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Talk abstracts 
 
 

Análises filogeográficas em vespas sociais (Vespidae, Epiponini) como 
meio para entender o maior evento vicariante da América do Sul 

 

A. F. Carvalho & M. A. Del Lama 

 
Laboratório de Genética Evolutiva de Himenópteros, Universidade Federal de São Carlos, 
São Carlos-SP, Brasil 
 
Sabe-se que a atual disjunção das florestas úmidas sulamericanas foi causada por 
modificações na vegetação e que estas foram guiadas por alterações no clima do planeta 
desde o médio Terciário (23 Ma). Esta mudança criou uma grande barreira geográfica que 
pode ter produzido o padrão de variação encontrado em diversas linhagens amazônicas e da 
Floresta Atlântica. Os efeitos destas alterações podem ser estimados atualmente através de 
análises filogeográficas. A partir da análise de uma região do gene mitocondrial Citocromo B 
(CitB) em amostras de diversas populações naturais sulamericanas das vespas Angiopolybia 
pallens (dependente de florestas úmidas) e Synoeca surinama (não dependente), buscamos 
estimar os efeitos da disjunção no padrão de diferenciação genética entre as populações 
destas espécies. As populações amazônicas das duas espécies demonstraram diversidade 
superior às populações de outras regiões. Contudo, A. pallens demonstrou variação genética 
mais alta que S. surinama em todos as regiões analisadas. As populações de A. pallens 
residentes nas Florestas Amazônica e Atlântica mostraram-se altamente divergentes. Esta 
divergência se trata provavelmente de um evento antigo, uma vez que a separação destas 
linhagens é basal na análise Bayesiana. Nossos dados corroboram a hipótese de que a 
referida disjunção teve um efeito discreto na diversidade genética de S. surinama. Nossos 
resultados apontam para as diferenças no sistema de colonização de áreas das duas 
espécies e os efeitos decorrentes da disjunção como os fatores responsáveis pelo padrão de 
diferenciação genética interpopulacional nestas vespas. 
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Reutilização original da defesa física de sua presa exclusiva por uma 
formiga vulnerável 

 

B. J. B. Jahyny1,2, S. Lacau3,4, D. Fresneau2 & J. H. C. Delabie1,4 

 

1Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, Centro de Pesquisa do Cacau, Seção de 
Entomologia, Laboratório de Mirmecologia, Convênio UESC/CEPLAC, Ilhéus-BA, Brasil 

2 Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée, Université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité, Villetaneuse, França 

3Laboratório de Biossistemática Animal, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Itapetinga-BA, Brasil 

4Programa de Pós-Graduacão em Zoologia, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus-BA, 
Brasil 

 

Insetos sociais protegem seus imaturos dentro de ninhos cuja arquitetura e localização são 
sua primeira linha defensiva. Nas formigas, os meios de defesa incluem também um grande 
número de operárias, indivíduos especializados (“soldados”) ou comportamentos de fuga e 
camuflagem específicos. As espécies do gênero Thaumatomyrmex formam micro-colônias e 
não possuem uma morfologia particular para impedir a invasão das cavidades onde vivem. 
Elas são predadores especializados de Diplopoda Penicillata que possuem uma defesa física 
baseada nos trichomes, pêlos denticulados, alguns com ganchos que podem ser projetados. 
As Thaumatomyrmex depilam os Penicillata dentro do ninho, arranjam os trichomes sem 
ganchos em tapetes e montam barreiras de trichomes com ganchos associados a outros 
elementos. Para verificar se essas estruturas servem também de defesa às 
Thaumatomyrmex, conduzimos experimentos de tentativas de intrusão de ninhos artificiais 
de duas espécies de Thaumatomyrmex por uma formiga mirmecófaga e por outra, 
competidora de sítios de nidificação. As duas espécies intrusas nunca conseguiram invadir os 
ninhos de Thaumatomyrmex que tinham barreiras de trichomes. Ao contrário, não tiveram 
dificuldades em entrar nos ninhos com Thaumatomyrmex sem estruturas com trichomes, 
nem naqueles que tinham apenas os tapetes. As barreiras formadas de trichomes com 
ganchos defendem a entrada do ninho; de outro lado, os tapetes poderiam contribuir a 
proteger os imaturos de predadores menores como ácaros ou contra fungos. Trata-se de um 
comportamento original de reutilização da defesa física de uma presa por um predador para 
sua própria proteção, implicando, ainda, uma ligação estreita entre predação especializada e 
evolução social nessas formigas. 
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Lnc-ovary-1, um long non-coding RNA diferencialmente expresso no 
desenvolvimento fenotípico do ovário casta-específico em abelha Apis 

mellifera 

 

G. J. Tibério, F. C. Humann & K. Hartfelder 

 

Departamento de Biologia Celular e Molecular e de Bioagentes Patogênicos, FMRP, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil  

 

A principal diferença entre rainhas e operárias de Apis mellifera é o tamanho dos ovários, 
sendo que rainhas possuem 150-200 ovaríolos por ovário, enquanto operárias  somente 2-
20. Esse contraste representa a base anatômica da divisão reprodutiva de trabalho entre as 
castas fêmeas. Durante o desenvolvimento larval, especialmente no quinto instar larval, 
essas diferenças fenotípicas ovarianas  se estabelecem como resultado de uma extensiva 
morte celular nos ovários de larvas de operárias. Análises de expressão gênica diferencial 
em ovários de rainhas e operárias evidenciaram transcritos desconhecidos e não-preditos 
superexpressos em ovários de operárias. O sequenciamento de seu cDNA indicou que esse 
transcrito corresponde a um suposto long non-coding (lnc) RNA, intrônico a um gene predito 
de função ainda desconhecida, e assim foi chamado de lnc-ovary-1. Interessantemente este 
transcrito foi mapeado no genoma em um QTL previamente identificado no cromossomo 11 
para variação no número de ovaríolos em Apis mellifera. Experimentos FISH mostraram que 
os transcritos lnc-ovary-1 possuem uma localização pontuada, nítida em ovários de larvas de 
operárias. Análises RT-qPCR da expressão de lnc-ovary-1 em ovários de larvas de operárias 
no quarto  e quinto instar revelaram um aumento no nível de transcritos no último estágio 
de alimentação larval, coincidindo com o estágio do desenvolvimento em que foi 
previamente detectado morte celular autofágica intensa pela metodologia de TUNEL e 
análises de ação citoesquelética. Experimentos de PCR semi-quantitativa revelaram a 
expressão de lnc-ovary-1 em cabeça, discos imaginais das pernas, ovários e corpo gorduroso 
de larvas de rainhas e operárias no instar L5F3, com uma maior expressão em operárias. 
Assim, sugerimos que lnc-ovary-1 seja um candidato a non-coding RNA, e relacionado à 
diferenciação  entre as castas. 
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Distribuição espacial de ninhos de Acromyrmex balzani (Emery, 1890) 
por meio de diferentes métodos de amostragem 

 
L. Sousa-Souto1, A. B. Viana Junior1 , Y. T. dos Reis2 & E. S. Nascimento1 

 

1Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal de 
Sergipe, São Cristóvão-SE, Brasil 
2Departamento de Biologia, Universidade Federal de Sergipe, , São Cristóvão-SE, 
Brasil 
 
A distribuição espacial (DE) dos organismos em seu ambiente é um dos principais 
parâmetros em estudos de ecologia de populações. Em geral, a DE pode ser diferenciada em 
três arranjos: ao acaso, agregada ou uniforme. Dentre os métodos para descrever a DE de 
organismos, os mais comuns são a amostragem por parcelas e por meio da distância entre 
indivíduos (método do “vizinho mais próximo”). O presente estudo objetivou avaliar a DE de 
ninhos de Acromyrmex balzani (Emery, 1890), por esses dois métodos, de forma a se avaliar 
qual metodologia mostra-se mais adequada para a determinação da DE dessa espécie. Para 
tanto, 360 parcelas de 10 m2 foram estabelecidas em um fragmento de vegetação herbácea. 
Na mesma área de estudo 25 colônias foram escolhidas ao acaso e a distancia destas para a 
colônia mais próxima foi determinada. Um total de 153 colônias foi amostrado (parcelas) e 
essa densidade pode ser considerada alta (975 colônias × ha-1), considerando estudos 
anteriores. Os valores obtidos (Qui-quadrado;  χ2 = 453,93 e Poisson; χ2 = 37,22) indicaram 
que as colônias estão distribuídas de forma agregada no ambiente (P < 0.05). Os mesmos 
resultados foram encontrados pelo método do vizinho mais próximo (Ax= 0,67; t = -1.72; p < 
0.05). A agregação em colônias de A. balzani se deve à heterogeneidade do hábitat ou à 
estratégia de colonização, durante a revoada. O método do vizinho mais próximo foi o mais 
viável, pois resultados similares foram obtidos com menor esforço amostral (n = 25 × n = 
360). 
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Desenvolvimento cerebral diferencial em castas de abelhas Apis 
mellifera 

 
L. M. R. Moda1,2, J. Vieira1, A. C. G. Freire1, V. Bonatti1,2, A. D. Bomtorin2, A. R. 

Barchuk1 & Z. L. P. Simões2,3 

 
1Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Alfenas, Unifal-MG, Brasil 
2Departamento de Genética, FMRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 
Brasil 
3Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 
Brasil 
 
A alimentação diferencial oferecida às larvas de operárias e rainhas de Apis mellifera modula 
uma complexa cascada endócrina que proporciona diferenças na morfologia de diversos 
tecidos, incluindo o cérebro. Neste contexto, a morfologia do cérebro em desenvolvimento 
analisada do terceiro (L3) ao quinto (L5) estágio larvais revela uma assincronia entre 
operárias e rainhas. Na fase de alimentação do último estágio larval (L5F), identifica-se duas 
estruturas já formadas nos corpos cogumelares de rainhas, os pedúnculos e os cálices, 
ambos apenas presentes em operárias após cessada a alimentação, L5S. Análises em escala 
genômica revelaram que esta diferença no desenvolvimento do cérebro começa cedo no 
desenvolvimento de operárias e rainhas, em L3. Analisando cérebros do estágio L3 até L5S1, 
identificou-se 16 genes com padrão de transcrição casta-específicos (APC-4, GlcAT-P, fax, kr-
h1 and shot), os quais codificam proteínas potencialmente envolvidas no controle de 
proliferação celular (APC4, Krh1) e fasciculação (GlcAT-P, fax, and shot). A expressão de shot 
é maior em cérebros de rainhas L4 e a localização de seu produto protéico também 
encontra-se em maior quantidade em rainhas. Como conclusão, durante o período larval, o 
cérebro de rainha é maior e desenvolve-se mais rapidamente do que de operárias, 
representando uma heterocronia no desenvolvimento e refletindo os efeitos da alimentação 
diferencial das duas castas no desenvolvimento do sistema nervoso. Contudo, esse 
desenvolvimento é caracterizado por perfis de transcrição casta-específicos de muitos 
genes, apontando uma ligação entre nutrição e neurogênese diferenciais por meio de genes 
que controlam proliferação e fasciculação.  
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A permeabilidade dos esteróides e os aglomerados de rainhas virgens 
em Melipona marginata 

 

M. J. Ferreira-Caliman, R. Zucchi & F. S. Nascimento 

 

Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Departamento de Biologia, 
FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 

 

Os padrões de produção de machos e rainhas em abelhas sem ferrão vêm sendo alvo de 
vários estudos ao longo das duas últimas décadas.  No gênero Melipona, onde a idéia 
geralmente aceita é de que a produção de rainhas é definida por interações entre fatores 
genéticos e ambientais, a presença de uma alta proporção de rainhas em relação ao número 
total de fêmeas produzidas ainda não foi totalmente esclarecida. Apesar de ser frequente a 
presença de aglomerados de rainhas no favo de cria, não há um consenso sobre se esse 
fenômeno seria ou não resultado de uma distribuição aleatória destes indivíduos no favo. 
Considerando-se que a formação de clusters de rainhas não ocorre aleatoriamente, Koedam 
(1999) propõe que a teoria sobre a determinação de castas em Melipona precisa ser 
refinada no que diz respeito à regulação da diferenciação fenotípica de rainhas. O objetivo 
desse estudo foi analisar as razões pelas quais as rainhas de Melipona são muitas vezes 
produzidas em células próximas. A hipótese proposta foi a de que a difusão de esteróides 
através da parede da célula de cria pode ser responsável pela distribuição agrupada das 
rainhas. Esses compostos são importantes hormônios morfogênicos envolvidos na 
diferenciação de castas, sendo parte da secreção das glândulas cefálicas de operárias 
nutridoras. Para verificar essa hipótese foi adicionado colesterol à célula central de um favo 
recém construído de Melipona marginata. Os resultados revelaram que o colesterol 
difundiu-se para as células adjacentes após 5 dias. Deste modo, a difusão de esteróides pela 
parede da célula de cria cuja natureza é altamente lipídica possa auxiliar nos estudos sobre a 
ocorrência de agrupamentos de rainhas no gênero. 
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Análise cladística do gênero cornitermes (Syntermitinae, Isoptera) e 
inferências biogeograficas 

 
M. M. da Rocha & E. M. Cancello 

 
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 
 
A subfamília Syntermitinae (Termitidae) é endêmica da região Neotropical e é constituída 
por cupins cujos soldados possuem, além as mandíbulas funcionais, um tubo frontal cuja 
abertura no ápice é relativamente larga. Embora as filogenias recentes mostrem que o 
grupo é monofilético, ainda não existe nenhum estudo publicado esclarecendo as relações 
internas do grupo. Este trabalho apresenta parte dos resultados do projeto “Estudo 
filogenético da subfamília Syntermitinae (Isoptera, Termitidae) baseado em morfologia e 
dados moleculares”, e envolve as espécies do gênero Cornitermes além de espécies dos 
gêneros Cahuallitermes, Labiotermes, Procornitermes e Syntermes, que as análises prévias 
que realizei indicam serem intimamente relacionados. No total selecionei 22 terminais, e 
através do estudo da morfologia, tanto de anatomia interna quanto externa, levantei cerca 
de 35 caracteres, estes codifiquei pelo método de codificação contingente e optei por não 
ordenar os multi-estados para compor a matriz. Realizei a análise filogenética através do 
programa TNT (Tree analysis using New Technology), com uso da ferramenta de pesagem 
implícita dos caracteres. Os resultados preliminares indicam o gênero Cornitermes como 
parafilético e Procornitermes como polifilético. As distribuições conhecidas das espécies 
destes dois gêneros e a relação entre os táxons aparentam semelhanças com padrões 
biogeográficos já conhecidos em outros grupos de animais mais estudados, entretanto os 
resultados aqui apresentados ainda não podem ser considerados totalmente conclusivos. 
Para corroborar a possível relação entre os eventos de vicariância e as distribuições das 
espécies, ainda é necessária uma hipótese filogenética robusta envolvendo todos os gêneros 
de Syntermitinae. 
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Manutenção da sincronia reprodutiva pelo policiamento em uma 
formiga clonal 

N. Châline1,2, D. J. C. Kronauer3 & S.Teseo1. 

1Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée, Université Paris 13, Sorbonne 
Paris Cité, Villetaneuse, France. 
2 Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão 
Preto, SP, Brasil 

3Laboratory of Insect Social Evolution, The Rockefeller University, New York, NY, 
USA. 
 

As sociedades de abelhas e formigas muitas vezes são retratadas como superorganismos. De 
maneira análoga às células e tecidos dos organismos, as operárias dessas sociedades 
executam diferentes funções e cooperam para a manutenção de uma entidade maior, que é 
a colônia. Entretanto, essa unidade harmoniosa requer um controle preciso de quem pode 
reproduzir e quando, porque uma reprodução descontrolada poderia ameaçar a coesão do 
grupo. Cerapachys biroi e uma espécie de formiga bem particular porque não tem rainha e a 
reprodução esta dividida entre as operarias. Aqui, mostramos que, na formiga Cerapachys 
biroi, a reprodução é regulada por indícios provindos das larvas, que reprimem a oviposição 
nas formigas adultas. Essa inibição gera a existência de ciclos muito regulares durante os 
quais as operárias vão, a princípio, caçar para alimentar as larvas e não vão se reproduzir, 
para em seguida, ao fim do desenvolvimento das larvas, entrar em fase de repouso e de 
reprodução e assim pôr os ovos que vão dar origem à próxima geração de larvas e de 
operárias. Certos indivíduos da colônia, ao invés de caçar e de cuidar das larvas na fase de 
atividade, continuam a ovipositar e não respondem à presença das larvas. Esses indivíduos 
são reconhecidos pelas outras formigas do ninho e são então arrastados manu militari para 
fora da colônia, onde são mordidos e ferroados até que morram. Essa agressividade é 
particularmente surpreendente, visto que as colônias de Cerapachys biroi são compostas 
por clones, ou seja, indivíduos geneticamente idênticos e que deveriam coexistir em paz, 
sem conflitos ou nepotismo, assim como as células de um organismo. A execução das 
operárias ovipositoras desincronizadas parece, portanto, um mecanismo de regulação 
colonial, e não uma manifestação de conflitos internos. Curiosamente, existem também nos 
organismos multicelulares mecanismos de regulação similares. O exemplo mais marcante 
desta analogia é a imunovigilância das células cancerosas. Em ambos os casos, os indivíduos 
(formigas e células, respectivamente) que não respondem aos sinais regulatórios proliferam 
sem controle e são atacados e removidos para proteger a integridade da unidade superior, 
seja a colônia ou o organismo. 
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Evidências moleculares de duas espécies crípticas de cupins 

 

T. F. Carrijo1,2, A. C. Morales3 & E. M. Cancello2 

 

1 FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 

2 Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 

3 Universidade Estadual Paulista “Julio Mesquita Filho”, Jaboticabal-SP, Brasil 

 

O alinhamento dos rios Amazonas-Madeira-Mamoré (A-M-M) separa a região Neotropical 
em duas grandes áreas de endemismo corroboradas por diversos grupos animais. Nesse 
trabalho foi utilizado um gene mitocondrial (COII) para testar se Rio Madeira é barreira para 
o fluxo gênico entre populações Heterotermes tenuis (Isoptera: Rhinotermitidae). Foram 
amostradas colônias ao longo de quase 200 km do Rio Madeira, RO, sendo seis áreas do lado 
direito do rio e oito do esquerdo. Foram utilizadas 84 sequencias de H. tenuis de RO, seis do 
Cerrado e três do GeneBank (de Manaus, Guiana Francesa, e Equador), além de uma de H. 
longiceps como grupo externo. Não foi possível constatar qualquer influência do rio como 
barreira ao fluxo gênico entre as populações de cada lado. Entretanto, foi encontrada uma 
forte estruturação genética entre as sequências: todas as análises filogenéticas (máxima 
parcimônia e verossimilhança, e inferência bayesiana), assim como a rede de haplótipos, 
formaram dois grupos consistentes, mas sem qualquer relação espacial. O mais interessante 
foi que um dos grupos incluiu os indivíduos da Guiana Francesa, Manaus e alguns de RO, 
enquanto o outro grupo incluiu os demais indivíduos de RO com aqueles do Cerrado e 
Equador. Além disso, a análise da estatística F indica uma distância genética entre os dois 
grupos altamente significativa (Fst = 0,88, p < 0,000), corroborando o isolamento genético 
dos dois grupos. Todas essas evidências levam a crer que estamos lidando com duas 
entidades evolutivas independentes, apesar de morfologicamente indistinguíveis com base 
nas castas de soldado e operário. 
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Estrutura e diversidade genética de populações insulares e 
continentais de abelhas da Mata Atlântica 

 
F. O. Francisco1,2, B. P. Oldroyd2 & M. C. Arias1 

 
1Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 
2Behaviour and Genetics of Social Insects Lab, School of Biological Sciences, 
University of Sydney, Sydney, Austrália 
 
Durante muito tempo as ilhas vêm sendo fundamentais para pesquisa em ecologia e biologia 
evolutiva. Esses estudos tornaram possível a elaboração de importantes teorias nesses 
campos e que puderam ser extrapoladas para diversos outros ambientes. O aumento dos 
desmatamentos e da fragmentação de habitats tem levado ao isolamento dos organismos 
em “ilhas” dentro do continente. A perda de diversidade em fragmentos é uma situação 
preocupante. Populações restritas a ilhas ou fragmentos possuem maior probabilidade de 
extinção. As abelhas possuem um papel fundamental nos ecossistemas e por isso a extinção 
de uma população terá impacto nos outros níveis tróficos. Em virtude disso, o objetivo desse 
trabalho foi testar a hipótese de que populações das abelhas Tetragonisca angustula e 
Bombus morio de ilhas com mais de 100 ha localizados nos estados de Santa Catarina (SC), 
Paraná (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), e populações continentais em áreas 
próximas a remanescentes de Mata Atlântica nos estados de Minas Gerais (MG), PR, RJ, SC e 
SP possuem baixa diversidade genética e, por isso, estariam mais propensas à extinção. 
Nossos resultados mostraram que a espécie T. angustula apresenta alta filopatria de rainhas 
e baixa diversidade genética mitocondrial. Por outro lado, os microssatélites mostraram 
menor estruturação e alta/moderada diversidade genética, indicando que os machos são o 
sexo dispersor. Para a espécie B. morio, a diversidade genética observada para ambos os 
marcadores foi alta, com exceção de duas populações. As fêmeas também apresentaram 
maior estruturação populacional, enquanto que para os machos essa estruturação 
praticamente não existiu. Portanto, as populações das espécies T. angustula e B. morio não 
apresentam inclinação à extinção. A sobrevivência em ambientes urbanos e a grande 
capacidade de migração dos machos parecem ser fatores fundamentais para isso. Além 
disso, essas características parecem ser as responsáveis pelo não isolamento genético entre 
muitas das populações geograficamente isoladas. 
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Colônias de abelhas europeais (Apis mellifera ligustica) que 
sobreviveram à infestação do ácaro Varroa destructor em Fernando de 

Noronha – Brasil 
 

I. M. de Mattos, D. De Jong & A. E. E. Soares 
 
Departamento de Genética, FMRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 
Brasil 
 
No ano de 1984 foram introduzidas abelhas italianas (Apis mellifera ligustica) na ilha de 
Fernando de Noronha (350 km da costa brasileira). O isolamento dessas abelhas europeias 
foi proposto com o intuito de criar um banco genético para essa linhagem no Brasil. Desde o 
momento da introdução, essas abelhas vêm sendo monitoradas, principalmente pelo fato de 
sobreviverem, há 30 anos, à infestação de Varroa destructor sem qualquer tipo de 
tratamento. Em 2012 os índices de infestação foram, mais uma vez, medidos.  Os dados 
obtidos através da coleta de operárias adultas mostraram que o índice médio de infestação 
foi de 16,52%. Os dados foram submetidos a análises estatísticas que revelaram não existir 
diferença significativa entre os índices obtidos em 2012 e aqueles medidos por De Jong e 
Soares em 1996 (P= 0,122; Teste T). A taxa de infestação de zangões e operárias em 
desenvolvimento foi medida através da coleta de pupas e análise da presença de ácaros. Em 
2012 observou-se que, em média, 22% das operárias em desenvolvimento estavam 
infestadas por Varroa. Para os zangões em desenvolvimento, observou-se 43% como média 
de infestação. Mais uma vez, os testes estatísticos não mostraram diferença significativa 
entre os dados coletados em 2012 e aqueles obtidos em 1996 (P= 0,433; P= 0,438; Teste T). 
Analisando os resultados podemos concluir que as abelhas de Fernando de Noronha 
mostram índices de infestação estáveis por, pelo menos, 16 anos. Isso pode ser um indício 
do desenvolvimento de mecanismos naturais de tolerância à varroatose. 
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Caracterização morfológica e genética de duas linhagens distintas e 
simpátricas, sugerindo um processo de especiação na formiga Atta 

laevigata F. Smith 1858 (Formicidae: Myrmicinae: Attini) 
 

C. M. S. Bezerra, A. F.  Somera, S. Kakazu, S. S. Verza & M. Bacci 
 
Centro de Estudos de Insetos Sociais, Instituto de Biociências, Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro-SP, Brasil 

 
A formiga cortadeira Atta laevigata já foi classificada em três subespécies e até mesmo 
dividida em duas espécies distintas. No entanto, estudos recentes sugeriram que A. 
laevigata é uma única espécie com grande variabilidade morfológica. No presente trabalho, 
dados morfológicos e genéticos foram combinados para caracterizar A. laevigata em duas 
regiões geográficas no sudeste do Brasil. Quatro loci de DNA mitocondrial e nove loci de 
DNA microssatélite foram caracterizados em operárias de 84 ninhos distintos e indicaram 
que há duas linhagens (I e II) distintas e simpátricas de A. laevigata em ambas as regiões 
estudadas. Em 15 dos 84 ninhos foi possível observar a produção anual de alados entre 2009 
e 2011. Os machos da linhagem I foram maiores e mais pesados do que os machos da 
linhagem II e medidas do abdômen e da genitália (cardo, estipe e volsela) distinguiram 
significativamente uma linhagem da outra. Machos com uma genitália atípica e deformada 
foram encontrados mais frequentemente na linhagem I do que na linhagem II. Portanto, a 
deformação na genitália não foi uma característica distintiva entre as linhagens. No entanto, 
as linhagens foram diferenciadas morfologicamente através do peso, dimensões do 
abdômen e estruturas da genitália masculina. Além disso, as diferenças morfológicas foram 
consistentes com os dados genéticos e a distribuição do polimorfismo dos microssatélites 
sugeriu provável interrupção do fluxo gênico entre indivíduos simpátricos de linhagens 
distintas. Desta forma, a congruência entre os marcadores morfológicos e genéticos sugere 
que um processo de especiação está em andamento em A. laevigata. 
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Nestmate recognition in a Neotropical polygynous wasp, Polybia 
paulista 

 
K. Kudô 

 
Laboratory of Insect Ecology, Faculty of Education, Niigata University, Niigata, Japan 
 
Discrimination of nestmates is an important requisite to avoid exploitation by unrelated 
individuals. Nestmate recognition systems can be dynamic and modulated in response to 
various kinds of genetic and environmental cues. For example, multiple-queen colonies can 
posses weak recognition abilities relative to single-queen colonies, due to broader exposure 
to heritable and environmentally derived nestmate recognition cues. We conducted field 
experiments to examine nestmate recognition ability in a neotropical polygynous wasp, 
Polybia paulista and found that this species exhibits a well functioning nestmate recognition 
system, which allows colony entry only to nestmate individuals. Next, I investigated 
discrimination of brood by adults. Previous studies with some independent-founding species 
demonstrated that adult females discriminate their nestmate larvae on the basis of cuticular 
hydrocarbons. However, no studies have investigated nestmate larval discrimination by 
adult females in polygynous wasps of the tribe Epiponini. We examined whether workers of 
P. paulista recognize their nestmate larvae, when present outside the nest comb. The 
workers were not more likely to bite unrelated larvae than larvae from their colony. The 
workers also did not antennate significantly more with their nestmate larvae than with 
unrelated larvae, suggesting that workers of P. paulista did not distinguish between larvae 
from their colony and alien larvae. Though workers of P. paulista exhibit a well-functioning 
nestmate recognition system, it may be not necessary for workers to have ability to 
distinguish between nestmate and alien larvae. 
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Geléia real, vias de sinalização e genes – em que pé estamos em nossa 
compreensão do desenvolvimento de castas? 

 

Klaus Hartfelder 

 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-
SP, Brasil  

 

O polifenismo de castas é a manifestação morfológica da altamente eficiente divisão de 
trabalho em insetos sociais. Entretanto, ainda estamos longe de compreender de como um 
único genótipo pode dar orígem a fenótipos tão distintos como os da rainha e operária e, 
colocado desta forma, trata-se de um problema fascinante em termos de biologia de 
desenvolvimento. Nas abelhas melíferas o estímulo inicial é a alimentação diferencial das 
larvas, com as rainhas recebendo grande quantidade de geléia real durante toda a fase de 
desenvolvimento, enquanto larvas operarias são alimentadas com menor frequência e 
recebem uma dieta menos rica em açucar até o ultimo instar larval. Ademais, detectou-se 
uma proteina relativamente instável na geléia real, denominada de royalactin, que atua e 
afeta o desenvolvimento por meio da via de receptor de EGF. Outros fatores, tais como 
hormônio juvenil, e a sinalização via insulin e TOR são mediadores igualmente antigos e 
conservados no desenvolvimento de insetos em geral, e todos estes foram aparentemente 
co-optados de alguma forma no desenvolvimento de castas. Análises genômicas apontaram 
também para o metabolism respiratório como fator regulador, e comprovou-se a 
superexpressão de genes centrais de resposta a hipóxia  em larvas operarias. Assim surge 
como pergunta central a questão da integração de todas estas vias. Apresentaremos nesta 
uma revisão do quadro atual do conhecimento sobre o desenvolvimento das castas em 
abelhas melíferas e como as vias de sinalização podem direcionar redes gênicas e respostas 
epigenéticas.  
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Poster abstracts 
 

Existe conflito reprodutivo sobre a alocação sexual em colônias com 
multifêmeas de Euglossa melanotricha (Hymenoptera, Apidae, 

Euglossini)? 
 

A. C. R. Andrade e Silva & F. S. Nascimento 
 

Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Departamento de 
Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
 
Em insetos primitivamente sociais, conflitos potenciais reprodutivos podem ocorrer devido 
ao sistema haplodiploide e à totipotência fisiológica das fêmeas. Em colônias com apenas 
uma dominante reprodutiva acasalada com um único macho, as subordinadas podem alocar 
seus esforços entre dois tipos reprodutivos: fêmeas ou irmãs completas com 75% dos genes 
compartilhados, e machos ou irmãos com 25% dos genes em comum. Dada a possibilidade 
de desvio na alocação sexual, o objetivo deste estudo foi investigar a existência de conflitos 
reprodutivos sobre a produção de machos em Euglossa melanotricha. Observações foram 
feitas em 14 colônias monitoradas por microcâmeras entre Julho/2011 a Julho/2012. Nesta 
população, a proporção da prole que emergiu dos ovos das dominantes foi de 59 fêmeas 
para 53 machos, ou 1,11:1 numa razão de 0.53 fêmeas, o que não diferiu de 1:1 (ᵪ2

(1) = 0,05, 
p > 0,05). E a proporção da prole que emergiu dos ovos das subordinadas foi de 6 fêmeas 
para 22 machos, ou 0,27:1, numa razão de 0,21 fêmeas, o que diferiu de 1:1( ᵪ2 (1)= 0,71, p < 
0,05). As subordinadas participaram de parte da produção total da prole nas colônias 
(24/140 = 20% da produção total) e a porcentagem para a razão sexual expressa para 
machos foi de 22/28 = 79%.  O desvio para produção de machos pelas subordinadas pode 
ser devido ao policiamento feito pela dominante ou a relação de parentesco intracolonial. 
Contudo, apesar das estimativas comportamentais, a análise genética da relação parental 
entre as fêmeas é necessária para confirmação dessa premissa.  
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Bursicona e seu papel no contexto da metamorfose em Apis mellifera 

 

C. P. Costa¹, M. Elias-Neto² & M. M. G. Bitondi² 

 

1FMRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil  

2FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 

 

O rígido exoesqueleto é periodicamente renovado e estes ciclos de substituição da cutícula, 
ou mudas, levam finalmente à formação do exoesqueleto definitivo, o qual então passa por 
um processo de intensa esclerotização e melanização. O neuro-hormônio Bursicona tem 
sido associado a estes processos. Neste contexto, os objetivos deste trabalho consistiram 
em caracterizar a expressão e aspectos da regulação e da função dos genes codificadores 
das subunidades do heterodímero Bursicona, Amburs α e Amburs β, e de seu receptor, 
Amrk, em abelhas operárias Apis mellifera. A expressão de Amburs α e Amburs β no cérebro 
e de Amrk no tegumento destas abelhas intensifica-se durante a maturação cuticular, em 
concordância com o papel de Bursicona nesse processo. Este aumento de expressão nos 
respectivos tecidos depende da diminuição do título de ecdisteróides que ocorre em seguida 
ao pico que induz o início da síntese da cutícula adulta. Experimentos com RNAi para Amburs 
α e Amburs β levaram à diminuição dos níveis de transcritos codificadores de enzimas do 
tanning cuticular, causando o comprometimento da maturação cuticular. Ao contrário, 
verificou-se aumento de expressão dos genes codificadores de algumas proteínas cuticulares 
estruturais no tegumento. Estes resultados sugerem que a Bursicona age em nível 
transcricional para sinalizar o término da síntese da cutícula adulta, ao mesmo tempo em 
que induz os processos de esclerotização e melanização para sua maturação. Esses dados 
contribuem para o esclarecimento de particularidades de um processo tão importante para 
a ontogênese e sucesso evolutivo dos artrópodes, ou seja, a formação e maturação do 
exoesqueleto. 
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A influência da fenologia dos nectários extraflorais sobre as interações 
formiga-planta em uma comunidade do Cerrado 

 
D. Lange1, W. Dáttilo2 & K. Del Claro1 

 
1Laboratório de Ecologia Comportamental e Interações, Instituto de Biologia, 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia- MG, Brasil 
2 Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México 
 
Variação temporal é uma das características marcantes das interações ecológicas. No 
mutualismo entre formigas e plantas a variação temporal é reconhecida, embora pouco se 
sabe sobre os mecanismos que a molda. Nesse estudo testamos se a fenologia dos nectários 
extraflorais (NEFs) influencia as propriedades de uma rede de interações formiga-planta. No 
período de fevereiro de 2009 a agosto de 2010 observamos mensalmente 30 indivíduos de 
nove espécies de árvores com NEFs (Caryocar brasiliense, Lafoensia pacari, Ouratea 
spectabilis, O. hexasperma, Qualea grandiflora, Q. multiflora, Q. parviflora, Stryphnodendron 
adstringens e S. polyphyllum. Nesse período, verificamos se os NEFs estavam ativos e quais 
as espécies de formigas estavam presentes. Observamos que a rede de interação 
apresentou um padrão aninhado e baixo grau de especialização na maioria dos meses. Os 
valores mensais de aninhamento e especialização foram negativamente correlacionados (r2 
= -0,687; p < 0,001), sendo ambos significativamente influenciados pela fenologia dos NEFs 
(r2 = 0,545; p < 0,05 para aninhamento, e r2 = -0,521; p < 0,05 para especialização da rede). 
Os meses com maior quantidade de plantas com nectários ativos foram os que 
apresentaram maior generalização da rede. Entretanto, o nível de especialização das 
espécies de formigas do grupo generalista e periférico não diferiu entre os meses (t-pareado 
= -1,807; df = 18; p = 0,09). Assim, verificamos que a fenologia dos NEFs influencia as 
propriedades da rede, mas a presença de um núcleo estável de espécies generalistas 
mantém o seu padrão, reforçando a importância da co-evolução dessas interações para a 
comunidade.  
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Sanidade apícola no Brasil: cenário segundo análises realizadas no lasa 
 

E. W. Teixeira1, D. Message2, M. L. T. M. F. Alves1 & L. G. Santos3 

 
1Laboratório de Sanidae Apícola, Pólo Regional do Vale do Paraíba, Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Brasil 
2Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró-RN, Brasil 
3Mestranda do Curso de Pós-graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, 
Viçosa-MG, Brasil 

 

No Brasil, embora as abelhas africanizadas (Apis mellifera) sejam reconhecidamente 
tolerantes a parasitas e outros patógenos, em anos recentes consideráveis perdas têm sido 
reportadas. Considerando que o fenômeno que vem levando ao declínio desses 
polinizadores em todo o mundo também tem sido observado no Brasil, diversas análises 
foram efetuadas visando contribuir para a elucidação das possíveis causas envolvidas com 
tais perdas e uma síntese de seus resultados será apresentada. Aproximadamente 3.056 
amostras foram analisadas entre os anos de 2009 e 2012, oriundas de 47 municípios 
pertencentes a 10 estados (São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco e Goiás). Nenhum sintoma de Cria Pútrida 
Americana foi detectado e análises de amostras de mel apresentaram resultados negativos. 
Um dos principais problemas sanitários que acomete as abelhas africanizadas em algumas 
regiões do sudeste é a cria ensacada brasileira (causada pelo pólen do barbatimão 
Stryphnodendron spp.). Mortalidade de crias associada a sinais clínicos como cria 
amarronzada, com abdômen retraído e algumas vezes de consistência aquosa foi observada, 
mas os resultados obtidos para análise de bactérias, vírus e fungos, além de endo e 
ectoparasitas não parecem estar diretamente associados a tais ocorrências. Em abelhas 
adultas, diferentes tipos de vírus, tais como ABPV, DWV, BQCV, IAPV foram detectados. 
Mortalidade causada pela ação de agrotóxicos tem sido frequentemente relatada, tanto em 
região de cultivo de cana-de-açúcar e produção de laranja, como em áreas com eucalipto. 
Nosema ceranae e Varroa destructor estão presentes em praticamente todos os apiários 
amostrados, apresentando elevada prevalência (acima de 85% e 90%, respectivamente). O 
haplótipo K do ácaro apresenta praticamente absoluta prevalência, só tendo sido detectada 
a presença do haplótipo J em um município do Rio de Janeiro (Rio Claro) e um de São Paulo 
(Areias), além de Fernando de Noronha. N. apis foi detectada apenas em amostras de Santa 
Catarina (Caçador) e Paraná (Tamarana). A prática da substituição de rainhas tem sido 
recomendada, instruindo veementemente os apicultores a evitarem o uso de 
quimioterápicos ou alimentação suplementar utilizando produtos apícolas de outros países. 
Atualmente, pesquisas visando seleção para resistência a patógenos encontram-se em 
andamento. 
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Comparação entre inventários de vespas sociais (Vespidae, Polistinae) 
na região centro-leste do Estado de São Paulo 

 

G. de Almeida Locher, O. C. Togni & E. Giannotti 
 
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio 
Claro-SP, Brasil 

 
O Brasil possui uma enorme diversidade de vespas sociais, somando 32,75% das espécies 
deste grupo descritas em todo o mundo. Devido a essa grande diversidade e a importância 
que vem sendo atribuída a estes insetos, pesquisas relacionadas a sua diversidade no país 
estão aumentando em número. Foi realizado um inventário de vespas sociais em uma área 
de mata ciliar no rio Passa Cinco em Ipeúna, São Paulo. Para obtenção dos espécimes foram 
utilizadas as metodologias coleta ativa, coleta ativa com uso de solução atrativa e armadilha 
atrativa de garrafa PET. Registrou-se 31 espécies pertencentes a oito gêneros. A literatura 
relata alguns inventários de vespas sociais em municípios próximos a Ipeúna, tais como: 
Santa Rita do Passa Quatro com 26 espécies, Rio Claro com 33, Luís Antônio com 26 e 
Corumbataí com 25 espécies. O estudo realizado em Rio Claro foi o único que alcançou um 
número de espécies maior do que o obtido na área analisada em Ipeúna, sendo que este 
também apresentou maior número de espécies em comum com o presente trabalho (21), 
seguido por Luis Antonio e Santa Rita do Passa Quatro (19) e Corumbataí (17). Utilizando o 
coeficiente de similaridade de Jaccard em uma análise de cluster notou-se que os 
inventários que não foram realizados em área com vegetação de cerrado típica (Rio Claro e 
Ipeúna) apresentaram menor semelhança com relação à riqueza obtida em áreas de cerrado 
(Santa Rita do Passa Quatro, Luís Antônio e Corumbataí), que mostraram uma maior 
similaridade entre si. 
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Banco de dados sobre meliponíneos 
 

G. S. Freitas, P. R. Prado, J. Souza & A. E. E. Soares 
 

Departmento de Genética, FMRP, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 
 
O banco de dados sobre meliponíneos foi elaborado a partir do levantamento de ninhos no 
campus da USP em Ribeirão Preto. Os ninhos começaram a ser catalogados em 1999 e novas 
informações são adicionadas sempre que necessário, assim, como novos ninhos quando são 
observados. Neste banco de dados estão armazenados e disponíveis registros sobre locais 
de nidificação, posicionamento global do ninho (GPS), posição da entrada do ninho, 
substrato de nidificação, altura do ninho. Quando o substrato de nidificação é uma espécie 
vegetal, a mesma está identificada e catalogada. No banco há ainda informação sobre a 
coleta de amostras do ninho e se já foram utilizadas em algum experimento. As informações 
disponíveis permitem, por exemplo, localizar um ninho e saber em que região está, visto que 
no momento em que solicita a posição aparece um mapa com ponto marcando a posição do 
mesmo. Os dados estão disponíveis a qualquer usuário que queira utilizar as referências, 
para tanto deve entrar em contato com o administrador do banco e solicitar uma senha para 
acesso. O Banco de dados é um acervo com informações sobre mais de mil e quinhentos 
ninhos catalogados, incluindo ninhos no campus da USP em Ribeirão Preto e em diversas 
cidades no Brasil.  
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Expressão gênica e morfogênese diferencial do cérebro adulto em 
castas de Apis mellifera 

 
H. H. S. Gianelli¹, A. D. Bomtorin², J. Vieira¹, L. M. R. Moda¹,2, Z. L. P. Simões² & A. R. 

Barchuk¹ 
 
1Departamento Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento, Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade Federal de Alfenas, MG, Brasil 
2Departamento de Genética, FMRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 
Brasil 
3Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, 
Brasil 
 
No cérebro de abelhas Apis mellifera, corpos cogumelares são proporcionalmente maiores 
em operárias adultas e conferem habilidades relacionadas à memória e ao aprendizado, tais 
como navegação e reconhecimento do ninho. Porém, como demonstrado por nosso grupo 
(Moda et al., também neste Workshop), a alimentação diferencial promove nas rainhas, 
durante o período larval, um maior desenvolvimento do cérebro acompanhado pela maior 
expressão de genes relacionados à neurogênese (ataxin-2, cryptocephal, dachshund, Eph 
Receptor, failed axon connection, short stop, tetraspanin 5D, krüppel homolog-1,GDP-
mannose, complexo promotor de anáfase). Assim, hipotetizamos que a necessária inversão 
das proporções do cérebro entre rainhas e operárias deve acontecer durante o 
desenvolvimento pupal. Com o objetivo de avaliar a participação dos genes mencionados 
acima na morfogênese diferencial do cérebro adulto, foram analisados cérebros de fêmeas 
ao longo do desenvolvimento pupal por RT-qPCR. Nossos resultados mostram que, com 
provável exceção de kr-h1, e ao contrário do que acontece em larvas, todos os genes 
analisados são mais transcritos em cérebros de operárias do que em rainhas e seus níveis 
aumentam com o progresso do desenvolvimento pupal.  Isto vincula de alguma maneira a 
atividade dos produtos protéicos destes genes ao desenvolvimento diferencial do cérebro 
adulto destes insetos. Particularmente, o perfil de transcrição de atx-2 e fax ajuda a explicar 
a ocorrência do processo de inversão da área ocupada por neuroblastos no cérebro de 
rainhas e operárias, que na fase larval favorece às futuras rainhas, muito provavelmente 
devido ao diferencial nutricional, e na fase pupal e em adultos favorece às operárias. 
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Rede de interações entre abelhas e plantas de campus da Universidade 
Estadual de Londrina 

 

H. Z. G. da Silva¹, Silvia Helena Sofia1 & L. R. Bego2 

 

¹Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil 

2Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 

 

Em biótopos urbanos, onde as mudanças estruturais são constantes, o estudo das redes de 
interações pode fornecer informações relevantes para a conservação de tais sistemas. 
Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar parâmetros de uma rede de 
interação entre abelhas e plantas presentes no campus da Universidade Estadual de 
Londrina. O índice NODF foi medido através do programa Aninhado. A modularidade (M) foi 
medida através do programa Netcarto. A rede mostrou um baixo, porém significativo 
aninhamento (NODF=0,356; p<0,01). As espécies Trigona spinipes e Apis mellifera foram as 
mais generalistas, interagindo tanto com plantas com um alto grau, como com plantas com 
baixo grau. O fato de existirem algumas espécies com um grau baixo ligadas com outras 
espécies com um grau baixo contribuiu para a queda no aninhamento da rede, visto que 
este tipo de ligação não é esperada em redes aninhadas. Foram encontrados nove módulos, 
e o índice M de modularidade mostrou-se baixo (M=0,307; p<0,01). Apis melifera e Trigona 
spinipes foram agrupadas em um mesmo módulo, enquanto que Trigona hyalinata, 
Tetragonisca angustula, Nannotrigona testaceicornis e Plebeia droryana foram agrupadas em 
outro. Um terceiro módulo foi constituído por Xylocopa ordinaria, Bombus morio, Xylocopa 
frontalis e Oxaea flavescens. Sendo assim, nota-se uma tendência à divisão de nicho entre as 
abelhas. Ao analisar as preferências florais dentro dos dois últimos módulos, percebeu-se 
uma tendência na divisão dos recursos florais também dentro dos módulos, de modo que 
cada espécie tende a forragear mais intensamente plantas diferentes. 
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Dominância hierárquica de Pachycondyla striata  Fr. Smith, 1858 
(Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) 

 

A. da Silva-Melo1, E. Giannotti1 & F. S. Nascimento2 

 

1Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro-SP, Brasil 

2Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Departamento de 
Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 

 

As formigas são insetos eussociais, estão presentes em todas as partes habitáveis 
do planeta, a subfamília Ponerinae mantem muitas características primitivas 
tornando-se um grupo de organismos basais. Nas colônias desta subfamília todas as 
fêmeas estão aptas à acasalar e produzir ovos férteis, mas somente uma ou poucas 
operárias se reproduzem. Isto ocorre devido as interações agonísticas entre elas. 
Neste caso evidencia-se a dominância hierárquica reprodutiva. As fêmeas 
dominantes têm ovários ativos enquanto que as subordinadas apresentam ovários 
reduzidos e inativos. Dominância hierárquica é a dominação física por um indivíduo 
sobre os outros componentes do grupo, e pode iniciar-se com comportamentos 
hostís que se desenvolvem em lutas. Os ninhos de Pachycondyla striata foram 
coletados na Cidade de Rio Claro SP. As formigas foram marcadas no mesossoma 
com tinta especial de secagem rápida. O método scanning sample foi aplicado com 
a finalidade de qualificar e quantificar os atos agonísticos. Nos primeiros dias após a 
coleta da colônia as formigas não apresentaram comportamentos agonísticos. Nos 
dias subseguentes tais comportamentos foram observados. As interações foram 
analisadas em um grafo, construídos nos programas R e Gephi. O grafo apresenta 5 
nós e 14 arestas, comprimento médio 1,3, centralidade 1.11, diâmetro 2 e grau 
médio 2,8 e grau ponderado médio 8,4. Observamos que a operária O3, dominante 
realiza mais atos agressivos que as outras rainhas. Também O3 esta mais conectada 
com Rp e R9 em relação a R3 e R1. A operária O3 sofreu muitos atos agressivos de 
R9 e igualou-se com R3. O individuo dominante desempenha poucas atividades, 
reproduz e recebe cuidado das companheiras de ninho. 
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Interações entre formigas Camponotus, lepidópteros mirmecófilos e 
plantas com nectários extraflorais 

 
A. Bächtold1,3, L. A. Kaminski2 & K. Del Claro3 

 

1Pós-Graduação em Entomologia, FFCLRP, Universidade de Sâo Paulo, Ribeirão 
Preto-SP, Brasil 
2Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade de Campinas, 
Campinas-SP, Brasil 
3Laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações, Instituto de Biologia, 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG, Brasil 
 
Muitas espécies de plantas tropicais são comumente  visitadas por formigas. Um dos fatores 
que condiciona tal visitação é a presença de recursos líquidos nutritivos  nas plantas, como 
nectários extraflorais (NEFs). Se por um lado a presença de formigas pode exercer uma forte 
pressão seletiva  na população de herbívoros, por outro, as formigas  podem atuar na defesa 
de organismos mirmecófilos, como é o caso de larvas de borboletas Lycaenidae. Formigas 
das subfamílias Myrmicinae, Formicinae e Dolichoderinae são conhecidas por atenderem 
larvas de licenídeos, contudo esses registros se referem principalmente às espécies 
paleárticas. Regiões neotropicais como o cerrado são escassos de estudos endereçados a 
essa linha de pesquisa, apesar de recentes esforços. Com base em levantamento de 
licenídeos no cerrado, apresentamos uma breve abordagem sobre as espécies de formigas 
associadas à essas larvas. No período de feveiro/2011 a janeiro/2012 foi realizado 
levantamento de licenídeos florívoros bem como suas plantas hospedeiras. A cada larva 
coletada no campo, a planta hospedeira era examinada a fim de registrar as especies de 
formigas presentes. Resultados mostraram que 41,30% das larvas coletadas e identificadas 
(n=83) foram encontradas na presença de formigas. Dessas 83 larvas, 68 (81,9%) foram 
registradas com espécies de Camponotus. As principais formigas atendentes foram C. 
blandus e C. crassus. Além disso, a grande maioria das hospedeiras registradas com 
Camponotus foram plantas que possuem NEFs (90,9%; n=60). Portanto, a comunidade de 
plantas com NEFs do cerrado condiciona não apenas a visitação de formigas Camponotus 
como também a manutenção de borboletas mirmecófilas associadas as mesmas. 
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Efeito da regeneração de habitat sobre assembléias de formigas na 
Mata Atlântica no sul do Brasil 

 

A. C. Ferreira¹, L. Reis1, I. Cabrini², C. F. Andrade², I. A. Dos Santos¹ & A. Arab¹ 

 

¹Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais, Universidade Federal de Alfenas, Alfenas-
MG, Brasil 

²Departamento de Biologia Animal, Insituto de Biologia,  Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas-SP, Brasil 

 

A perda e a degradação de habitats são os maiores  responsáveis  pela atual crise na 
biodiversidade global. Os  insetos  são  o  grupo  dominante na  fauna terrestre na  maioria 
dos ecossistemas  e estão envolvidos em  vários  processos  ecológicos  essenciais.  Eles  são  
sensíveis  a uma gama de processos agressivos, como a exploração de madeira, fogo, 
mineração e agricultura e são considerados usualmente como indicadores de amplas 
mudanças  ecológicas.  Neste estudo foram investigados os impactos causados pela extração 
seletiva de mata e mineração, comparando a abundancia de diferentes grupos de formigas 
entre mata preservadas, mata regenerada naturalmente, pastagem com manejo de 
restauração de flora e pastagem sem regeneração,  adjacentes a uma mina de cimento 
localizada no interior da Mata Atlântica no Estado de São Paulo. Foram registradas 99 
espécies de formigas pertencentes a 24 gêneros entre 2008 e 2009. A mata preservada e a 
regenerada naturalmente  apresentaram  abundancia significativamente maior em relação  
à  pastagem com manejo de restauração e a pastagem sem regeneração.  Durante a 
regeneração, a alta  abundância e acomposição da fauna na mata regenerada naturalmente  
foram similares a fauna da mata preservada. No entando, quando examinado a resposta de  
níveis  taxonômicos  mais elevados observamos que as formigas  Myrmicinae  foram o  táxon  
mais  afetado depois da degradação florestal.  Pastagens com manejo de restauração e 
pastagens sem regeneração tiveram baixa abundância de  espécies  quando comparadas 
com as matas preservadas e com regeneração natural.  Foi observado também  que tanto 
espécies  crípticas  quanto as especialistas foram mais afetadas com a degradação do que as  
espécies oportunistas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Workshop sobre Insetos Sociais (Seção Brasileira - IUSSI) 

 

27 
 

Desenvolvimento de marcadores de microssatélites para análises 
genéticas em Velocitermes heteropterus (Isoptera: Termitidae) 

 
J. T. Lima1, E. L. Vargo2 & A. M. Costa-Leonardo1 

 
1Instituto de Biociências, Departamento de Biologia, Universidade Estadual Paulista, 
Rio Claro-SP, Brasil 
2Department of Entomology, North Carolina State University, Raleigh-NC, Estados 
Unidos 
 
Microssatélites são pequenos segmentos cromossômicos caracterizados como repetições 
em “tandem” que ocorrem por todo o genoma eucariótico e são geralmente não-
codificantes. Esses marcadores codominantes altamente variáveis podem ser uma 
ferramenta sensível no estabelecimento de relações de parentesco entre indivíduos em 
estudos subpopulacionais ou em níveis coloniais, ajudando a entender as interações entre 
diferentes colônias e possíveis retrocruzamentos. O DNA de operários de Velocitermes 
heteropterus foi extraído e o genoma foi obtido por meio do método de 
pirossequenciamento 454, cujas sequências foram analisadas pelo software BioEdit a fim de 
localizar e separar os microssatélites presentes. Foram selecionadas 6 sequências 
polimórficas viáveis, para as quais foram desenvolvidos marcadores genéticos com o auxílio 
do software virtual Primer 3. Esses marcadores foram amplificados e otimizados por meio de 
múltiplas reações de PCR a fim de se obter resultados de bandeamento bem definidos. Os 
microssatélites polimórficos selecionados e suas respectivas repetições de nucleotídeos 
foram: Vh9-1 (ATT 12x), Vh19-1 (GCT 4x), Vh27-1 (GT 10x), Vh29-1 (AT 8x), Vh40-1 (AT 6x) e 
Vh43-1 (ATT 11x + TC(ATC) 3x + ATA(ATC) 4x vezes). Após análises dentro da mesma 
população e entre diferentes colônias, obteve-se um número alto de alelos para cada região 
estudada: Vh9-1 = 8 e 13 alelos, respectivamente; Vh19-1 = 7 e 8; Vh27-1 = 7 e 10; Vh29-1 = 
4 alelos em ambos os casos; Vh40-1 = 6 e 15; Vh43-1 = 6 e 11. Tais resultados confirmam 
que estes marcadores apresentam polimorfismo suficiente para estudos genéticos 
populacionais e entre diferentes colônias de V. heteropterus. 
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Voláteis no veneno de Pachycondyla striata (Formicidae: Ponerinae) 
 

P. P. Santos¹,2, A. F. Pereira1, E. R. Lima1 & J. E. Serrão2 

 
1Departamento de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa Viçosa-MG, Brasil 
2Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa Viçosa-MG, Brasil 
 
O veneno das formigas e demais Hymenoptera é uma complexa mistura de alcaloides, 
hidrocarbonetos, ácido fórmico, proteínas, peptídeos e outros compostos bioativos. Apesar 
de alguns dos componentes do veneno de diferentes espécies de formiga terem sido 
isolados e caracterizados, ainda são escassos os conhecimentos da composição, 
propriedades químicas e farmacológicas e do envolvimento destes compostos no 
comportamento das espécies. Este trabalho teve como objetivo identificar os compostos 
voláteis presentes no de operárias de Pachycondya striata. As amostras contendo cinco 
reservatórios da glândula de veneno de três colônias da formiga foram colocadas em 100μL 
de água destilada e após a ruptura da parede do reservatório, o seu conteúdo foi analisado 
por cromatografia em fase gasosa e espectrometria de massa. As análises mostraram a 
existência de uma mistura simples de n-alcanos e ácidos graxos saturados e insaturados 
compondo a fração volátil do veneno de P. striata., sendo 15 compostos identificados, dos 
quais 11 são hidrocarbonetos (Eicosano, Heneicosano, Docosano, Tricosano, Tetracosano, 
Pentacosano, Hexacosano, Heptacosano, Octacosano, Nonacosano, Triacontano) e quatro 
ácidos graxos (ácidos Hexadecanoico, Oleico, Octadecanoico e 2-propenoico). Apesar do 
veneno de P. striata não possuir a comunicação química como função principal, a presença 
de composto envolvidos nesse mecanismo sugere que a glândula de veneno também 
desenvolva essa atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Workshop sobre Insetos Sociais (Seção Brasileira - IUSSI) 

 

29 
 

 

Recursos florais e qualidade proteica do pólen utilizado pela abelha 
sem ferrão Melipona rufiventris Lepeletier (Apidae) 

 

H. F. P. Neto1, G. S. Freitas2, I. de Castro1, V. L. Imperatriz-Fonseca3 & C. A. Garófalo1 

 
1Departmento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
2Departmento de Genética, FMRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
3Departmento de Ecologia, IB, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 
 
Melipona rufiventris (uruçu amarela), é uma abelha sem ferrão nativa que é eficiente 
polinizador de várias espécies de plantas e responsável por 40-90% das polinizações, 
dependendo do ecossistema. Pólen é única fonte proteica para abelhas e sua 
disponibilidade e qualidade nutricional são fundamentais para sua conservação e 
manutenção. Examinamos o conteúdo proteico do pólen de espécies de plantas utilizadas 
como recurso alimentar por M. rufiventris durante ao longo do ano. Amostras de pólen 
coletadas das corbículas foram preparadas pela técnica de acetólise e tipos polínicos foram 
identificados. Conteúdo proteico foi determinado com o método de Bradford adaptado para 
pólen. Houve predomínio de espécies de Myrtaceae, principalmente Eucalyptus sp. e  
recurso menos abundante de pólen inclui Fabaceae (Mimosoidae), particularmente 
Leucaena leucocephala, Mimosa sp., Caesalpinia sp. (Caesalpinoidae), Anacardiaceae 
representada por Schinus molle, Solanaceae representada por Solanum mauritianum, 
Arecaceae e algumas outras espécies de Myrtaceae e Anacardiaceae não identificadas. 
Espécies de Myrtaceae foram recursos florais constantes ao longo do ano consistindo a 
principal fonte proteica para esta espécie de abelha. Teor proteico de pólen varia de 16.2% a 
56% e média de 29.4 ± 17.2% (média ± SD; n = 5) para os meses de outono e inverno. Março 
e agosto (meses com pouco recurso alimentar) houve predomínio de pólen de espécies com 
conteúdo proteico >16%. Estes dados concordam com outros estudos nos quais pólen de 
Myrtaceae é o principal recurso alimentar para estas abelhas. 
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Influência de duas variáveis ambientais na riqueza de espécies de uma 
taxocenose de cupins em uma área de floresta Amazônica em 

Rondônia (RO) 
 

R. G. Santos1,2, T. F. Carrijo1,2 & E. M. Cancello1 
 
1Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, Brasil 
2Programa de Pós Graduação em Entomologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto-SP, Brasil 
 
Cupins são insetos sociais que se alimentam de material lignocelulósico, tendo papel 
fundamental na ciclagem de nutriente de diversos ecossistemas. Nesse estudo foi analisada 
a relação entre a riqueza de espécies de uma taxocenose de cupins e duas variáveis 
ambientais: o volume de madeira e a espessura da camada de serapilheira. Para isso os 
cupins e os dados das variáveis foram coletados em 120 quadrantes de 2 x 2,5m em uma 
área de Floresta Amazônica, Porto Velho/RO. No total foram amostradas 88 espécies de 43 
gêneros em 426 encontros. O número de espécies por subfamílias de Termitidae foi assim 
registrado: Apicotermitinae (30), Nasutitermitinae (22), Syntermitinae (17) e Termitinae 
(16); e a família Rhinotermitidae foi representada por 3 espécies. Para avaliar a relação da 
riqueza com cada variável foram feitas regressões simples, e a análise não mostrou relação 
entre a riqueza e a madeira (r² = 0.0009 e p = 0.73), e nem entre a riqueza e a serapilheira (r² 
= 0.003 e p = 0.52). Porém, quando juntamos as variáveis (madeira e serapilheira) em um 
modelo GWR (Regressão geograficamente ponderada), é possível verificar uma relação 
entre a riqueza e essas variáveis juntas (r² = 0.289 e p = 0.015). O volume de madeira foi 
medido a partir de troncos com diâmetro maior que 5cm, assim excluimos muitos outros 
pedaços de madeira que também abrigam cupins, e quando medimos a serapilheira 
consideramos esses pedaços menores. Assim, talvez por esse motivo a riqueza só apresente 
relação com essas variáveis quando ambas são colocadas juntas na análise. 
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Recursos alimentares e a demanda conflitante entre a produção de 
machos e operárias em uma espécie de abelha sem ferrão 

 
S. Koffler & A. M. P. Kleinert 

 
Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São 
Paulo-SP, Brasil 

 
Em colônias de insetos eussociais, é prevista uma demanda conflitante entre a produção de 
operárias e indivíduos reprodutivos, visto que operárias realizam tarefas essenciais para a 
sobrevivência da colônia, enquanto machos e rainhas estão relacionados com a reprodução. 
Nesse estudo, testamos a hipótese de que a produção de sexuados está diretamente 
relacionada com a disponibilidade de recursos alimentares. Nosso sistema de estudo foi a 
abelha sem ferrão Scaptotrigona aff. depilis. Montamos quinze colônias padronizadas e as 
sorteamos em três grupos experimentais. Os grupos 1 e 2 receberam alimentação artificial 
periodicamente (xarope de açúcar e pólen de Apis mellifera), enquanto o grupo controle não 
recebeu reforço alimentar. O grupo 2 recebeu o dobro da quantidade de alimento que o 
grupo 1 e todas as colônias podiam forragear livremente. Durante quatro meses de 
experimento, verificamos grande variação entre as colônias de um mesmo grupo e não 
houve diferenças significativas em relação a produção de células de cria, favos de cria, 
operárias e células reais. Encontramos uma diferença significativa na produção de machos, 
devido a uma colônia controle que, por uma razão desconhecida, produziu somente machos 
durante dois meses. Embora a alimentação não tenha afetado a produção de sexuados, 
encontramos uma correlação positiva entre o número de potes de pólen e o número de 
machos produzidos, bem como para o número de células reais, sugerindo que o alimento 
estocado, e não o alimento fornecido, afeta a produção de machos e rainhas. Também 
encontramos uma correlação positiva entre a produção de machos e células reais, indicando 
que machos e rainhas são produzidos sincronicamente na mesma colônia. Esses resultados 
corroboram estudos prévios e contribuem para a compreensão da regulação da alocação de 
recursos pela colônia. 
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Transporte de adultos em Atta sexdens rubropilosa Forel, 1908 
(Formicidae, Attini) 

 
L. C. A. Valadares & F. S. Nascimento 
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Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP, Brasil 
 
O transporte social é um dos comportamentos mais singulares das formigas e de grande 
importância para manutenção da integridade de suas colônias, pois permitem que seus 
interesses sejam alocados e protegidos. Nas formigas do gênero Atta pouco se conhece 
sobre esse comportamento direcionado aos adultos, mas sabe-se que está relacionado à 
defesa da colônia pela remoção de organismos intrusos na área de forragem. Esse trabalho 
traz o registro desse comportamento em uma colônia de Atta sexdens rubropilosa mantida 
em laboratório. Para realização do experimento, foram removidos potes anexos da colônia 
contendo o jardim de fungo e as respectivas operárias, foi permitido que as mesmas 
caminhassem livremente sobre uma bandeja de plástico ao qual foram acondicionadas. 
Após aproximadamente cinco minutos, as formigas começam a exibir o comportamento de 
transporte direcionado às recém-emergidas, essas são facilmente identificadas pela 
coloração pálida da cutícula que apresentam. Aparentemente, a sequência de atos que 
envolvem o comportamento é estereotipada: a formiga transportadora aborda a recém-
emergida e então puxa a mesma pela perna, pecíolo ou gáster, a transportada então se 
posiciona na forma de pupa, permitindo que a outra a segure e a levante. Em todos os casos 
analisados, a formiga recém-emergida é conduzida para dentro do jardim de fungo ou 
próximo à entrada do mesmo. 
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Desenvolvimento pós-embrionário das glândulas intramandibulares 
em operárias de Pachycondyla verenae (Forel 1922) (Formicidae: 

Ponerini). 
 

L. C. B. Martins1, J. H. C. Delabie2 & J. E. Serrão1 
 
1Departamento de Biologia Geral, Biologia Celular,  Universidade Federal de Viçosa, , Viçosa-
MG, Brasil  
2Laboratório de Mirmecologia, Convênio CEPLAC/UESC, Itabuna-BA, Brasil 
 

O conhecimento atual das glândulas intramandibulares em Hymenoptera resume-se a 
relatos sobre sua ocorrência e caracteristicas morfo-fisiológicas em indivíduos adultos, 
sendo este o primeiro relato sobre o desenvolvimento pós-embrionário das glândulas 
intramandibulares em Pachycondyla verenae, espécie que presumivelmente, possui 
características similar ao ancestral e não apresentam dimorfismo entre as castas operárias. 
Este trabalho teve por objetivo descrever a morfologia das glândulas intramandibulares de 
Pachycondyla verenae durante o estágio pupal, para verificar em qual fase essas glândulas 
se diferenciam. Para isso, mandíbulas de formigas nas fases de pré-pupa, pupa de olho 
branco, pupa de olho rosa, pupa de olho preto, pupa de corpo pigmentado e adultas foram 
submetidas a análises histológicas e histoquímicas. Operárias adultas de P. verenae 
apresentaram glândulas intramandibulares caracterizadas por células epidérmicas 
secretoras da classe I e glândulas unicelulares da classe III. Os resultados histoquímicos 
foram positivos para evidenciação de carboidratos e para proteínas, e negativo na 
evidenciação de lipídios. O estudo das glândulas intramandibulares em operárias de P. 
verenae, possibilitou concluir que as células epidérmicas secretoras da classe I e glândulas 
unicelulares da classe III, diferenciam-se durante a pupação, iniciando seu desenvolvimento 
na pupa de olho rosa e estão completamente formadas a partir da pupa de olho preto. 
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Número de folículos por testículo auxiliando na distinção entre 
espécies de formiga do complexo Pachycondyla villosa 

 
M. S. Barcellos, L. C. B. Martins, J. Lino-Neto & J. E. Serrão 

 
Departamento de Biologia Geral, Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e 
Estrutural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil 
 
As formigas do complexo Pachycondyla villosa são relativamente grandes (1,5 a 2 cm), 
apresentam hábitos de nidificação arborícola e frequentemente ocorrem em simpatria. 
Ainda, as mesmas possuem morfologia externa muito semelhante entre si, fazendo com 
que, até recentemente, fossem consideradas como uma única espécie. Entretanto, estudos 
atuais apontaram discrepâncias sobre a biologia geral, o comportamento e a ecologia. Como 
consequência, o complexo P. villosa foi rearranjado em três táxons distintos: P. villosa, P. 
inversa e P. curvinodis. Considerando que os folículos, unidades formadoras dos testículos, 
podem variar em número, forma e tamanho nos diferentes grupos taxonômicos, neste 
trabalho nós descrevemos estas estruturas em de P. villosa e P. inversa, buscando contribuir 
com a identificação das espécies desse complexo P. Villosa. Para isso dissecamos, em 
microscópio estereoscópico (lupa), machos de P. villosa e P. inversa em tampão fosfato, Ph 
7,2, para obtemos os testículos. Em seguida, capturamos imagens dos testículos com uma 
câmera fotográfica digital acoplada à lupa, a partir das quais contamos o número de 
folículos para cada testículo. Como resultado, observamos que em todos os indivíduos da 
espécie P. villosa cada testículos é formado por quatro folículos. Já em P. inversa esse 
número foi menor, três folículos por cada testículo. Com base no exposto, percebe-se que o 
sistema reprodutivo pode ser utilizado para separar, pelo menos algumas espécies e que ele, 
nestas duas espécies, está de acordo com aqueles trabalhos que indicam que P.villosa e P. 
inversa são espécies distintas dentro complexo P. villosa. 
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Ultraestrutura morfofuncional do epitélio retal de abelha Bombus 

morio e Melipona quadrifasciata anthidioides (Hymenoptera) 
 

M. S. Barcellos, W. G. Gonçalves & J. E. Serrão 
 
Departamento de Biologia Geral, Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e 
Estrutural, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, Brasil 
 
As papilas retais localizadas no reto dos insetos são considerados os principais órgãos de 
controle iônico e hídrico. Uma vez que na abelha M. quadrifasciata anthidioides é conhecido 
à presença de papilas retais; o objetivo do nosso trabalho foi avaliar comparativamente os 
aspectos da ultraestrutura morfofuncional do epitélio retal de M. quadrifasciata 
anthidioides e B. morio. Uma vez que encontramos a ausência das papilas retais em B. 
morio. Ambas as espécies apresentaram um epitélio retal simples com células achatadas que 
se sobrepõem devido às junções septadas convolutas. A região anterior do reto de B. morio 
possui membrana plasmática apical invagina em direção ao interior da célula, enquanto a 
membrana plasmática basal mostrou poucas dobras. As mitocôndrias foram predominantes 
ao longo das invaginações apicais. Entretanto, as células da região posterior foram 
caracterizadas pela ausência de invaginações da membrana plasmática apical e basal. O 
citoplasma teve poucas mitocôndrias e vesículas elétron-densas. As células do epitélio retal 
de M. quadrifasciata anthidioides apresentaram as superfícies apical e basal com 
membranas plasmáticas sem invaginações. O citoplasma apresentou poucas mitocôndrias e 
vesículas. As células da porção posterior do reto foram caracterizadas pela presença de 
gotas lipídicas no citoplasma. Os resultados sugerem uma ausência de característica 
absortiva do epitélio retal de M. quadrifasciata anthidioides, enquanto que B. morio 
somente a região anterior do reto exibe características de controle iônico e hídrico. Sendo 
assim, os aspectos ultraestruturais sugerem que a região anterior do reto de B. morio 
compensa a ausência de papilas retais.  
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Avaliação da importância de habitats secundários para a manutenção 

de abelhas silvestres em áreas agrícolas 
 

P. C. Montagnana, G. B. Patrício, F. Brocanelli, B. B. Grisolia, D. 
Matsuda, Z. Xingfang & M. J. O. Campos 

 
Grupo de Estudos sobre Ecologia e Conservação de Abelhas Silvestres, 
Departamento  
de Ecologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro-SP, 
Brasil 
 
Em paisagens fragmentadas éde fundamental importância a existência de elementos que 
possibilitem o deslocamento dos diferentes grupos de animais entre os fragmentos. 
Hágrande preocupação com a perda de populações de abelhas silvestres em  áreas agrícolas, 
principalmente devido a perda de hábitat causado  pela expansão  e intensificação da 
agricultura. As plantas ruderais que crescem em áreas de hábitats secundário dentro de 
propriedades agrícolas constituem importantes  fontes de pólen e/ou néctar,  podendo 
desempenhar a  função de elementos que facilitam o deslocamento das abelhas na 
paisagem. O presente estudo tem por objetivos 1) avaliar a importância das  plantas ruderais 
no forrageamento das diferentes espécies de abelhas silvestres e 2) caracterizar os 
elementos dentro de propriedades agrícolas que permitam o estabelecimento de ninhos. O 
estudo érealizado no município de Guapiara, estado de São Paulo, domínio do bioma Mata 
Atlantica, onde a agricultura familiar constitui a principal atividade econômica. As coletas de 
dados tem duração de um ano, tendo iniciado no mês de Maio de 2012. Para avaliar a 
importância das plantas ruderais no forrageamento das abelhas, serão analisados os grãos 
de pólen retirados dos corpos dessas para identificar e quantificar as plantas visitadas. Até o 
momento foram coletadas 318 espécimes de abelhas e identificadas 42 espécies de plantas 
ruderais. Entre as abelhas  foram identificados  os  gêneros  Trigona,  Melipona,  
Paratrigona, Bombus,  Xylocopa  e  Exomalopsis,  além da espécie  Apis mellifera,  assim 
como das famílias Halictidae e Megachilidae. Resultados  preliminares mostram as espécies 
de plantas ruderais  Bidens pilosa, Leonurus sibiricus, Ageratum conyzoides  e  Rubus 
rosifolius  como  importantes recursos alimentares, principalmente devido a sua abundância  
e  frequência  de visitas pelas abelhas. Foram encontrados ninhos de abelhas do gênero  
Paratrigona  em locais de solo exposto, abelhas da espécie Tetragonisca angustula em 
madeira para construção e abelhas do gênero Xylocopa em mourões de cerca. 
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Nestmate recognition and the role of cuticular hydrocarbons in the 
Japanese polydomous ant Cryptopone sauteri 

 

Y. Yamaguchi & K. Kudô 

 

Laboratory of Insect Ecology, Faculty of Education, Niigata University, Niigata, Japan 

 

Eusocial insect discriminate the nestmates from non-nestmates by the cuticular 
hydrocarbon cues. When two adult individuals encountered in the field, two individuals has 
proved to cuticular hydrocarbon (CHC) components of each other, and show aggressive 
behavior toward non-nestmates. Many ant species exhibit polydomy in which the colony 
occupy in at least two spatially separated nests, but connected socially by the exchange of 
colony members. Although there are growing evidences on nestmate recognition and the 
role of CHCs in ants, the very limited number of studies has been known in the polydomous 
ant species. In this study, we investigated nestmate recognition and the role of CHCs in the 
Japanese polydomous ant Cryptopone sauteri. We conducted two designs of laboratory 
experiments to investigate whether workers showed aggressive behavior against non- 
nestmates. Firstly, a pair of nestmates and non-nestmates was placed in a glass Petri dish 
and behavioral interactions between pairs were observed. Workers did not show aggressive 
behavior more frequently against non-nestmate workers. Next, a single worker was picked 
up from a donor nest and introduced it into either her or alien nest. In this latter 
experimental design, workers showed aggressive behavior against non-nestmates. The CHCs 
of workers were identified by gas chromatography/mass spectrometry. We identified 57 
hydrocarbons, consisting of n-alkanes, dienes and triene on the cuticle of C. sauteri workers. 
To investigate how ants of this species discern nestmate from non-nestmate signals, we 
conducted a bioassay whereby a glass bead was used as a surrogate ant. Aggression against 
non-nestmate compounds was significantly higher than against nestmate compounds. Our 
results suggest that workers of C. sauteri discriminate the nestmates from non-nestmates by 
the CHCs cues, and show aggressive behavior toward non-nestmates. 
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Analise da termitofauna em um  gradiente  altitudinal,  em florestas do 

bioma atlântico, existente no sudeste da Bahia. 
 

Y. T. dos Reis & E. M. Cancello 
 

Inúmeras  tentativas foram feitas para relacionar a riqueza de espécies e abundância de 
térmitas, ao longo de gradientes ecológicos. O mais antigo e um dos padrões mais 
importantes, é o aumento da diversidade biológica de regiões polares  para  equatoriais. 
Outro padrão observado para diversos grupos de animais é a variação na riqueza de 
espécies em diferentes altitudes. A partir desta hipótese, nós escolhemos os cupins como o 
grupo de insetos para analisar, porque eles são taxonomicamente tratáveis  e tem grande 
importância funcional  e  são sensíveis à perturbação, especialmente a perda de cobertura 
florestal. Além disso, não existem estudos sobre este  grupo  de insetos nas regiões 
estudadas.  Em cada localidade  foram  marcados seis transectos separados um do outro 
por, pelo  menos, 100. Cada transecto foi  subdividido em  cinco  parcela  de 5 X 2m, 
espaçadas 10m uma da outra,  em lados alternados da linha de transecção e em cada 
parcela os cupins eram procurados por 1h/homem.  Foi registrado um total de 56 espécies  
para os onze pontos amostrados. Além disso, foram  registradas,  através  de  coletadas  
casuais,  mais seis  espécies  consideradas novas, sendo que duas delas já foram descritas.  A 
partir dos resultados  observaram-se  diferentes composições de fauna entre locais de 
amostragem  e  a existência de fatores específicos que podem  estar correlacionados com  a  
fisionomia geral  de cada  área  (por.  ex.  temperatura mínima e altitude),  que  podem ter  
contribuído  para a  distribuição da comunidade de cupins, nos locais analisados 
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Hábitos de nidificação da vespa eusocial primitiva Mischocyttarus 

(Megacanthopus) parallelogrammus (Hymenoptera, Vespidae) 
 

O. C. Togni, G. A. Locher & E. Giannotti 
 

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, UNESP, Rio Claro-SP, Brasil 

 
A espécie Mischocyttarus parallelogrammus é endêmica do Brasil, sendo que a população 
estudada se encontra em uma área de Mata Atlântica em Ubatuba, SP. Para o conhecimento 
de aspectos de nidificação da espécie, 59 ninhos foram observados, abordando os seguintes 
parâmetros: o substrato, a altura, a posição do pedúnculo, a direção em que estava voltado 
o favo e o tamanho do ninho. Os ninhos de M. parallelogrammus são presos por um curto 
pedúnculo localizado na parte superior do favo perpendicular ao substrato de apoio, sendo 
que 54,24% dos ninhos possuíam o pedúnculo paralelo ao solo, 40,68% tinham o pedúnculo 
inclinado e 5,08% dos ninhos apresentaram o pedúnculo perpendicular ao solo. A altura de 
nidificação variou de 0,70 a 3,86 m, sendo que a média foi 2,32 m e a mediana 2,24 m. A 
maioria dos ninhos foi construída com os favos voltados para oeste (40,68%), sendo que a 
escolha desta direção pode estar relacionada com a maior incidência luminosa ou que o 
posicionamento do favo seja determinado pela facilidade de saída da colônia para 
forrageamento. O número de células variou de quatro a 45 células com uma média de 15,05 
e mediana de 11 células. Apesar da grande disponibilidade de substratos vegetais, 84,75% 
dos ninhos foram encontrados em substratos construídos pelo homem. Esta alta 
porcentagem de sinantropia pode representar um preferência por construir ninhos nestes 
locais, que fornecem maior proteção contra intempéries ou pode ser reflexo da facilidade de 
encontrá-los quando não estão em tronco de árvores, onde são quase imperceptíveis. 
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I Workshop sobre Insetos Sociais (IUSSI Seção Brasil) 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Ana Maria Costa Leonardo 

Laboratório de Cupins, Departamento de Biologia, Instituto de Biociências, 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Morfologia de Cupins: principalmente morfologia de glândulas exócrinas 

- Comportamento de Cupins: principalmente aspectos da dinâmica do 
forrageamento 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

COSTA-LEONARDO A.M.; HAIFIG I. 2010. Pheromones and exocrine glands in 
Isoptera. In: LITWACK G. (Org.). Vitamins and Hormones: Pheromones. 
Elsevier Academic Press 83: 521-549. 

HAIFIG I.; JOST C.; JANEI V.; COSTA-LEONARDO A.M. 2011. The size of excavators 
within a polymorphic termite species governs tunnel topology. Animal 
Behaviour 82: 1409-1414. 

COSTA-LEONARDO A.M.; HAIFIG I.; LARANJO L.T. 2012. Tergal glands in termite 
soldiers of the subfamily Syntermitinae (Isoptera: Termitidae). Micron 43: 422-
427. 

JOST C.; HAIFIG I.; CAMARGO-DIETRICH C.R.R.; COSTA-LEONARDO A.M. 2012. A 
comparative tunnelling network approach to assess interspecific competition 
effects in termites. Insectes Sociaux 59: 369-379. 

LIMA J.T.; COSTA-LEONARDO A.M. 2012. Tunnelling behaviour of the Asian 
subterranean termite in heterogeneous soils: presence of cues in the foraging 
area. Animal Behaviour 83: 1269-1278. 

 

Pós-doutorandos  

Juliana Toledo Lima 

Silvana Beani Poiani 
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Alunos de pós-graduação 

Ives Haifig 

Lara Teixeira Laranjo 

Vanelize Janei 

 
 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Angel Roberto Barchuk 

Laboratório de Biologia Animal Integrativa, Departamento Biologia Celular, 
Tecidual e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
Federal de Alfenas (UNIFAL), Alfenas-MG 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s): 

Biologia do desenvolvimento de variações fenotípicas decorrentes da ação 
ambiental, e sua participação na geração de novidades evolutivas. Modelos de 
estudo: abelhas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

BARCHUK A.R.; CRISTINO A.S.; KUCHARSKI R.; COSTA L.F.; SIMÕES Z.L.P.; 
MALESZKA R. 2007.  Molecular determinants of caste differentiation in the 
highly eusocial honeybee Apis mellifera. BMC Developmental Biology 7: 70. 

BARCHUK A.R.; FIGUEIREDO V.L.C.; SIMÕES Z.L.P. 2008. Downregulation of 
ultraspiracle gene expression delays pupal development in honeybees. Journal 
of Insect Physiology 54: 1035-1040. 

WERREN J.H.; RICHARDS S.; DESJARDINS C.A.; NIEHUIS O.; GADAU J.; 
COLBOURNE J.K.; BEUKEBOOM L.W.; DESPLAN C.; ELSIK C.G.; 
GRIMMELIKHUIJZEN C.J.P.; KITTS P.; LYNCH J.A.; MURPHY T.; OLIVEIRA D.C.S.G.; 
SMITH C.D.; ZANDE L.V.D.; WORLEY K.C.; ZDOBNOV E.M.; AERTS M.; ALBERT S.; 
ANAYA V.H.; ANZOLA J.M.; BARCHUK A.R. et al. 2010. Functional and 
evolutionary insights from the genomes of three parasitoid Nasonia species. 
Science 327: 343-348. 

BOMTORIN A.D.; BARCHUK A.R.; MODA L.M.; SIMÕES Z.L.P. 2012. Hox gene 
expression leads to differential hind leg development between honeybee castes. 
Plos One, v. 7: e40111. 
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MODA L.M.R.; VIEIRA J.; FREIRE A.G.C.; BONATTI V.; BOMTORIN A.D.; BARCHUK 
A.R.;  SIMÕES, Z.L.P. (aceito). Nutritionally driven differential gene expression 
leads to heterochronic brain development in honeybee castes. PLoS One. 

 

Pós-doutorandos  

Lívia Maria Rosatto Moda. Início: 2012. Universidade Federal de Alfenas, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Joseana Vieira. Identificação dos determinantes moleculares da diferenciação 
inicial do cérebro em castas de abelhas Apis mellifera. Início: 2012. Mestrado em 
Biociências Aplicadas à Saúde - Universidade Federal de Alfenas. 

Márcio Tadeu de Oliveira. Transcrição diferencial e morfogênese do cérebro 
adulto de castas de abelhas Apis mellifera. Início: 2012. Mestrado em Biociências 
Aplicadas à Saúde - Universidade Federal de Alfenas. 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Carlos Alberto Garófalo & Cláudia Inês da Silva 

Laboratório de Ecologia e Evolução de Abelhas e Vespas & Laboratório de 
Palinoecologia, Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo 
(USP), Ribeirão Preto-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Estudo de comunidades de abelhas e vespas solitárias em fragmentos de mata do Estado 

de São Paulo; Evolução do comportamento social com especial referência às espécies de 

Euglossini 

- Interação Abelhas-Plantas; Redes de Interações; Ecologia trófica em abelha 

 

Trabalhos mais relevantes 

SILVA C.I.; BALLESTEROS P.L.O.; PALMERO M.A.; BAUERMANN; EVALDIT; 
OLIVEIRA P.E.A.M. 2010. Catálogo Polínico - Palinologia aplicada em estudos 
de conservação de abelhas do gênero Xylocopa. Uberlândia: EDUFU, 154pp. 
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AUGUSTO S.C.; GARÓFALO C.A. 2011. Task allocation and interactions among 
females in Euglossa carolina nests (Hymenoptera, Apidae, Euglossini). 
Apidologie 42: 162-173.  

GARÓFALO C.A.; CAMILLO E.; SERRANO J.C. 2011. Reproductive aspects of 
Meloetyphlus fuscatus a meloid beetle cleptoparasite of the bee Eulaema nigrita 
(Hymenoptera, Apidae, Euglossini). Apidologie 42: 337- 348. 

ALONSO J.D.S.; SILVA, J.F.; GARÓFALO, C.A. 2012. The effects of cavity length on 
nest size, sex ratio and mortality of Centris (Heterocentris) analis (Hymenoptera, 
Apidae, Centridini). Apidologie 43: 436-448. 

FARIA L.B., ALEIXO K.P.; GARÓFALO C.A.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L.; SILVA C.I. 
2012. Foraging of Scaptotrigona aff. depilis (Hymenoptera, Apidae) in an 
urbanized area: seasonality in resource availability and visited plants. Psyche: A 
Journal of Entomology 2012: ID 630628. 

GIANNINI T.C.; ACOSTA A.L.; GARÓFALO C.A.; SARAIVA A.M.; ALVES-DOS-
SANTOS I.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L. 2012. Pollination services at risk: Bee 
habitats will decrease owing to climate change in Brazil. Ecological Modelling 
244: 127-131.  

BORDON N.G.; ROCHA-FILHO L.C.; GARÓFALO C.A. 2012. The importance of plant 
diversity in maintaining the pollinator bee, Eulaema nigrita (Hymenoptera, 
Apidae) in sweet passion fruit fields. Revista de Biología Tropical 60: 1553-
1564.  

SILVA C.I.; ALVES-DOS-SANTOS I. 2012. Interaction between Bees and the 
tristylous flowers of Oxalis cytisoides Mart. & Zucc. (Oxalidaceae). Psyche: A 
Journal of Entomology 2012: 1-8.  

ROCHA-FILHO L.C.; KRUG C.; SILVA, C.I.; GARÓFALO C.A. 2012. Floral Resources 
Used by Euglossini Bees (Hymenoptera: Apidae) in Coastal Ecosystems of the 
Atlantic Forest. Psyche: A Journal of Entomology 2012: ID 934951. 

ARAULO G.; OLIVEIRA P.E.A.M. 2012. Distribuição vertical dos sistemas de 
polinização bióticos em áreas de cerrado sentido restrito no Triângulo Mineiro, 
MG, Brasil. Acta Botanica Brasílica 4: 748-760.  

 

Pós-doutorandos  

Cláudia Inês da Silva 

Hipólito Ferreira Paulino Neto 

Léo Correia da Rocha Filho 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 



I Workshop sobre Insetos Sociais (Seção Brasileira - IUSSI) 

 

44 
 

Carolina M. Hirotsu 

Elisa Queiroz 

Kátia Paula Aleixo 

Maurício Meirelles do Nascimento Castro 

Patrícia dos Santos Vilhena 

 

Doutorado 

Alejandro Parra Hinojosa 

Ana Luiza de O. Nascimento 

Morgana Silveira Sazan 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Carlos Roberto F. Brandão 

Laboratório de Hymenoptera, Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo (USP), 

São Paulo-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Taxonomia, Evolução, Comportamento e Ecologia de formigas e grupos selecionados 

de vespas parasitoides e abelhas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

KLINGENBERG C.; BRANDÃO C.R.F. 2009. Revision of the fungus-growing ant genera 

Mycetophylax Emery and Paramycetophylax Kusnezov rev. stat., and description of 

Kalathomyrmex n. gen. (Formicidae: Myrmicinae: Attini). Zootaxa 2052: 1-31. 

SILVA R.R.; FEITOSA R.; BRANDAO C.R.F.; DINIZ J.L.M. 2009. Tropidomyrmex elianae, 

a new Myrmicinae ant genus and species from Brazil, tentatively assigned to 

Solenopsidini (Hymenoptera, Formicidae). Zootaxa 2052: 32-48. 

SILVA R.R.; BRANDÃO C.R.F. 2010. Morphological patterns and community 

organization in leaf-litter ant assemblages. Ecological Monographs 80: 107-124. 
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BRANDÃO C.R.F.; SILVA R.R.; FEITOSA R.M. 2011. Cerrado ground-dwelling ants 

(Hymenoptera: Formicidae) as indicators of edge effects. Zoologia 28 (3): 379-387. 

FEITOSA R.; BRANDÃO C.R.F.; FERNÁNDEZ C.F.; DELABIE J.C. 2011. The ant genus 

Sphinctomyrmex Mayr (Hymenoptera, Formicidae, Cerapachyinae) in the 

Neotropical Region, with the description of two new species. Psyche 2012: 1-9. 

 

Pós-doutorandos  

Kelli dos Santos Ramos. Sistemática de gêneros Neotropicais de abelhas da tribo 

Protandrenini (Hymenoptera, Apidae, Andreninae). Início: 2011. Museu de Zoologia 

da Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo. 

Helena Onody. Revisão de Nonnus (Hymenoptera, Ichneumonidae). Início: 2010. 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Rodolfo Probst. Revisão taxonômica e análise filogenética de Basiceros Shulz, 1906 

(Formicidae, Myrmicinae, Basicerotini). (Mestrado em Sistemática, Taxonomia 

Animal e Biodiversidade MZUSP), bolsista CAPES. 

Mônica Antunes Ulysséa. Revisão Taxonômica e Análise Filogenética do Gênero 

Hylomyrma Forel, 1912 (Formicidae: Myrmicinae: Myrmicini), com base em dados 

morfológicos e moleculares (Mestrado em Sistemática, Taxonomia Animal e 

Biodiversidade MZUSP), bolsista CAPES. 

Alex Quadros. Diversidade dos Belytinae (Hymenoptera: Diaprioidea: Diapriidae) ao 

longo de um gradiente latitudinal de Mata Atlântica Ombrófila Densa (Mestrado em 

Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade MZUSP). 

 

Doutorado 

Thiago Sanches Ranzani da Silva. Morfologia comparada das espécies da tribo 

Dacetini (Hymenoptera: Formicidae) da Mata Atlântica. Início: 2012. Dissertação 

(Mestrado em Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade MZUSP), bolsista 

CAPES. 
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Emília Zoppas de Albuquerque. Revisão taxonômica e análise filogenética de 

Cyphomyrmex (grupo Rimosus) (Hymenoptera, Formicidae, Attini). Início: 2010. Tese 

(Doutorado em Entomologia) Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP 

Ribeirão Preto, bolsista: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Jacques Hubert Charles Delabie (líder) & Cléa dos Santos Ferreira Mariano 

Laboratório de Mirmecologia, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 
Ilhéus-BA. 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Mirmecologia: Formigas neotropicais são estudadas acerca de aspectos como 
biogeografia, nidificação, estrutura das colônias, fauna associada. Os estudos se 
concentram nos grupos de poneromorfas e, mais recentemente, attines basais. 

Citogenética de formigas, Citotaxonomia: Nesses estudos a citogenética é uma 
ferramenta utilizada como subsídio a estudos de diversidade e taxonomia. 
Agrupada com outras disciplinas como morfologia interna e externa (entre 
outras) essa disciplina fornece resultados  conclusivos para análises de 
diversidade, processos de especiação e também são avaliados aspectos como a 
composição e estrutura dos cromossomos.  

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

DELABIE J.H.C.; JAHYNY B.; NASCIMENTO I.C.; MARIANO C.S.F.; LACAU S.; 
CAMPIOLO S.; PHILPOTT S.M.; LEPONCE M. 2007. Contribution of cocoa 
plantations to the conservation of native ants (Insecta: Hymenoptera: 
Formicidae) with a special emphasis on the Atlantic Forest fauna of southern 
Bahia, Brazil. Biodiversity and Conservation 16: 2359-2384. 

MARIANO C.S.F.; POMPOLO S.G.; BARROS L.A.C.; MARIANO-NETO E.; CAMPIOLO 
S.; DELABIE J.H.C. 2008. A biogeographical study of the threatened ant 
Dinoponera lucida Emery (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) using a 
cytogenetic approach. Insect Conservation and Diversity 1: 161-168. 

MARIANO C.S.F.; SANTOS I.S.; GROC S.; LEROY C.; MALÉ P-J.; RUIZ-GONZALEZ 
M.X.; DEJEAN A.; DELABIE J.H.C. 2011. Thekaryotypes of Gigantiops destructor 
(Fabricius) and other ants from French Guiana (Formicidae). Annales de la 
Société Entomologique de France 47 : 140-146. 

MARIANO C.S.F.; POMPOLO S.G.; SILVA J.G.; DELABIE J.H.C. 2012. Contribution of 
cytogenetics to the debate on the paraphyly of Pachycondyla spp. (Hymenoptera; 
Formicidae; Ponerinae). Psyche. 2012: 1-9. 
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SANTOS I.S.; DELABIE J.H.C.; SILVA J.G.; COSTA M.A.; BARROS L.A.C.; POMPOLO 
S.G.; MARIANO C.S.F. 2012. Karyotype differentiation among four Dinoponera 
(Formicidae: Ponerinae) species. The Florida Entomologist 95: 737-742. 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Yamid Arley Mera Velasco (Zoologia, UESC) 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Cristiano Menezes; Giorgio Cristino Venturieri & Felipe A. L. Contrera 

Embrapa Amazônia Oriental & Universidade Federal do Pará, Belém-PA 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Manejo de abelhas sem ferrão 

- Polinização agrícola 

- Biologia geral e ecologia de abelhas sem ferrão 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

COSTA L.; VENTURIERI G.C. 2009. Diet impacts on Melipona flavolineata workers 
(Apidae, Meliponini). Journal of Apicultural Research 48: 38-45. 

MENEZES C.; SILVA A.C.; GAZÊTA G.S.; KERR W.E. 2009. Infestation by Pyemotes 
tritici (Acari, Pyemotidae) causes death of stingless bee colonies (Hymenoptera: 
Meliponina). Genetics and Molecular Research 8(2): 630-634. 

GRUTER C.; MENEZES C.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L.; RATNIEKS F.L.W. 2012. A 
morphologically specialized soldier caste improves colony defense in a 
Neotropical eusocial bee. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America 109: 1182-1186. 

MENEZES C.; VOLLET-NETO A.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L. (no prelo) An 
advance in the in vitro rearing of stingless bee queens. Apidologie. 

VEIGA J.; MENEZES C.; VENTURIERI G.C.; CONTRERA F.A.L. (no prelo) The bigger, 
the smaller: Relationship between body size and food stores in the stingless bee 
Melipona flavolineata. Apidologie. 
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Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Jamille Costa Veiga 

Joyce Caroline da Silva Teixeira 

Kamila de Sousa Leão 

Rafael Leandro Corrêa Gomes 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Dejair Message 

Laboratório de Pesquisas em Sanidade Apícola, PPG em Ciência Animal, 
Departamento de Ciências Animais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA), Mossoró-RN 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Sanidade Apícola 

- Biologia e Manejo de Abelhas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

TEIXEIRA E.; CHEN Y.; MESSAGE D.; PETTIS J.; EVANS J. 2008. Virus infections in 
Brazilian honey bees. Journal of Invertebrate Pathology 99: 117-119.  

SILVA I.C.; MESSAGE D.; CRUZ C.D.; CAMPOS L.A.O.; SOUSA-MAJER M.J. 2009. 
Rearing Africanized honey bee (Apis mellifera L.) brood under laboratory 
conditions. Genetics and Molecular Research 8: 623-629. 

TEIXEIRA E.W.; MESSAGE D.; NEGRI G.; SALATINO A.; STRINGHETA P.C. 2010. 
Seasonal variation, chemical composition and antioxidant activity of Brazilian 
propolis samples. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 
7: 307-315. 

FREIBERG M.; DE JONG D.; MESSAGE D.; COX-FOSTER D. 2012. First report of 
sacbrood virus in honey bee (Apis mellifera) colonies in Brazil. Genetics and 
Molecular Research 11: 3310-3314. 

TEIXEIRA E.W; CHEN Y.; MESSAGE D.; BONCRISTIANI H.F.; PETTIS J.S.; EVANS 
J.D. 2012. Israeli acute paralysis virus in Africanized honey bees in southeastern 
Brazilian apiaries. Journal of Apicultural Research 51: 282-284. 

 

http://lattes.cnpq.br/0448680600585266
http://lattes.cnpq.br/0542998059696682
http://lattes.cnpq.br/5420801440165169
http://lattes.cnpq.br/1542955544481274
http://lattes.cnpq.br/0448680600585266


I Workshop sobre Insetos Sociais (Seção Brasileira - IUSSI) 

 

49 
 

Pós-doutorandos  

Izabel Christina da Silva (candidata a Bolsa DCR) 

 

 

 

Alunos de pós-graduação 

Em função do início de minhas atividades no segundo semestre em 2012 como 
Professor Visitante Sênior da CAPES na UFERSA, no momento tenho dois 
candidatos ao mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais 
pela UFERSA para o exame de seleção de 2013-1. 

Mestrado 

Joselena Mendonça Ferreira 

Jefferson Bruno Carvalho Soares 

 

Doutorado 

Rosa de Fátima Tavares (co-orientação, Orientador: Prof. Dr. L.S.Gonçalves) 

Victor Hugo Pedraça Dias (co-orientação, Orientador: Prof. Dr. L.S.Gonçalves) 

Ricardo Gonçalves dos Santos (co-orientação, Orientador: Prof. Dr. 
L.S.Gonçalves) 

 

Pesquisadores envolvidos no Programa de Apicultura no Semi-Árido 

Prof. Dr. Lionel Segui Gonçalves 

Prof. Dr. David De Jong 

Dra. Erica Weinstein Teixeira 

Prof. Dr. Jean Berg Alves da Silva 

Prof. Dr. Sidnei Miyoshi Sakamoto 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Eduardo Andrade Botelho de Almeida 
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Laboratório de Biologia Comparada de Abelhas (LBCA); Departamento de 
Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

As linhas de pesquisa desenvolvidas no LBCA concentram-se em aspectos 
comparativos da pesquisa com abelhas e outros insetos. Os projetos de pesquisa 
atualmente desenvolvidos no LBCA lidam com sistemática, taxonomia e evolução 
de abelhas e outros táxons de Hexapoda, utilizando dados morfológicos, 
químicos, comportamentais e moleculares, sempre em perspectiva comparativa. 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

ALMEIDA E.A.B.; DANFORTH B.N. 2009. Phylogeny of colletid bees 
(Hymenoptera: Colletidae) inferred from four nuclear genes. Molecular 
Phylogenetics and Evolution 50: 290-309. 

CARVALHO C.J.B. & ALMEIDA E.A.B. (Eds.) 2011. Biogeografia da América do 
Sul: Padrões e Processos. São Paulo: Editora Roca. 

ALMEIDA E.A.B.; MELO G.A.R. 2012. Morfologia externa. In: RAFAEL J.A.; MELO 
G.A.R.; CARVALHO C.J.B.; CASARI S.A. (Eds.). Insetos do Brasil: Diversidade e 
Taxonomia. Ribeirão Preto: Holos Editora: 21-32. 

ALMEIDA E.A.B.; PIE M.R; BRADY S.G.; DANFORTH B.N. 2012. Biogeography and 
diversification of colletid bees (Hymenoptera: Colletidae): emerging patterns 
from the southern end of the world. Journal of Biogeography 39: 526-544.  

DANFORTH B.N.; CARDINAL S.; PRAZ C.; ALMEIDA E.A.B. MICHEZ D. 2013. The 
impact of molecular data on our understanding of bee phylogeny and evolution. 
Annual Review of Entomology 58: 57-78. 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Daniel Dias Dornelas do Carmo. Título do projeto: "Tribo Scionini (Diptera, 
Tabanidae, Pangoniinae): Análise filogenética com base em dados morfológicos". 
Pós-Graduação em Entomologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCLRP), USP, Ribeirão Preto, SP. 

Daercio Adam de Araújo Lucena. Título do projeto: "Sistemática do gênero 
Ipsiura Linsenmaier, 1959 (Hymenoptera: Chrysididae): Relações filogenéticas 
com outros Chrysidini e entre suas espécies". Pós-Graduação em Entomologia, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), USP, Ribeirão Preto, SP. 
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Diego Sasso Porto. Título do projeto: "Relações Filogenéticas entre Abelhas 
Corbiculadas (Hymenoptera: Apidae: Apini)". Pós-Graduação em Entomologia, 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), USP, Ribeirão Preto, SP. 

Eglelson Tão de Alencar. Título do projeto: "Diversidade e evolução de 
hidrocarbonetos cuticulares em abelhas (Hymenoptera: Apoidea): Uma 
perspectiva filogenética". Pós-Graduação em Entomologia, Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), USP, Ribeirão Preto, SP. 

 

Doutorado 

Fábio Batigini Quinteiro. Título do projeto: "Sistemática e Biogeografia de Oecetis 
McLachlan, 1877 (Trichoptera: Leptoceridae) da Região Neotropical". Pós-
Graduação em Entomologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), 
USP, Ribeirão Preto, SP. 

Kirstern Lica Follmann Haseyama. Título do projeto: “Filogenia Molecular e 
Idade Mínima de Muscidae (Diptera)”. Doutorado em Entomologia, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, PR. (co-orientação) 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Eliana Marques Cancello 

Laboratório de Isoptera - Museu de Zoologia da USP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Taxonomia, Sistemática e Biologia de Isoptera 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

LEGENDRE F.; WHITING M.; BORDEREAU C.; CANCELLO E.M.; EVANS E.T.; 
GRANDCOLAS P. 2008. The phylogeny of termites (Dictyoptera: Isoptera) based 
on mitochondrial and nuclear genes: implications for the evolution of the worker 
and pseudergate castes, and foraging behaviors. Molecular Phylogenetics and 
Evolution 48: 615-627. 

ROCHA M.M.; CANCELLO E.M. 2009. A taxonomic revision of the Neotropical 
termite genera Orthognathotermes Holmgren (Isoptera: Termitidae: 
Termitinae). Zootaxa 2280: 1-26.  

BORDEREAU C.; CANCELLO E.M.; SILLAM-DUSSÈS D.; SÉMON, E. 2011. Sex-
pairing pheromones and reproductive isolation in three sympatric Cornitermes 
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species (Isoptera, Termitidae, Syntermitinae). Journal of Insect Physiology 
57(4): 469-474. 

ROCHA MM, CANCELLO EM, CUEZZO C. 2011. A new genus and species of 
mandibulate nasute termite (Isoptera, Termitidae, Syntermitinae) from Brazil. 
ZooKeys 148: 125-134 

ROCHA, M.M.; CARRIJO, T.F. & CANCELLO, E.M. 2012. Neotropical termites: 
revision of Armitermes Wasmann (Isoptera, Termitidae, Syntermitinae) and 
phylogeny of the Syntermitinae. Systematic Entomology 37(4): 793-827. 

 

Pós-doutorandos  

Adriana Carolina Cuezzo (ainda sem bolsa) 

Mauricio Martins da Rocha (bolsa Fapesp) 

 

Alunos de pós-graduação 

Doutorado 

Tiago Carrijo. Estudo da termitofauna (Insecta, Isoptera) do aproveitamento Hidrelétrico 

(AHE) de Santo Antônio, região do médio Rio Madeira, Rondônia. Doutorado em Ciências 

Biológicas (Entomologia). Fac. de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP. Bolsa 

CNPq. 

 

Mestrado 

Rafaella Gregorio Santos. Estrutura e distribuição espacial de cupins em uma área de 

Floresta Amazônica no Município de Porto Velho, RO. Mestrado em Ciências Biológicas (Área 

de Entomologia). Programa de PG da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, USP. Bolsa CNPq. 

Joice P. Constantini. Revisão taxonômica de Rhynchotermes Holmgren 1912. Mestrado em 

Sistemática, Taxonomia Animal e Biodiversidade, Programa de PG do MZUSP. Bolsa CNPq. 

Há outro aluno, Henrique Miranda Rodrigues, mas desenvolvendo projeto com 
Mantodea. 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Fabiana Elaine Casarin dos Santos 

Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva, Departamento de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Diadema-SP 
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Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Biologia Geral de Cupins 

- Comportamento de Cupins 

- Fitossanidade 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

CASARIN F.; CASARIN F.E.; COSTA-LEONARDO A.M.; ARAB A. 2008. Soldiers 
initiate foraging activities in the subterranean termite. Journal of Insect Science 
8: 1-5. 

COSTA-LEONARDO A.M.; CASARIN F.E.; CONSTANTINI J.P. 2008. Record of a 
gregarine (Apicomplexa: Neogregarinida) in the abdomen of the termite 
Coptotermes gestroi (Isoptera, Rhinotermitidae). Journal of Invertebrate 
Pathology 97: 114-118. 

COSTA-LEONARDO A.M.; CASARIN F.E.; LIMA J.T. 2009. Chemical communication 
in Isoptera. Neotropical Entomology 38: 1-6. 

CASARIN F.E.; LEONARDO A.M.C.; BUENO O.C. 2009. Laboratory assessment of 
two active ingredients for the control of the Coptotermes gestroi (Isoptera: 
Rhinotermitidae). Sociobiology 54: 787-797. 

 

Publicações em andamento 

“Morfologia do corpo gorduroso e corpora allata entre rainhas virgens e maduras 
de Cryptotermes brevis (Isoptera, Kalotermitidae)”. 

“Caracterização morfológica resultante da indução do polimorfismo em ninfas de 

Cryptotermes brevis, usando um análogo de hormônio juvenil como alimento”. 

“Biologia e glândulas exócrinas do cupim de madeira seca Cryptotermes brevis 
(Isoptera: Kalotermitidae)”. 

 

Alunos de pós-graduação 

Gabriele Luciana Saqui 

Jodson Moraes dos Santos 

Mayra Layra Santos Almeida 

 

 

javascript:abreDetalheLinha('0330204JECEWEE',%201)
javascript:abreDetalheLinha('0330204JECEWEE',%203)
javascript:abreDetalheLinha('0323501EOHRY8J',%204)
http://lattes.cnpq.br/3384554771252347
http://lattes.cnpq.br/3384554771252347
http://lattes.cnpq.br/1050709055776428
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Líder de grupo de pesquisa 

Fábio Santos do Nascimento 

Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Estudamos a ecologia comportamental de vespas, abelhas e formigas com o 
intuito de compreender os mecanismos pelos quais as colônias destes insetos se 
organizam de forma eficiente. Insetos sociais são excelentes modelos para o 
entendimento do equilíbrio entre os conflitos e a harmonia que são encontrados 
entre os indivíduos que vivem em sociedades. Desta forma, nós estamos 
interessados em compreender a integração dos mecanismos que regulam as 
interações utilizando técnicas de observação e experimentação comportamental 
e ferramentas da ecologia química.  

 

Trabalhos mais relevantes nos últimos anos (5 máximo) 

HRNCIR M., MATEUS S., NASCIMENTO F.S. 2007. Exploitation of carbohydrate 
food sources in Polybia occidentalis: social cues influence foraging decisions in 
swarm-founding wasps. Behavioral Ecology and Sociobiology 61: 975-983. 

TANNURE-NASCIMENTO I.C., NASCIMENTO F.S., DANTAS J.O., ZUCCHI R. 2009. 
Decision rules for egg recognition are related to functional roles and chemical 
cues in the queenless ant Dinoponera quadriceps. Naturwissenschaften 96: 
857-861. 

FERREIRA-CALIMAN M.J., NASCIMENTO F.S., TURATTI I.C., MATEUS S., LOPES 
N.P., ZUCCHI R. 2010. The cuticular hydrocarbons profiles in the stingless bee 
Melipona marginata reflect task-related differences. Journal of Insect 
Physiology 56: 800-804. 

NASCIMENTO D.L., NASCIMENTO F.S. 2012 . Acceptance threshold hypothesis is 
supported by chemical similarity of cuticular hydrocarbons in a stingless bee, 
Melipona asilvai. Journal of Chemical Ecology 38: 1432-1440. 

TANNURE-NASCIMENTO I.C., NASCIMENTO F.S., ZUCCHI R. 2008. The look of 
royalty: visual and odour signals of reproductive status in a paper wasp. 
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 275: 2555-
2561. 
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Pós-doutorandos  

Denise de Araujo Alves. Início 2011. Universidade de São Paulo, FAPESP. 

Christoph Grüter. Início 2012. Ciências sem Fronteiras – CNPq. 

Francisca Segers. Início 2012. Programa de Cátedras Lévi-Strauss-
USP/Embaixada da França. 

Thiago Moretti. Início 2012. Universidade de São Paulo, FAPESP 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Daniele Caroline de Jesus Santos. 

João Paulo R. Fadil 

Lohan Cláudio Abreu Valadares 

Lucas de Oliveira Amaral 

 

Doutorado 

Aline Borba dos Santos 

Aline Candida Ribeiro Andrade e Silva 

Daniela Lima do Nascimento 

Glaucya Figueiredo 

Lucas Von Zuben 

Maria Claudia Guidetti Campos 

Yara Sbrolin Roldão 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Felipe Andrés León Contrera 

Laboratório de Biologia de Abelhas, Instituto de Ciências Biológicas, 
Universidade Federal do Pará, Belém-PA 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 
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Ecologia de abelhas; ecologia comportamental; interação inseto-planta; 
meliponicultura 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

CONTRERA F.A.L.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L.; KOEDAM D. 2010. Trophallaxis 
and reproductive conflicts in social bees. Insectes Sociaux 57: 125-132. 

CONTRERA F.A.L.; MENEZES C.; VENTURIERI G.C. 2011. New horizons on 
stingless beekeeping (Apidae, Meliponini). Revista Brasileira de Zootecnia 40: 
48-51. 

VENTURIERI G.C.; ALVES D.A.; VILLAS-BÔAS J.K.; CARVALHO C.A.L.; MENEZES C.; 
VOLLET-NETO A.; CONTRERA F.A.L.; CORTOPASSI-LAURINO M.; NOGUEIRA-
NETO P.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L. 2012. Meliponicultura no Brasil: Situação 
Atual e Perspectivas Futuras para o Uso na Polinização Agrícola. In: 
IMPERATRIZ-FONSECA V.L.; CANHOS D.A.L.; ALVES D.A.; SARAIVA A.M. (Orgs.). 
Polinizadores no Brasil: Contribuição e Perspectivas para a Biodiversidade, 
Uso Sustentável, Conservação e Serviços Ambientais. São Paulo: EDUSP: 213-
236. 

MENEZES C.; VOLLET-NETO A.; CONTRERA F.A.L.; VENTURIERI 
G.C.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L . 2013. The role of useful microorganisms to 
stingless bees and stingless beekeeping. In: VIT P.; PEDRO S.R.M.; ROUBIK D. 
(Orgs.). Pot-Honey A legacy of stingless bees. New York: Springer: 153-171. 

VEIGA J.C.; MENEZES C.; VENTURIERI G.C.; CONTRERA F.A.L. (no prelo) The 
bigger, the smaller: relationship between body size and food stores in the 
stingless bee Melipona flavolineata. Apidologie. 

 

Alunos de pós-graduação 

Rafael Leandro Correa Gomes; Jamille Costa Veiga 

I Workshop sobre Insetos Sociais (IUSSI Seção Brasil) 

 

Líderes de grupo de pesquisa 

Francis de Morais Franco Nunes 

Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), São Carlos-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

http://lattes.cnpq.br/0673094427416346
http://lattes.cnpq.br/7180149611727426
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Busca de fatores genéticos e redes gênicas que explicam diferentes fenótipos e 
processos biológicos em abelhas Apis mellifera, tais como diferenciação de castas, 
metamorfose, comportamento e longevidade de operárias adultas, por meio de 
estudos de expressão (de genes codificadores de proteínas e microRNAs) 
durante a ontogênese e/ou tecidos específicos,  silenciamento de genes e 
manipulação de dietas. 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

NUNES F.M.F.; SIMÕES Z.L.P. 2009. A non-invasive method for silencing gene 
transcription in honeybees maintained under natural conditions. Insect 
Biochemistry and Molecular Biology 39: 157-160. 

CRISTINO A.S.; NUNES F.M.F.; BARCHUK A.R.; AGUIAR-COELHO V.M.; SIMÕES 
Z.L.P.; BITONDI M.M.G. 2010. Organization, evolution and transcriptional profile 
of hexamerin genes of the parasitic wasp Nasonia vitripennis (Hymenoptera: 
Pteromalidae). Insect Molecular Biology: 19:137-146. 

MARTINS J.R.; NUNES F.M.F.; CRISTINO A.S.; SIMÕES Z.L.P.; BITONDI M.M.G. 
2010. The four hexamerin genes in the honey bee: structure, molecular evolution 
and function deduced from expression patterns in queens, workers and drones. 
BMC Molecular Biology 11: 23. 

THE NASONIA GENOME WORKING GROUP. 2010. Functional and Evolutionary 
Insights from the Genomes of Three Parasitoid Nasonia Species. Science 
327:343-348. 

SOARES M.P.M.; SILVA-TORRES F.A.; ELIAS-NETO M.; NUNES F.M.F.; SIMÕES 
Z.L.P.; BITONDI M.M.G. 2011. Ecdysteroid-dependent expression of the tweedle 
and peroxidase genes during adult cuticle formation in the honey bee, Apis 
mellifera. PLoS ONE 6: e20513. 

NUNES F.M.F.; ALEIXO A.C.; BARCHUK A.R.; BOMTORIN A.D.; GROZINGER C.M.; 
SIMÕES Z.L.P. 2013. Non-target effects of green fluorescent protein (GFP)-
derived double-stranded RNA (dsRNA-GFP) used in honey bee RNA interference 
(RNAi) assays. Insects 4: 90-103. 

 

Alunos de Pós-graduação 

Felipe Martelli Soares da Silva 

 

Alunos de Iniciação Científica 

Natália Helena Hernandes 
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Líder de grupo de pesquisa 

Jean Carlos Santos 

Laboratório de Ecologia e Desenvolvimento de Galhas, Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Ecologia e comportamento de formigas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

SANTOS J.C.; DELABIE J.H.C.; FERNANDES G.W. 2008. A 15-year post evaluation 
of the fire effects on ant community in an area of Amazonian forest. Revista 
Brasileira de Entomologia 52: 82-87. 

COELHO M.S.; FERNANDES G.W.; SANTOS J.C.; DELABIE J.H.C. 2009. Ants 
(Hymenoptera: Formicidae) as bioindicators of land restoration in a Brazilian 
Atlantic Forest fragment. Sociobiology 54: 51-63. 

SANTOS J.C.; DEL-CLARO K. 2009. Ecology and behaviour of the weaver ant 
Camponotus (Myrmobrachys) senex. Journal of Natural History 43: 1423-1435. 

 

Líder de grupo de pesquisa 

José Eduardo Serrão 

Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-
MG 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Morfologia dos grupos recentes: Morfo-fisiologia de Abelhas e Formigas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

SOUZA E.A.; CAMPOS L.A.O.; NEVES C.A.; ZANUNCIO J.C.; SERRÃO J.E.  2008. 
Effect of delayed mating on spermathecal activation in Melipona quadrifasciata 
anthidioides (Hymenoptera, Apidae) queens. Apidologie 39: 293-301.  

SANTOS C.G.; NEVES C.A.; ZANUNCIO J.C.; SERRÃO J.E. 2009. Postembryonic 
development of rectal pads in bees (Hymenoptera, Apidae). The Anatomical 
Record 292: 1602-1611. 
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HORA R.R.; DELABIE J.H.C.; SANTOS C.G.; SERRÃO J.E. 2010. Glandular epithelium 
as a possible source of a fertility signal in Ectatomma tuberculatum 
(Hymenoptera: Formicidae) queens. Plos One, 5: e10219. 

AZEVEDO D.O.; ZANUNCIO J.C.; DELABIE J.H.C.; SERRÃO J.E. 2011. Temporal 
variation of vitellogenin synthesis in Ectatomma tuberculatum (Formicidae: 
Ectatomminae) workers. Journal of Insect Physiology 42: 972-977. 

MARTINS L.C.B; SERRÃO J.E. 2011. Morphology and histochemistry of the 
intramandibular glands in Attini and Ponerini (Hymenoptera: Formicidae) 
species. Microscopy Research and Technique 74: 763-771. 

SERRÃO J.E.; NAVES A.P.; ZANUNCIO J.C. 2011. Modifications in the oviducts of 
workers and queens of Melipona quadrifasciata anthidioides (Hymenoptera: 
Apidae) with different ages. Protoplasma 248: 767 - 773. 

 

Pós-doutorandos  

Dihego Oliveira Azevedo 

Luiza Carla Barbosa Martins 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Débora Linhares Lino de Souza 

Douglas Elias Santos 

Lubiane Guimarães dos Santos 

Wagner Gonzaga Gonçalves 

 

Doutorado 

Aparecida das Dores Teixeira 

Márcia Sanchez 

Milton Ronnau 

Pollyanna Pereira dos Santos 

Waléria Arruda Furtado 
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Líder de grupo de pesquisa 

José Henrique Schoereder 

Laboratório e Instituição Laboratório de Ecologia de Comunidades, 
Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-
MG 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Ecologia de comunidades de formigas 

- Efeito da biodiversidade sobre o funcionamento dos ecossistemas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

SCHOEREDER J.H.; SOBRINHO T.G.; MADUREIRA M.S.; RIBAS C.R.; OLIVEIRA P.S. 
2010. The arboreal ant community visiting extrafloral nectaries in the 
Neotropical cerrado savanna. Terrestrial Arthropod Reviews 3: 3-27 

CARDOSO D.C.; CRISTIANO M.P.; TAVARES M.G.; SCHOEREDER J.H. 2012. Co-
occurrence of putatively allopatric species of the genus Mycetophylax: first 
record of Mycetophylax simplex (Emery, 1888) (Hymenoptera: Formicidae) from 
Rio de Janeiro State, Brazil. Myrmecological News 16: 57-59 

PAOLUCCI L.N.; SCHOEREDER J.H.; SOLAR R.R.C.; SOBRINHO T.G.; SPERBER C.F. 
2012. How does small-scale fragmentation affect litter-dwelling ants? The role of 
isolation. Biodiversity and Conservation 21: 3095-3105. 

RIBAS C.R.; SOLAR R.R.C.; CAMPOS R.B.F.; SCHMIDT F.A.; VALENTIM C.L.; 
SCHOEREDER J.H. 2012. Can ants be used as indicators of environmental impacts 
caused by arsenic? Journal of Insect Conservation 16: 413-421. 

SCHMIDT F.A.; RIBAS C.R.; SCHOEREDER J.H. 2013. How predictable is the 
response of ant assemblages to natural forest recovery? Implications for their 
use as bioindicators. Ecological Indicators 24: 158-166. 

 

Pós-doutorandos  

Fernando A. Schmidt 

Tathiana Guerra Sobrinho 

Tatianne G. Marques Silva 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Ana Carolina Maradini (Entomologia, UFV) 
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Bruno Gusmão Vieira (Entomologia, UFV) 

Marco Antonio Padilha (Entomologia, UFV) 

Gabriela Procópio Camacho (Entomologia, UFV) 

Sabrina Soares Simon (Ecologia, UFV) 

 

Doutorado 

Lucas Navarro Paolucci (Ecologia, UFV) 

Ricardo Ribeiro de Castro Solar (Entomologia, UFV) 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Klaus Hartfelder 

Biologia e Genética de Desenvolvimento de Insetos, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Biologia de desenvolvimento de castas de abelhas 

- Hormônio juvenil no desenvolvimento de castas de Cryptotermes secundus 

- Hormônio juvenil na biologia social de vespas neotropicais 

 

Trabalhos mais relevantes 

AZEVEDO S.V.; HARTFELDER K. 2008. The insulin pathway in honey bee (Apis 
mellifera) caste development – differential expression of insulin-like peptides 
and insulin receptors in queen and worker larvae. J. Insect Physiol. 54: 1064-
1071. 

AZEVEDO S.V.; CARANTON O.A.M.; OLIVEIRA T.L.; HARTFELDER K. 2011. 
Differential expression of hypoxia pathway genes in honey bee (Apis mellifera L.) 
caste development.  J. Insect Physiol. 57: 38-45. 

HUMANN F.C.; HARTFELDER K. 2011. Representational Difference Analysis 
reveals differential expression of conserved as well as novel genes during caste-
specific development of the honey bee (Apis mellífera L.) ovary. Insect BIochem. 
Mol. Bol. 41: 602-612. 
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LEIMAR O.; HARTFELDER K.; LAUBICHLER M.; PAGE Jr. R.E. 2012 Development 
and evolution of caste dimorphism in honeybees – a modeling approach. Ecol. 
Evol. 2: 3098-3109. 

KORB J.; HARTFELDER K. 2008 Life history and development – a framework for 
understanding developmental plasticity in lower termites. Biol. Rev. 83: 295-
313.     

KORB J.; HOFFMANN K.; HARTFELDER K. 2009 Endocrine signatures underlying 
plasticity inpostembryonic development of a lower termite, Cryptotermes 
secundus (Kalotermitidae). Evol. Dev. 11: 269-277. 

HARTFELDER K.; EMLEN D.G. 2012. Endocrine Control of Insect Polyphenism. In: 
GILBERT L.I. (Ed.) Insect Endocrinology. Oxford: Elsevier: 464-522. 

 

Pós-doutorandos  

Carolina Gonçalves Santos 

Fernanda Carvalho Humann 

 

Alunos de pós-graduação 

Gustavo Jacomini Tibério 

Mario Cervoni 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Kleber Del Claro 

Laboratório e Instituição Laboratório de Ecologia Comportamental e de 
Interações - LECI/UFU 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Ecologia de Interações entre animais e plantas 

Objetivos: O estudo da riqueza de interações bióticas (biodiversidade interativa) 
visando a conservação de comunidades naturais. estudo das associações entre 
formigas e herbívoros trofobiontes em muitas espécies de plantas e a presença 
de várias plantas com nectários extraflorais que atraem diversas formigas e 
outros artrópodes.  No presente projeto, pretende-se avaliar a relação entre 
formigas, plantas e herbívoros trofobiontes, investigando padrões de 
preferências entre as espécies que interagem e analisando diferencialmente os 
efeitos decorrentes de determinadas associações. As relações entre formigas e 
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plantas serão comparadas com base nos tipos de recursos alimentares 
oferecidos pelas plantas (néctar ou secreções/excreções açucaradas de insetos) 
e no consumo destes recursos pelas formigas. A herbivoria e a composição da 
comunidade de artrópodes (redes de interações), através da realização de 
experimentos de exclusão, serão comparadas entre árvores dominadas por 
diferentes espécies de formigas que co-ocorrem. 

 

Ecologia e comportamento de artrópodos 

Objetivos: Estimular a formação de novos recursos humanos interessado no 
estudo da biologia, história natural e comportamento de artrópodes tropicais. 
Especialmente aracnídeos, odonatas e lepidóptera de cerrado serão incluídos 
nesses estudos. 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

BYK J.; DEL-CLARO K. 2011. Ant-plant interaction in the Neotropical savanna: 
direct beneficial effects of extrafloral nectar on ant colony fitness. Population 
Ecology 53: 327-332. 

BELCHIOR C.; DEL-CLARO K.; OLIVEIRA P.S. 2012. Seasonal patterns in the 
foraging ecology of the harvester ant Pogonomyrmex naegelii (Formicidae, 
Myrmicinae) in a Neotropical savanna: daily rhythms, shifts in granivory and 
carnivory, and home range. Anthropod-Plant Interactions 6: 571-582. 

DEL-CLARO K.; TOREZAN-SILINGARDI H.M. 2012. Ecologia das interações 
plantas-animais, uma abordagem ecológico-evolutiva. Rio de Janeiro: 
Technical Books, 336p. 

DEL-CLARO K.;  JOHNSON M.; TOREZAN-SILINGARDI H.M. 2012, Plant-
Arthropod Interactions: A Behavioral Approach. Psyche (Editor Special 
Volume) 2012: 1-2. 

NAHAS L.; GONZAGA M.O.; DEL-CLARO K. 2012. Emergent impacts of ant and 
spider interactions: herbivory reduction in a tropical savanna tree. Biotropica 
44: 498-505. 

 

Pós-doutorandos 

Denise Lange - CNPq 

Vanessa Stefai - PNPD, CAPES 

Graziela Diógenes Vieira Marques Erdogmous - PRODOC, Capes 

Everton Tizo-Pedroso - UEG 
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Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

William Chaibub; Eduardo Maurício Siqueira Borges Filho (USP) 

Diego Patrick Cardoso Teodoro; Mariana Velasque Borges; Marcela Saldanha 
Pires (UFU) 

 

Doutorado 

Alexandra Bachtold (USP) 

Estevão Alves Silva; Andrea Andrade Vilela; Larissa Nahas Domingues, Ceres 
Belchior (UFU) 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Leandro Sousa-Souto & Yana Reis 

Laboratório de Entomologia, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju-SE 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Ecologia de Insetos 

- Comportamento de insetos  

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

TEODORO A.V.; SOUSA-SOUTO L.; KLEIN A.-M.; TSCHARNTKE T. 2010. Seasonal 
contrasts in the response of coffee ants to agroforestry shade-tree management. 
Environmental Entomology 39: 1744-1750. 

BATISTA MATOS M.C.; SOUSA-SOUTO L.; ALMEIDA R.S.; TEODORO A.V. 2012. 
Contrasting patterns of species richness and composition of solitary wasps and 
bees (Insecta: Hymenoptera) according to land-use. Biotropica 45: 73-79. 

KITAYAMA K; SOUSA-SOUTO L; AQUINO PPU; TENORIO LX. 2012. Trichome 
removal by hitchhikers in two leaf-cutting ant species (Hymenoptera: 
Formicidae). Sociobiology 59: 935-943. 

SOUSA-SOUTO L.; SANTOS D.C.J.; AMBROGI B.G.; SANTOS M.J.C.; GUERRA 
M.B.B.; PEREIRA-FILHO E.R. 2012. Increased CO2 emission and organic matter 
decomposition by leaf-cutting ant nests in a coastal environment. Soil Biology & 
Biochemistry 44: 21-25. 

http://lattes.cnpq.br/9538693328885964
http://lattes.cnpq.br/1400851025051453
http://lattes.cnpq.br/7474474218219859
http://lattes.cnpq.br/7474474218219859
http://lattes.cnpq.br/3394181280355442
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SOUSA-SOUTO L.; GUERRA M.B.B.; AMBROGI B.G.; PEREIRA-FILHO E.R. 2012. 
Nest refuse of leaf-cutting ants mineralize faster than leaf fragments: Results 
from a field experiment in Northeast Brazil. Applied Soil Ecology 61: 131-136. 

 

Alunos de pós-graduação 

Arleu Barbosa Viana Junior 

Brisa Corso Guimarães 

José Francisco Gomes S Junior 

Rony Peterson 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Lucio Antonio de Oliveira Campos 

Biologia Molecular de Insetos, Departamento de Biologia Geral, Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG 

 

Descrição das linhas de pesquisa 

Nosso laboratório foca principalmente em biologia da conservação de insetos 
sociais, especialmente abelhas nativas. Trabalhamos com biologia molecular e 
genética de populações de abelhas. Investigamos também a diversidade de 
abelhas em diversos ecossistemas nos níveis genético e morfológico. Os dados 
obtidos são então aplicados de maneira integrada na elaboração de planos de 
manejo e conservação de polinizadores. Nossa pesquisa envolve também o 
diálogo com diferentes setores e divulgação científica sobre o manejo e 
conservação de polinizadores. 

 

Trabalhos mais relevantes 

SOUZA E.A.; CAMPOS L.A.O.; NEVES C.A.; ZANUNCIO J.C.; SERRÃO J.E. 2008. Effect 
of delayed mating on spermathecal activation in Melipona quadrifasciata 
anthidioides (Hymenoptera, Apidae) queens. Apidologie 39: 293-301. 

BATALHA-FILHO H.; MELO G.A.R.; WALDSCHMIDT A.M.; CAMPO L.A.O.; 
FERNANDES-SALOMÃO T. 2009. Geographic distribution and spatial 
differentiation in the color pattern of abdominal stripes of the Neotropical 
stingless bee Melipona quadrifasciata (Hymenoptera: Apidae). Zoologia 26(2): 
213-219. 

BATALHA-FILHO H, WALDSCHMIDT AM, CAMPO LAO, TAVARES MG, 
FERNANDES-SALOMÃO T. 2010. Phylogeography and historical demography of 

http://lattes.cnpq.br/7474474218219859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tavares%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21564792
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the neotropical stingless bee Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Apidae): 
incongruence between morphology and mitochondrial DNA. Apidologie 
41(2010):534-547 

LIMA M.A.; PIRES C.S.S.; GUEDES R.N.C.; NAKASU E.Y.T.; LARA M.S.; FONTES 
E.M.G. SUJII E.R.; DIAS SC, CAMPOS LAO. 2011. Does Cry1Ac Bt-toxin impair 
development of worker larvae of Africanized honey bee? J. Appl. Entomol. 135: 
415-422. 

TOME H.V.V.; MARTINS G.F.; LIMA M.A.P.; CAMPOS L.A.O.; GUEDES R.N.C. 2012. 
Imidacloprid induced impairment of mushroom bodies and behavior of the 
native stingless bee Melipona quadrifasciata anthidioides. PLoS ONE 7(6): 
e38406. 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Maira Coelho Morais (Entomologia, UFV) 

Marina Souza da Cunha (Genética e Melhoramento, UFV)  

 

Doutorado 

Camila de Sousa Queiroz (Genética e Melhoramento, UFV) 

Hugo Guimarães (Biologia Celular e Estrutural, UFV) 

Paula Netto Silva (Entomologia, UFV) 

Talita Guimarães Simões (Entomologia, UFV) 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Marco Antonio Del Lama 

Laboratório de Genética Evolutiva de Himenópteros (LGEH), Departamento de 
Genética e Evolução (DGE), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São 
Carlos-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

O LGEH desenvolve essencialmente estudos sobre a genética das populações de 
grupos de abelhas e vespas, tentando averiguar como a biologia das espécies 
investigadas (haplodiploidia, sistema de acasalamento, reprodução das colônias, 
nível de organização social, dispersão de machos e fêmeas, entre outros) afeta a 
estrutura genética de suas populações. Estudos desta natureza podem contribuir 
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para predizer espécies ou grupos de espécies de abelhas e vespas com maior ou 
menor grau de tolerância às alterações do ambiente. O LGEF se propõe também a 
caracterizar a distribuição da variação genética em diferentes níveis 
hierárquicos, o que nos tem permitido efetuar análises da estrutura familial, e 
análises filogeográficas e filogenéticas de grupos de abelhas e vespas de nosso 
interesse. 

 

Trabalhos mais relevantes nos últimos (5 máximo) 

LOPEZ-URIBE M.M.; OI C.A.; DEL LAMA M.A. 2008. Nectar-foraging behavior of 
Euglossine bees (Hymenoptera: Apidae) in urban areas. Apidologie 39: 410-
418. 

FERREIRA K.M.; LINO E SILVA O.; ARIAS M.C.; DEL LAMA M.A. 2009. 
Cytochrome-b variation in Apis mellifera samples and its association with COI-
COII patterns. Genetica 135: 149-155.  

SOUZA R.O.; DEL LAMA M.A.; CERVINI M.; MORTARI N.; ELTZ T.; ZIMMERMANN Y.; 
BACH C.; BROSI B.J.; SUNI S.; QUEZADA-EUÁN J.J.; PAXTON R.J. 2010. Conservation 
genetics of Neotropical pollinators revisited: microsatellite analysis suggests that 
diploid males are rare in orchid bees. Evolution 64 (11): 3318-3326. 

CERÂNTOLA N.C.M.; OI C.A.; CERVINI M.; DEL LAMA M.A. 2011. Genetic 
differentiation of urban populations of Euglossa cordata Linnaeus 1758 from the 
state of São Paulo, Brazil. Apidologie 42: 214-222. 

NEMÉSIO A.; CERÂNTOLA N.C.M.; VASCONCELOS H.L.; NABOUT J.C.; SILVEIRA F.A.; 
DEL LAMA M.A. 2012. Searching for Euglossa cyanochlora Moure, 1996 
(Hymenoptera: Apidae). Journal of Insect Conservation 16: 745-755. 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Diego Moure Oliveira 

 

Doutorado 

Antonio Carlos Bragato Bergamaschi 

Antonio Freire de Carvalho Filho 

Elder Assis Miranda 

Gabriele Antico Freiria 

Natália de Campos Muradas Cerântola 
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Líder de grupo de pesquisa 

Maria Cristina Arias 

Laboratório de Genética e Evolução de Abelhas, Departamento de Genética e 
Biologia, Evolutiva, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo (USP), 
São Paulo-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Utilizando marcadores moleculares, nós procuramos responder questões acerca 
da biologia geral (reprodução, comportamento e genética) e evolução de 
espécies de abelhas altamente eussociais e solitárias. 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

ARIAS M.C.; SHEPPARD W.S. 2005. Phylogenetic relationship of honey bees 
(Hymenoptera: Apinae: Apini) inferred from nuclear and mitochondrial DNA 
sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution 37: 25-35. 

SILVESTRE D.; DOWTON M.; ARIAS M.C. 2008. The mitochondrial genome of the 
stingless bee Melipona bicolor (Hymenoptera, Apidae, Meliponini): Sequence, gene 
organization and a unique tRNA translocation event conserved across the tribe 
Meliponini. Genetics and Molecular Biology 31: 451-460.  

SILVESTRE D.; ARIAS M.C. 2006. Mitochondrial tRNA gene translocations in highly 
eusocial bees. Genetics and Molecular Biology 29: 572-575.  

BRITO R.M.; ARIAS M.C. 2010. Genetic structure of Partamona helleri (Apidae, 

Meliponini) from Neotropical Atlantic rainforest. Insectes Sociaux 57: 413-419. 

FRANCISCO F.O.; ARIAS M.C. 2010. Inferences of evolutionary and ecological events 

that influenced the population structure of Plebeia remota, a stingless bee from 

Brazil. Apidologie 41: 216-224. 

 

Alunos de pós-graduação 

Elaine Aparecida Françoso 

Natália de Souza Araújo 

Leandro Rodrigues Santiago 

Priscila Karla Ferreira dos Santos  
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Líder de grupo de pesquisa 

Michelle Manfrini Morais Vátimo 

Departamento de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), São José dos Campos-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Efeito das dietas artificiais proteicas no desenvolvimento fisiológico de operárias 
e rainhas de abelhas Apis mellifera 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

CAPPELARI F.A.; TURCATTO A.P.; MORAIS M.M.; DE JONG D. 2009. Africanized 
honey bees more efficiently convert protein diets into hemolymph protein than 
do Carniolan bees (Apis mellifera carnica). Genetics and Molecular Research 8 
(4): 1245-1249. 

MORAIS M.M.; FRANCOY T.M.; PEREIRA R.A.; DE JONG D.; GONÇALVES L.S. 2009. 
Africanized honey bees are more efficient in detecting, uncapping and removing 
dead brood. Genetics and Molecular Research 8: 718-724. 

PEREIRA R.A.; MORAIS M.M.; NASCIMENTO F.S.; BEGO L.R. 2009. Intrinsic 
Colonial Conditions affect the provisioning and oviposition process in a stingless 
Bee, Melipona scutellaris. Genetics and Molecular Research 8: 725-729. 

MORAIS M.M.; FRANCOY T.M.; BORISSEVITCH I.E.; GONÇALVES L.S. 2010. A 
scientific note about spectroscopic analysis of honey bee brood comb cappings in 
hygienic and non-hygienic honey bee colonies. Apidologie 41: 531-533. 

MORAIS M.M.; TURCATTO A.P.; FRANCOY T.M.; GONÇALVES L.S.; CAPPELARI 
F.A.; DE JONG D. (aceito) A scientific note about the use of protein levels in the 
hemolymph of honey bees to test alternative pollen substitute diets. Journal of 
Apicultural Research. 

 

Alunos de pós-graduação 

Doutorado 

Joyce Mayra Volpini de Almeida (co-orientação) 
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Líder de grupo de pesquisa 

Orlando Tobias Silveira 

 

Laboratório e Instituição 

Laboratório de Hymenoptera,Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém-PA 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Morfologia Comparada e Sistemática de Vespidae 

- Inventário e Distribuição Geográfica de Hymenoptera na Amazônia 

 

Trabalhos mais relevantes nos últimos (5 máximo) 

SILVEIRA O.T. 2006. Revision of the subgenus Kappa de Saussure of 
Mischocyttarus de Saussure (Hym.; Vespidae, Polistinae, Mischocyttarini). 
Zootaxa 1321:  1-108.  

SILVEIRA O.T.; COSTA NETO S.V.; SILVEIRA O.F.M. 2008. Social wasps of two 
wetland ecosystems in Brazilian Amazonia (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). 
Acta Amazonica 38: 333-344.  

SILVEIRA O.T. 2008. Phylogeny of wasps of the genus Mischocyttarus de Saussure 
(Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). Revista Brasileira de Entomologia 54: 
510-549.  

SILVEIRA O.T.; SANTOS Jr J.N. 2011. Comparative morphology of the mandibles 
of female polistine social wasps (Hym., Vespidae, Polistinae). Revista Brasileira 
de Entomologia 55: 479-500.  

SILVEIRA O.T.; SILVA S.S.; PEREIRA J.L.G.; TAVARES I.S. 2012. Local-scale spatial 
variation in diversity of social wasps in an Amazonian rain forest, Caxiuanã, Pará, 
Brazil (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae). Revista Brasileira de Entomologia 
56: 329-346.  

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Suelen Cristina da Silva Cruz de Oliveira 

 

Doutorado 

José Nazareno dos Santos Junior (a ingressar) 
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Suzanna Sousa e Silva (a ingressar) 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Osmar Malaspina  

Centro de Estudos de Insetos Sociais, Universidade estadual Paulista (UNESP), 
Rio Claro-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Ecotoxicologia e conservação de abelhas  

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

 

Pós-doutorandos  

Andrigo M. Monroe 

Stephan M. Carvalho  

Thaisa C. Roat 

 

Alunos de pós-graduação 

Daiana A. Tavares 

Fellipe Chaves Nominato 

Hellem Maria Soares 

Rafael A. C. Ferreira 

Rodrigo Alvelaria Barbosa  

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Paulo S. Oliveira 

Departamento de Biologia Animal, Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Campinas-SP 
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Homepage: http://www2.ib.unicamp.br/profs/pso/ 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Interação formiga-planta-herbívoro 

- Interação formiga-semente 

- Ecologia comportamental e história natural de formigas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

OLIVEIRA P.S. 1997. The ecological function of extrafloral nectaries: Herbivore 
deterrence by visiting ants and reproductive output in Caryocar brasiliense 
(Caryocaraceae). Functional Ecology 11: 323-330. 

OLIVEIRA P.S.; FREITAS A.V.L. 2004. Ant-Plant-Herbivore Interactions in the 
Neotropical Cerrado Savanna. Naturwissenschaften 91: 557-570. 

RICO-GRAY V.; OLIVEIRA P.S. 2007. The Ecology and Evolution of Ant-Plant 
Interactions. Chicago: The University of Chicago Press. 

SENDOYA S.F.; FREITAS A.V.L.; OLIVEIRA P.S. 2009. Egg-laying butterflies 
distinguish predaceous ants by sight. American Naturalist 174: 134-140. 

KAMINSKI L.A.; FREITAS A.V.L.; OLIVEIRA P.S. 2010. Interaction between 
mutualisms: Ant-tended butterflies exploit enemy-free space provided by ant-
treehopper associations. American Naturalist 176: 322-334.  

 

Pós-doutorandos 

Ana Gabriela Bieber 

Claudia Bottcher 

Sebastián Sendoya 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Luisa Mota 

Mariane Ronque 

Mayra Vidal 

 

http://www2.ib.unicamp.br/profs/pso/
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Doutorado 

Nádia B. do Espírito Santo 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Rodrigo Machado Feitosa 

Laboratório de sistemática e Biologia de Formigas, Departamento de Zoologia, 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba-PR 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s): 

Rodrigo dos Santos Machado Feitosa possui Bacharelado em Ciências Biológicas 
pela Universidade São Judas Tadeu (2002), Mestrado em Entomologia pela 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em 
Ribeirão Preto (2007) e Doutorado pela mesma instituição (2011). Foi Pós-
doutorando do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo entre 2012 e 
2013. Atualmente é Professor Adjunto do Departamento de Zoologia da 
Universidade Federal do Paraná, credenciado no Programa de Pós-Graduação em 
Entomologia desta Universidade. É editor associado dos periódicos Check List e 
Sociobiology e 1º secretário da Sociedade Brasileira de Entomologia. Tem 
experiência na área de Entomologia, com ênfase em Sistemática e Biologia de 
Formigas da Região Neotropical, atuando principalmente nos seguintes temas: 
análises filogenéticas, revisões taxonômicas e identificação de formigas 
neotropicais, curadoria de coleções entomológicas, metodologias de coleta, 
processamento de amostras, avaliação e monitoramento de impacto ambiental 
sobre a mirmecofauna em biomas brasileiros. 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

SILVA R.R.; FEITOSA R.M.; EBERHARDT F. 2007. Reduced ant diversity along a 
habitat regeneration gradient in the southern Brazilian Atlantic Forest. Forest 
Ecology and Management 240: 61-69. 

FEITOSA R.M.; BRANDÃO C.R.F. 2008. A taxonomic revision of the Neotropical 
myrmicine ant genus Lachnomyrmex Wheeler (Hymenoptera: Formicidae). 
Zootaxa 1890: 1-49. 

FEITOSA R.M.; BRANDÃO C.R.F.; DINIZ J.L.M. 2008. Revisionary studies on the 
enigmatic Neotropical ant genus Stegomyrmex Emery, 1912 (Hymenoptera: 
Formicidae: Myrmicinae), with the description of two new species. Journal of 
Hymenoptera Research 17: 64-82. 

FEITOSA R.M.; BRANDÃO C.R.F.; FERNANDEZ F.C.; DELABIE J.C.H. 2012. The ant 
genus Sphinctomyrmex Mayr (Hymenoptera, Formicidae, Cerapachyinae) in the 
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Neotropical Region, with the description of two new species. Psyche: A Journal 
of Entomology 2012: 1-9. 

NAKANO M.A.; FEITOSA R.M.; MORAES C.O.; ADRIADO L.D.C.; HENGLES E.P.; 
LONGUI E.L.; MORINI M.S.C. 2012. Assembly of Myrmelachista Roger 
(Formicidae: Formicinae) in twigs fallen on the leaf litter of Brazilian Atlantic 
Forest. Journal of Natural History 46: 2103-2115. 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Fabian Camilo Prada Achiardi 

Gabriela Procópio Camacho 

Leonardo Rodrigues dos Santos 

Marília Porfírio Gualberto 

 

Alunos de Iniciação Científica 

Felipe José Ribeiro Benatti 

Juliana Maria Calixto 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Rute Magalhães Brito 

Laboratório de Citogenética, Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Genética de populações de abelhas 

- Caracterização de elementos de transponíveis em genomas de abelhas sem ferrão 

- Citogenética molecular de abelhas 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

BRITO R.M.; FRANCISCO F.O.; DOMINGUES-YAMADA A.M.T.; GONÇALVES P.H.P.; 
PIOKER F.C.; SOARES A.E.E.; ARIAS M.C. 2009. Characterization of microsatellite 
loci of Tetragonisca angustula (Hymenoptera, Apidae, Meliponini). Conservation 
Genetics Resources 1: 183-187. 
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BRITO R.M.; ARIAS M.C. 2010. Genetic structure of Partamona helleri (Apidae, 
Meliponini) from Neotropical Atlantic rainforest. Insectes Sociaux 57: 413-419. 

BRITO R.M.; OLDROYD B.P. 2010. A scientific note on a simple method for 
karyotyping honey bee (Apis mellifera) eggs. Apidologie 41: 178-180. 

BRITO R.M.; MCHALE M.; OLDROYD B.P. 2010. Expression of genes related to 
reproduction and pollen foraging in honey bees (Apis mellifera) narcotized with 
carbon dioxide. Insect Molecular Biology 19: 451-461. 

BRITO R.M.; SCHAERF T.M.; MYERSCOUGH M.R.; HEARD T.A.; OLDROYD B.P. 
2012. Brood comb construction by the stingless bees Tetragonula hockingsi and 
Tetragonula carbonaria. Swarm Intelligence 6: 151-176. 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Silvia Helena Sofia 

Laboratório de Genética e Ecologia Animal (LAGEA), Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), Londrina-PR 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Ecologia e conservação de abelhas e vespas: Dentro desta linha de pesquisa 
são desenvolvidos projetos de abelhas e vespas em remanescentes de Mata 
Atlântica (especialmente no estado do Paraná) e em ambientes urbanos. Para 
tanto são empregadas diferentes metodologias de estudo, incluindo o uso de 
iscas-odores para a amostragem de machos de abelhas das orquídeas, coleta de 
Apoidea nas flores e uso de ninhos-armadilha. Paralelamente, os trabalhos do 
grupo envolvem o estudo da diversidade e estrutura genética de populações de 
abelhas e vespas em ambientes naturais e alterados. Todos os estudos realizados 
visam um maior conhecimento da diversidade de abelhas e vespas e a 
conservação destes polinizadores. 

 

Trabalhos mais relevantes nos últimos (5 máximo) 

GIANGARELLI D.C., FREIRIA G.A., COLATRELI O.P., SUZUKI K.M., SOFIA S.H. 2009. 
Eufriesea violacea (Blanchard) (Hymenoptera: Apidae): an orchid bee apparently 
sensitive to size reduction in forest patches. Neotropical Entomology 38: 610-
615. 

SUZUKI K.M., ARIAS M.C., GIANGARELLI D.C., FREIRIA G.A., SOFIA S.H. 2010. 
Mitochondrial DNA diversity of orchid bee Euglossa fimbriata (Hymenoptera: 
Apidae) populations assessed by PCR-RFLP. Biochemical Genetics 48: 326-341. 

http://lattes.cnpq.br/6085284294769406
http://lattes.cnpq.br/4253740908011699
http://lattes.cnpq.br/4868054514004669
http://lattes.cnpq.br/6085284294769406
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GIANGARELLI D, SOFIA S.H. 2011. First record of a gynandromorph orchid bee, 
Euglossa iopoecila (Hymenoptera,Apidae, Euglossini). Annals of the 
Entomological Society of America 104: 229-232. 

FREIRIA G.A., RUIM J.B., SOUZA R.F., SOFIA S.H. 2012. Population structure and 
genetic diversity of the orchid bee Eufriesea violacea (Hymenoptera, Apidae, 
Euglossini) from Atlantic Forest remnants in southern and southeastern Brazil. 
Apidologie 43: 392-402. 

ALVES A.N., FRANCOSO E.A., FRANCISCO P.O., SANTIAGO L.R., VILAS-BOAS L.A., 
RUAS C.F., ARIAS M.C., SOFIA S.H. 2013. Isolation and characterisation of 
microsatellite loci in the wasp Mischocyttarus cassununga. Insectes Sociaux DOI 
10.1007/s00040-012-0253-7 

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Henrique Zotarelli Gomes da Silva (Polinização) 

Laís Cabearl da Cunha (Levantamento de Apoidea em área urbana)  

Maria Cecília Fiordoliva Ferronato (Euglossini) 

Doutorado 

Douglas Caldeira Giangarelli (Euglossini) 

Karen Maiumi Suzuki (Euglossini) 

 

 

Líder de grupo de pesquisa 

Solange Cristina Augusto 

Laboratório de Ecologia e Comportamento de Abelhas (LECA), Instituto de 
Biologia, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Ecologia e manejo de abelhas solitárias 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4868054514004669
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Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

AUGUSTO, S. C., GARÓFALO, C.A. 2010. Task allocation and interactions among 
females in Euglossa carolina nests (Hymenoptera, Apidae, Euglossini). 
Apidologie 42: 163-173.   

JUNQUEIRA C.N.; HOGENDOORN K.; AUGUSTO S.C. 2012. The use of trap-nests to 
manage carpenter bees (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini), pollinators of 
passion fruit (Passifloraceae: Passiflora edulis f. flavicarpa). Annals of the 
Entomological Society of America  105: 884-889. 

AUGUSTO S.C.; GONÇALVES P.H.P.; FRANCISCO F.O.; SANTIAGO L.R.; FRANÇOSO 
E.A.; SUZUKI K.M.; SOFIA S.H.; SIMÕES Z.L.P.; ARIAS M.C. 2012. Microsatellite loci 
for the carpenter bee  Xylocopa frontalis (Apidae, Xylocopini). Conservation 
Genetics Resources 4(2): 315-317.  

RABELO L.S.; VILHENA A.M.G.F.; BASTOS E.M.A.; AUGUSTO S.C. 2012. Larval food 
sources of Centris (Heterocentris) analis (Fabricius, 1804) (Hymenoptera, 
Apidae), an oil-collecting bee. Journal of Natural History 46: 1129-1140.   

VILHENA A.M.G.F.; RABELO L.S.; BASTOS E.M.A., AUGUSTO S.C. 2012. Acerola 
pollinators in the savanna of Central Brazil: temporal variations in oil-collecting 
bee richness and a mutualistic network. Apidologie 43: 51- 62.  

 

Alunos de pós-graduação 

Mestrado 

Ana Luisa de S. C. Melo (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
de Recursos Naturais-UFU) 

Eliza Siqueira Campos (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
de Recursos Naturais-UFU) 

Henrique Lomônaco Pedroso (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação de Recursos Naturais-UFU) 

Otávio Henrique Pereira Armondes (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação de Recursos Naturais-UFU) 

Thiago Henrique Azevedo Tosta (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação de Recursos Naturais-UFU)  

 

Doutorado 

Camila Nonato Junqueira (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação de Recursos Naturais-UFU) 

Laice Souza Rabelo (Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de 
Recursos Naturais-UFU) 
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Líder de grupo de pesquisa 

Tiago Mauricio Francoy 

Laboratório de Genética e Conservação de Abelhas, Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo-SP 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

Estudos sobre as características genéticas e morfológicas de populações de 
abelhas com fins de avaliação de diversidade populacional, variabilidade, 
história evolutiva dos grupos e obtenção de subsídios para montagem de 
estratégias de conservação destas espécies. 

 

Trabalhos mais relevantes nos últimos (5 máximo) 

FRANCOY T.M.; PRADO P.R.R.; GONÇALVES L.S.; COSTA L.F.; DE JONG D. 2006. 
Morphometric differences in a single wing cell can discriminate Apis 
mellifera racial types. Apidologie 37: 91-97. 

FRANCOY T.M.; WITTMANN D.; DRAUSCHKE M.; MÜLLER S.; STEINHAGE V.; 
BEZERRA-LAURE M.A.F.; DE JONG D.; GONÇALVES L.S. 2008. Identification of 
Africanized honey bees through wing morphometrics: two fast and efficient 
procedures. Apidologie 39: 488-494. 

FRANCISCO F.O.; NUNES-SILVA P.; FRANCOY T.M.; WITTMANN D.; IMPERATRIZ-
FONSECA V.L.; ARIAS M.C.; MORGAN E.D. 2008. Morphometrical, biochemical 
and molecular tools for assessing biodiversity. An example in Plebeia remota 
(Holmberg, 1903) (Apidae, Meliponini). Insectes Sociaux 55: 231-237. 

BLOCH G.; FRANCOY T.M.; WACHTEL I.; PANITZ-COHEN N.; FUCHS S.; MAZAR A. 
2010. Industrial apiculture in the Jordan valley during Biblical times with 
Anatolian honeybees. PNAS 107: 11240-11244. 

FRANCOY T.M.; GRASSI M.L.; IMPERATRIZ-FONSECA V.L.; MAY-ITZÁ W.J.; 
QUEZADA-EUÁN, J.J.G. 2011. Geometric morphometrics of the wing as a tool for 
assigning genetic lineages and geographic origin to Melipona beecheii 
(Hymenoptera: Meliponini). Apidologie 42: 499-507. 

 

Alunos de pós-graduação 

Juliana Stephanie Galaschi Teixeira; Marina Lopes Grassi Sella; Vinina da Silva 
Ferreira, Claudinéia Pereira Costa; Caroline Moretti 
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Líder de grupo de pesquisa 

Leandro Souza Santos; Ana Paula Marques Costa & Yana Teixeira dos Reis 

Laboratório de Entomologia da UFS, Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
Aracaju-SE 

 

Descrição da(s) linha(s) de pesquisa desenvolvida(s) 

- Ecologia comportamental e química de Hymenoptera 

- Biologia de Isoptera 

 

Trabalhos mais relevantes (5 máximo) 

REIS Y.T.; DELABIE J.H.C.; CANCELLO E.M. 2009. Térmitas (Insecta: Isoptera) da 
Reserva Zoobotânica do Centro de Pesquisa do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil. 
Agrotrópica (Itabuna) 21: 23-27. 

SALES M.J.D.; MATOS W.C.; REIS Y.T.; RIBEIRO G.T.; REIS Y.T. 2010. Frequência e 
riqueza de cupins em áreas de plantio de eucalipto no litoral norte da Bahia. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira 45: 1351-1356. 

 

Alunos de pós-graduação 

Arleu Barbosa Viana 

 

http://lattes.cnpq.br/8788146482053893
http://lattes.cnpq.br/2207556191154671

