalhos relatando tais associações. 

Este estudo representa o primeiro registro de associações entre vespas, formigas e aves 

para a região central do Amazonas, com descrição de comportamento, fotografias e 

georreferenciamento dos ninhos. 

 

Material e Métodos 

1. Área de estudo 

As associações foram registradas na Reserva Ducke, que possui uma área total de 

aproximadamente 100 km2 de floresta ombrófila densa de terra firme, e está localizada na 

rodovia AM 010, km 26, nas proximidades de Manaus, Amazonas, Brasil (02º55’ a 03º01’S e 

59º53’a 59º59,5’W) (Baccaro et al. 2008). O clima da reserva é classificado como tropical 

úmido, com umidade relativa média anual de cerca de 80% e precipitação anual média de 

1.750 a 2.500 mm (Ribeiro & Adis 1984). A temperatura média anual é de 26ºC, existindo 

pouca variação térmica durante o ano (Marques-Filho et al. 1981). 

 

2. Modo de coleta 

 As observações ocorreram em uma grade do PPBio (Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade) de 5 x 5 km, cujo interior é cortado por dois conjuntos perpendiculares de 

trilhas com extensão de 5 km (02°58’893”S/059°57’677”W). Além disso, foram realizadas 

buscas por colônias de vespas na vegetação de algumas trilhas e margens de igarapés fora 

desta grade, nas bordas do “acampamento Sabiá I” (S03°00.460'/W059°56.863') e nas 
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proximidades da sede da reserva (02°55’100”S/059°58’480”W) (Figura 1). As observações 

foram realizadas por três coletores, em geral, no período de 8:00 h às 16:00 h, totalizando 

cerca de 120 horas amostradas e, aproximadamente, 100 Km de trilhas, durante 16 dias no 

ano de 2010, oito em agosto e oito em outubro. 

 Foram coletados alguns exemplares de todos os ninhos de vespas e formigas para 

identificação e depositados na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA). Os ninhos foram fotografados in loco com auxílio de câmera Sony 

modelo Cyber-shot DSC-H5 e georeferenciados (GPS). 

 

Figura 1: Localização da área de estudo (Reserva Ducke): 1- Sede central; 2- sede Sabia I e 3 

esquema do delineamento amostral na Grade do PPBio. 

 

Resultados e Discussão 

1. Associação com Formigas 

Foram localizadas cinco colônias ativas e uma abandonada de Polybia rejecta 

(Fabricius, 1798) e uma colônia ativa de Synoeca virginea (Fabricius, 1804) associadas aos 

ninhos de Azteca (Formicidae). Duas colônias de P. rejecta foram localizadas na sede da 

reserva, uma na grade do PPBio e três no acampamento Sabiá I.  A colônia de S. virginea 

também foi localizada no acampamento Sabiá I. 

Cinco colônias de Polybia rejecta estavam entre 10 e 20 cm dos ninhos de Azteca 

(Figuras 2A, 2B e 3A).  Os substratos utilizados para a nidificação foram ramos e folhas de 

andiroba (Carapa guianensis – Meliaceae) para três ninhos e jambeiro (Eugenia 

malaccensis – Myrtaceae) para dois ninhos. O mesmo foi observado em relação à 

associação da colônia abandonada de P. rejecta com a colônia abandonada de Azteca 

(Figura 3B), que utilizou um cipó não identificado como substrato de nidificação. 
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O mesmo tipo de associação foi relatado por Richards (1978), durante uma 

expedição ao Estado do Mato Grosso onde dez ninhos de P. rejecta foram encontrados na 

vegetação, sendo dois na mesma árvore onde havia uma colônia de Azteca e ainda uma 

colônia abandonada de cada. De igual modo ocorreu na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Mamirauá, no Estado do Amazonas, porém os autores não fizeram nenhuma 

observação sobre o comportamento das duas espécies (Silveira et al. 2008). Jeanne (1978) 

relata a associação entre 47 ninhos de P. rejecta em Santarém, Pará, onde estas vespas 

nidificavam próximas uma das outras, além de alguns ninhos associados também com 

formigas Azteca.  

Nas colônias ativas de Polybia rejecta aqui observadas, qualquer perturbação 

exercida pelo coletor resultava em reações de defesa do ninho. Os indivíduos 

demonstravam um persistente comportamento agressivo durante todo o período de 

aproximação do coletor, voando cerca de 5 m ao redor da colônia em busca do que causou 

a perturbação, além de infringir inúmeras ferroadas no coletor. As formigas demonstraram 

um comportamento de defesa após o contato do coletor com a colônia, através do 

recrutamento em massa, muito efetivo em ações de defesa do ninho, liberando ácido 

fórmico na pele do coletor. 

Uma colônia de S. virginea estava localizada em um indivíduo de Mirtaceae, não 

identificado, cerca de 10 cm de um ninho de Azteca, cujos indivíduos estavam em grande 

concentração sobre o invólucro da colônia da vespa (Figuras 4A e 4B). Tal tipo de 

associação já havia sido registrada por Ducke (1910) e Richards (1978). Synoeca virginea 

não demonstrou um comportamento agressivo ao ter seu ninho perturbado pela ação dos 

coletores. Muito pelo contrário, procurou refugiar-se dentro da colônia. O mesmo não foi 

observado para as formigas do gênero Azteca que responderam com agressividade à ação 

do coletor. Após o contato do coletor com a colônia das mesmas, elas subiram nas partes 

que ficavam em contato e aplicaram ferroadas dolorosas. Enquanto as vespas se 

refugiavam no interior do ninho, as formigas permaneciam em atividade de defesa do ninho, 

andando em círculos, provavelmente à procura do que as perturbou.  

Nas duas espécies de vespas, não foi observado formigas Azteca entrando no 

interior do ninho de vespa. As formigas permaneciam próximas, muitas vezes no invólucro 

do ninho, geralmente se deslocavam em círculos ao redor do invólucro, mas não chegavam 

a atingir a parte da abertura e entrada para as células de cria das vespas. Além disso, não 

foi observado comportamento agressivo entre as espécies de vespas e as formigas, ou vice-

versa; pelo contrário, pareciam não se incomodar com a presença uma da outra. 

Provavelmente as vantagens destas associações estejam relacionadas à proteção 

dada pela formiga, contribuindo para o sucesso reprodutivo desta espécie de vespa, visto 

que estas devem repelir a aproximação de predadores da colônia. Richards (1951) cita que 
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a nidificação das vespas com formigas Azteca, pode ser uma das poucas defesas 

encontradas pelas vespas tropicais contra a invasão de formigas predadoras da subfamília 

Ecitoninae, demonstrando a importância da associação de formigas deste gênero para a 

proteção contra formigas agressivas. 

 O oposto também tem sido relatado, pois há casos em que as formigas ecitonineas 

atacaram os ninhos de vespas próximos a suas colônias e capturaram uma grande 

quantidade de larvas. Formigas predadoras podem representar uma ameaça 

particularmente importante aos ninhos e principalmente para as formas imaturas de algumas 

vespas, por isso a importância na associação com outras formigas (Litte 1977). Ao que tudo 

indica, as vespas se aproveitam da tolerância destas formigas e nidificam próximo as 

colônias para obtenção de proteção, sendo as maiores beneficiadas neste caso. 

 

2. Associação com pássaros 

Associações entre vespas sociais e pássaros são frequentemente encontradas na 

natureza (Dejean & Fotso 1995, Beier & Tungbani 2008). Tal tipo de associação foi 

visualizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no Estado do 

Amazonas (Silveira et al. 2008), porém os autores não entram em  detalhes sobre a 

associação. Além disso, muito se sabe sobre as espécies de pássaros que fazem ninhos 

próximo às colônias de vespas, porém pouco se conhece sobre as vespas, na maioria das 

vezes, nem a espécie de vespa é relatada. 

Aqui localizamos uma única colônia de Polybia rejecta associada aos ninhos de 

Cacicus cela (Linnaeus, 1758) (Passeriformes: Icteridae), conhecido popularmente como 

japiim (Figuras 5A e 5B). Uma grande quantidade de ninhos de C. cela foi observada na 

mesma árvore e segundo alguns guardas responsáveis pela manutenção da reserva, os 

pássaros permaneceram ali durante toda temporada reprodutiva. Durante o período de 

observação, as vespas não demonstraram comportamento agressivo contra os ninhos de 

japiim. Ao que tudo indica a associação foi bastante vantajosa para C. cela, visto que o 

abandono do ninho ocorreu apenas ao final da temporada reprodutiva, período na qual os 

filhotes deixaram os ninhos.  

O mesmo tipo de associação foi observada por Robinson (1985) na Amazônia 

peruana, onde ninhos de Cacicus cela associados com vespas sociais Agelaia flavipennis 

Cameron, 1901 e Chartergus chartarius (Oliver 1791) foram protegidos de tentativas de 

predação por mamíferos, principalmente primatas, serpentes e de outras espécies de 

pássaros. 
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Conclusão 

Com descrições dos comportamentos observados e fotografias, este trabalho 

representa uma contribuição ao estudo das associações entre espécies de vespas P. rejecta 

e S. virginea e ninhos de formigas Azteca, bem como associação de P. rejecta com ninhos 

de pássaros C. cela encontrados na Amazônia Central. Algumas dessas espécies foram 

registradas em trabalhos anteriores, porém nenhum dado relacionado ao comportamento ou 

as associações dessas espécies foram descritos pelos autores. Ao que tudo indica, as 

associações estão relacionadas tanto à proteção dada pelas formigas aos ninhos de vespas 

quanto à proteção dada pelas vespas para as. Quanto aos pássaros, possivelmente os 

ninhos de pássaros são protegidos pelas vespas de possíveis predadores, não sendo 

identificado nenhum benefício aparente para as vespas nesta associação. 
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Figura 2: A e B- Ninhos de Polybia rejecta associado com a colônia de Azteca na Reserva Ducke. A- Em 

destaque a colônia de Azteca e B- Em destaque os ninhos de vespas. 

 

 

Figura 3: A- Ninho de Polybia rejecta associado com a colônia de Azteca. Em destaque a colônia de Azteca. B- 

Colônia abandonada de Polybia rejecta e de Aztaca. 
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Figura 4: A- Colônia de Synoeca verginea; B- Detalhe do ninho de Azteca associado com a colônia da vespa. Em 

destaque as colônias de Azteca. 

 

 

Figura 5: A e B- Colônia de Polybia rejecta associada com ninhos de Cacicus cela (japiim). Em destaque a 

colônia de vespa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Os novos registros apresentados nesta dissertação contribuíram com o aumento do 

conhecimento sobre a riqueza da família Vespidae na região Amazônica e no Brasil, além 

disso, é o primeiro inventário na Reserva Ducke.  

Anteriormente, 76 espécies estavam depositadas na Coleção de Invertebrados do 

INPA com registros confirmados para a Reserva Ducke, e agora, esse número passa para 

118, tendo um acréscimo de 55%; este número equivalente a aproximadamente 20% do 

total de espécies registradas para Brasil. Para vespas sociais a Reserva Ducke, com 86 

espécies registradas, torna-se o local com maior riqueza de espécies no estado do 

Amazonas e na Amazônia Central. 

Uma parte da diversidade de Vespidae obtida neste estudo é composta, 

provavelmente, por espécies não descritas, evidenciando um conhecimento taxonômico 

ainda insuficiente na região, que pode acarretar em dificuldades de conservação desta 

fauna nesta área e até mesmo comparações com outras áreas da Amazônia. 

A grade instalada na Reserva Ducke proporcionou, pela primeira vez, um inventário 

estruturado de vespas sociais numa escala amostral significativa de uma reserva biológica 

na Amazônia Central. Os resultados, após percorrer a grade, mostram que a Reserva Ducke 

tem uma floresta que mantém uma alta diversidade de vespas sociais, similar a outras áreas 

de terra firme na Amazônia. Apesar de algumas limitações da área, os padrões de 

composição de algumas espécies de vespas foram detectados associados os diferentes 

ambientes encontrados na grade do PPBio. 

Esses resultados reforçam a necessidade de se ampliar as pesquisas relativas à 

taxonomia do grupo, assim como a abrangência geográfica das coletas para incrementar o 

conhecimento sobre a riqueza e biodiversidade na Amazônia e, conseqüentemente, no 

Brasil. As chaves para identificar gêneros e espécies ocorrentes na região irão contribuir 

para estimular estudos taxonômicos nessa área, além de representar uma importante 

ferramenta para estudos biológicos e ecológicos. 

De acordo com as associações entre ninhos de vespas, formigas e pássaros, ao que 

tudo indica, estas associações estão relacionadas tanto à proteção dada pelas formigas aos 

ninhos de vespas quanto à proteção dada pelas vespas para as formigas. Quanto aos 

pássaros, possivelmente os ninhos de pássaros são protegidos pelas vespas de possíveis 

predadores, não sendo observado nenhum benefício das vespas nesta associação. 

O primeiro passo foi dado, apresentando informações básicas a cerca das espécies 

de vespas ocorrentes na Reserva Ducke. Por estar localizada em uma região que sofre forte 

pressão antropogênica, a sua preservação e manutanção torna-se de grande importância 

para a conservação da fauna de vespas da Amazônia Central. 
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