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“Trained to control our variables, we prefer to study systems where the uncontrollable 

human impact is minimal, and our first inclination is to put a fence around our study sites to 

exclude disturbance by people. However, in order to understand human impact we must 

consider people as part of the system and include them in our studies just like any other 

variable. A science of biodiversity must incorporate the impact of humans on the landscape as 

well as their behavior vis-à-vis the environment…” (Otto T. Solbrig)
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Resumo 

 

Frente ao intenso processo de fragmentação florestal sofrido no Brasil, este trabalho 

avaliou o efeito da fragmentação de Florestas Estacionais Semideciduais no Estado de São 

Paulo sobre a interação Ficus eximia e vespas (polinizadoras e não-polinizadoras). A 

abordagem foi realizada em duas escalas, (1) Na paisagem, com comparações entre os dados 

encontrados nas regiões de Teodoro Sampaio (menos fragmentada); Gália (intermediária) e 

Ribeirão Preto (mais fragmentada); e (2) Na escala local, considerando as características da 

paisagem no entorno das plantas amostradas. As questões investigadas foram: (a) Existe 

limitação de pólen em paisagens muito degradadas? (b) A estrutura da comunidade de vespas 

varia de acordo com o nível de fragmentação e distúrbio dos hábitats? (c) Possíveis limitações 

de pólen ou parasitismo por vespas não-polinizadoras comprometem os componentes 

primários de fecundidade das figueiras nas paisagens mais fragmentadas? Para responder tais 

questões, coletamos figos na fase interfloral (após a entrada da polinizadora e antes da 

maturação das sementes e prole) e figos em fase próxima à emergência das vespas. Os 

resultados mostraram que não houve indícios de limitação de vespas polinizadoras em 

nenhuma das paisagens estudadas. As comunidades apresentaram padrão aninhado, ou seja, a 

comunidade mais pobre em espécies – Teodoro Sampaio – representou uma subamostra das 

comunidades mais ricas – Ribeirão Preto e Gália. A disponibilidade de vespas polinizadoras 

parece ser maior na paisagem mais fragmentada. As vespas parasitas inquilinas afetaram 

negativamente as produções de sementes e polinizadores em Ribeirão Preto; as vespas 

galhadoras também afetaram negativamente a produção de sementes em Gália e a produção de 

sementes e polinizadores em Teodoro Sampaio. No entanto, não foram detectadas, em geral, 

relações significativas entre as variáveis relacionadas ao potencial reprodutivo das figueiras e 

as características das paisagens estudadas. O presente estudo mostrou que o mutualismo 

Ficus-vespas de figo parece ser robusto às alterações da paisagem em escala subcontinental. O 

sistema reprodutivo alógamo das figueiras, com polinização biótica aprimorada pelo vento 

torna esse sistema biológico bastante insensível às modificações ambientais em pequena 

escala. 



 
 

9 

Abstract 

 
Brazilian forests, especially in the central and southeast regions, have been subject to 

intense habitat fragmentation. This study evaluated the fragmentation effects of 

semideciduous seasonal forests in São Paulo on the interaction between Ficus eximia and 

associated wasps (pollinating and non-pollinating). Our approach comprised two scales: (1) 

landscape scale, for which we compared data from the studied regions, namely Teodoro 

Sampaio (less fragmented), Gália (intermediate) and Ribeirão Preto (more fragmented) and 

(2) local scale, for which we considered the characteristics of the surrounding landscape of 

the sampled plant. The investigated issues were the following: (a) Is there pollen limitation in 

greatly degraded landscapes? (b) Does wasp community structure vary with fragmentation 

level and habitat disturbance? (c) Is it possible that limitations of pollen or parasitism by non-

pollinating wasps compromise the primary fertility components of fig trees in the more-

fragmented landscape? To answer these questions, we collected figs at interfloral phase (after 

the pollinator had entered the fig and before offspring and seeds had completed their 

development) and figs close to wasp emergence phase. The results showed no evidence of 

pollination limitation in any studied landscape. The communities had a nested pattern, i.e., 

the species-poorest community – Teodoro Sampaio – is a subsample of the richer 

communities – Ribeirão Preto and Gália. The availability of pollinating wasps appears to be 

greater in more fragmented landscapes. Inquiline fig wasps negatively affected seed and 

pollinator production in Ribeirão Preto; galler wasps also negatively affected seed production 

in Gália and seed and pollinator production in Teodoro Sampaio. However, significant 

relationships between variables related to fig reproductive potential and landscape 

characteristics were generally not detected. This study showed that Ficus-fig wasp mutualism 

appears to be resistant to landscape changes on a subcontinental scale. The reproductive 

system of fig biotic pollination enhanced by the wind makes this biological system rather 

insensitive to small-scale environmental changes. 
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1. Introdução 
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A perda de hábitat nos trópicos, vista hoje como a principal ameaça de extinção 

biológica (Thomas et al., 2004), pode assumir várias formas, incluindo a conversão para a 

agricultura, a exploração madeireira e a fragmentação. Fragmentação de hábitat é usualmente 

definida como um processo na escala da paisagem envolvendo tanto perda quanto 

rompimento de hábitat (Lord e Norton, 1990, Fahrig, 2003). Desde a publicação da teoria de 

Biogeografia de Ilhas (MacArthur e Wilson, 1967), um número crescente de pesquisas tenta 

elucidar os principais efeitos da perda de hábitat e da fragmentação em comunidades 

biológicas (Fahrig, 2003, Pardini et al., 2009). Entre esses efeitos, a perda de diversidade, 

principalmente das espécies especialistas, é bastante preocupante (Bruna et al., 2002; 

Pryanga, 2004, Wang et al., 2005).  

Paisagens fragmentadas são compostas por redes de manchas de hábitat de 

composições diferentes. Na maioria dos casos, tais paisagens mantêm algum grau de 

conectividade através da matriz que permeia os fragmentos (Gascon, et al., 1999). As 

respostas dos organismos à fragmentação florestal são variadas. Alguns grupos de aves e 

formigas apresentam decréscimo no número de espécies em ambientes fragmentados, ao 

passo que, algumas comunidades de pequenos mamíferos e anfíbios podem ser mais ricas em 

espécies em paisagens fragmentadas. Nesse último caso, o aumento na riqueza de espécies 

deve-se a invasão de espécies adaptadas à matriz que, com a fragmentação, passam a habitar 

os fragmentos florestais (Gascon, et al., 1999). Ainda, espécies com dispersão limitada 

parecem ser mais vulneráveis à perda e alteração do hábitat (Spitzer et al., 1993; Horner-

Devine et al., 2003; Bonebrake et al., 2010). 

Devido aos efeitos mais evidentes, os estudos de fragmentação têm usado como 

modelo grupos de organismos reconhecidamente mais sensíveis e/ou com dispersão mais 

restrita (Pardini, 2004; Asfora e Pontes, 2009). Por outro lado, organismos com grande 

capacidade de dispersão, como as vespas polinizadoras de figo, são negligenciados. Desta 

forma, os efeitos da fragmentação de hábitat sobre a estrutura dessas comunidades é ainda 

desconhecido. Apesar do pequeno tamanho corporal (1 – 2 mm de comprimento) e do curto 

tempo de vida (aproximadamente 1 dia), essas vespas são capazes de dispersar o pólen das 

figueiras a distâncias superiores a 100 km (Ahmed et al., 2009), resultando em populações 

que abrangem escala subcontinental, uma ordem de magnitude maior do que os registros de 

quaisquer outras espécies de plantas (Nason et al., 1998). 

Ficus (Moraceae) constitui um dos maiores gêneros de plantas terrestres, com cerca 

de 750 espécies (Berg & Corner, 2005), divididas em 19 seções (Rønsted et al., 2008). As 

vespas que polinizam as figueiras pertencem à família Agaonidae (Hymenoptera, 

Chalcidoidea), que compreende 20 gêneros (Bouček, 1993; Weiblen, 2002). Geralmente as 
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plantas de cada seção do gênero são polinizadas por vespas de um gênero particular de 

Agaonidae (Cook & Segar, 2010). O sistema Ficus-vespas de figo envolve uma relação 

complexa que provavelmente se estabeleceu no Terciário superior, há cerca de 60 milhões de 

anos (Rønsted et al., 2005). 

O ciclo de vida dos figos e das vespas (figura 1) é dividido em cinco fases bem 

definidas (Galil & Eisikovitch, 1968). A primeira, denominada fase A ou pré-feminina, é 

marcada pela presença de flores pistiladas imaturas. Com o amadurecimento de tais flores, os 

estigmas se tornam receptivos à polinização e o figo libera substâncias voláteis que atraem as 

vespas polinizadoras (Hossaert-McKey et al., 1994). Nesta fase, denominada fase B ou 

feminina, as vespas polinizadoras fêmeas (fundadoras) adentram o sicônio através de uma 

abertura denominada ostíolo, geralmente perdendo as asas e antenas. As fundadoras 

polinizam as flores pistiladas e depositam seus ovos em algumas delas. As flores polinizadas 

originam frutos e aquelas que receberam ovos transformam-se em galhas (figura 2), onde as 

larvas das vespas se desenvolvem. Essa fase é conhecida como fase C ou interfloral. Quando 

o ciclo de desenvolvimento das vespas está completo, ocorre a maturação das flores 

estaminadas na inflorescência. Os machos emergem primeiro, acasalando com as fêmeas 

ainda em suas galhas. Na seqüência, fase D, as fêmeas fecundadas emergem de suas galhas e 

coletam pólen. Na última fase, elas abandonam o figo natal, encontrando então figos 

receptivos, os quais serão polinizados. Após a saída das vespas, os figos completam seu 

amadurecimento (Galil & Eisikowitch 1968). 

A complexidade do mutualismo Ficus – vespas de figo aumenta pela ocorrência de 

vespas não-polinizadoras, que podem chegar até 30 espécies por espécie hospedeira de Ficus 

(Cook & Segar, 2010). Essas vespas utilizam o figo para desenvolver suas proles, mas não 

realizam polinização, uma vez que geralmente depositam seus ovos pelo lado externo, 

inserindo seus longos ovipositores através da parede do figo (Weiblen 2002). 
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Figura 1: Ciclo de vida das vespas associadas a Ficus. Ilustração modificada de Simon van Noort 
(www.figweb.org). 

 

As vespas não-polinizadoras afetam negativamente a produção de frutos (função 

feminina da planta), ovipondo em ovários que poderiam produzir sementes; e também a 

produção de vespas polinizadoras dispersoras de pólen (função masculina da planta) 

(Bronstein, 1992; Pereira, 1998). Desta forma, a razão do número de vespas 

polinizadoras/não-polinizadoras produzidas em cada figo relaciona-se diretamente aos 

componentes reprodutivos das figueiras. Com isso, qualquer variação nessa razão, resultante 

de processos de alteração do hábitat natural (e.g. fragmentação florestal) alteraria o sucesso 

reprodutivo das figueiras e a manutenção do mutualismo. 

♀♂

Produz
vespas e sementes

Espécies mon óicas

vespa
semente

♀♂♀♂

Produz
vespas e sementes

Espécies mon óicas

vespa
semente

 

Figura 2: Polinização de espécies monóicas de Ficus cujas funções masculinas (produção de vespas) 
e femininas (produção de sementes) ocorrem na mesma inflorescência (Pereira et al., 2010) 

 

As figueiras são consideradas recursos-chave para frugívoros em florestas tropicais, 

pois provêem frutos em períodos de escassez de outros recursos (Terborgh, 1986; Kinnaird et 

al., 1996; Kannan & James, 1999; Shanahan et al., 2001). Ao atrair frugívoros, tais árvores 
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ajudam na chegada de sementes ingeridas em outros locais, representando um papel 

importante na regeneração e recomposição de comunidades vegetais (Kinnaird et al., 1996; 

Thornton et al., 1996; Galindo-Gonzalez et al., 2000; Thornton et al., 2001; Guevara et al., 

2004). Essa característica de recurso-chave é resultado do padrão fenológico, no qual a 

produção de figos é sincronizada em cada planta, mas árvores diferentes florescem 

assincronicamente ao longo do ano (Milton et al., 1982; Windsor et al., 1989; Corlett, 1993; 

Figueiredo et al., 1995; Figueiredo & Sazima, 1997; Pereira et al., 2007a). Em nível 

populacional, a presença de plantas florescendo ao longo do ano é fundamental para a 

manutenção da população das pequenas vespas polinizadoras que dependem exclusivamente 

das figueiras para se reproduzirem (Janzen, 1979; Weiblen, 2002). 

No Brasil, particularmente no Estado de São Paulo, a fragmentação florestal 

acentuada coloca em risco a conservação de espécies de Ficus, com efeitos negativos 

indiretos sobre a fauna e espécies vegetais com dispersão zoocórica. A análise da produção 

relativa de sementes e vespas (vetores do pólen) polinizadoras nas safras de uma determinada 

figueira fornece informações sobre os componentes primários de suas funções feminina e 

masculina, respectivamente (Pereira, 1998). Estes componentes primários podem ser 

utilizados inicialmente para estimar o sucesso reprodutivo da planta e a sensibilidade do 

mutualismo Ficus-vespas polinizadoras às condições ambientais. Há relatos de que 

populações pequenas de Ficus são limitadas pela disponibilidade de vespas polinizadoras, 

deixando parte da safra sem polinização (Compton et al., 1994). Desta forma, a baixa 

disponibilidade de polinizadoras poderia resultar em maiores proporções de figos não 

polinizados ou na menor produção de sementes. 

Questiona-se qual seria o efeito da fragmentação do hábitat sobre tais espécies, que, 

por um lado, aparentemente são mais resilientes por apresentar grande capacidade de 

dispersão das vespas polinizadoras (Nason et al., 1998; Ahmed et al., 2009) e por outro, 

podem ser mais susceptíveis à fragmentação por participarem de interações ecológicas 

altamente específicas e obrigatórias (Bond, 1994; Johnson & Steiner, 2000; Ghazoul, 2005; 

Klank et al., 2010). Assim, para avaliarmos o efeito da fragmentação de Florestas Estacionais 

Semideciduais no Estado de São Paulo sobre a interação Ficus eximia e vespas (polinizadoras 

e não-polinizadoras), propusemos os seguintes objetivos e questões. 
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2. Objetivos 
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1) Avaliar se o nível de fragmentação da paisagem interfere na reprodução das 

figueiras: 

� Existe limitação de pólen em paisagens mais fragmentadas? 

� A diversidade de espécies de vespas não-polinizadoras associadas à Ficus 

eximia variam de acordo com o nível de fragmentação da paisagem? 

� Possíveis limitações de pólen ou parasitismo por vespas não-polinizadoras 

comprometem os componentes primários de fecundidade das figueiras nas paisagens mais 

fragmentadas? 
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3. Materiais e Métodos 
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3.1 - Espécie estudada 

 

Ficus eximia pertence ao subgênero Urostigma, seção Americana. É uma espécie 

monóica e seus indivíduos apresentam hábito terrícola estabelecendo-se sobre troncos caídos 

ou diretamente no solo. Ficus eximia é polinizada por vespas do gênero Pegoscapus Cameron 

1906 e associada a outras espécies de vespas não-polinizadoras pertencentes aos gêneros 

Aepocerus Mayr 1885, Anidarnes Bouček 1993, Eurytoma Illiger 1807, Heterandrium Mayr 

1885, Idarnes Walker 1843, Physothorax Mayr 1885 e Torymus Dalman 1820, além de 

outras espécies de vespas pertencentes à família Braconidae (Hym., Ichneumonoidea). Os 

figos são verdes quando maduros, atingindo aproximadamente 1,5 cm de diâmetro. A 

floração de F. eximia é assincrônica entre indivíduos, ocorrendo durante todo o ano entre os 

indivíduos da população do campus da USP/Ribeirão Preto (Cerezini et al., 2007), porém 

encontramos um padrão mais sazonal em alguns locais (ver Apêndice 3). Ficus eximia 

desenvolve-se bem em ambientes pouco perturbados sendo que raramente são encontrados 

juvenis em bordas e clareiras de matas. 

 

3.2 - Áreas de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em três áreas de Floresta Estacional Semidecidual (Veloso 

et al., 1991) no interior do Estado de São Paulo (figura 3). O clima nas áreas de estudo (tabela 

1) é predominantemente continental, caracterizado por apresentar alta sazonalidade, com 

inverno seco e estação chuvosa no verão. 

 

Tabela 1: Perfil climático nas três regiões de estudo. A altitude apresentada foi a obtida pelos pontos 
marcados neste estudo. Fonte: Ribeirão Preto (Boletim CIIAGRO, 2010); Gália (Tabanez et al., 
2005); Teodoro Sampaio (Faria, 2006). 
Paisagem  Altitude Temperatura média Precipitação média 

Ribeirão Preto  500 – 775 22,8°C 1.462 mm 

Gália  470 – 720 21,5°C 1.431 mm 

Teodoro Sampaio  251 – 595 21,0°C 1.200 mm 

 

Cada paisagem foi delimitada por uma área quadrangular de 31,6 km de lado, 

totalizando 100.000 ha. Para o reconhecimento da área de estudo foram utilizadas cartas 

topográficas na escala de 1:50.000 (www.ibge.gov.br/download/geociencias/topo50/tif/), e 

1:250.000 (www.ibge.gov.br/download/geociencias/topo250/pdf/) obtidas no sítio do IBGE, 
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além de mapas e imagens de diversas fontes (Kotchetkoff-Henriques 2003, Google Earth 

(http://earth.google.com/), Ditt 2000, Tabanez et al., 2005 e Faria, 2006) 

A partir de análises preliminares e visitas às regiões, classificamos como paisagem 

muito fragmentada a paisagem de Ribeirão Preto, seguida por Gália e Teodoro Sampaio 

(menos fragmentada). A proporção de hábitat remanescente em Ribeirão Preto é cerca de três 

vezes menor que Gália e cinco vezes menor que Teodoro Sampaio. 

 
Figura 3: Localização das áreas de estudo no estado de São Paulo. Os quadrados abrangem 100.000 

hectares. Fonte: mosaico com imagens do satélite CBERS (CCD) elaborado pelo INPE Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (www.inpe.br) 

 
 

3.2.1 -Ribeirão Preto 

 

A região situa-se entre as latitudes 21° 27’ – 21° 11’ S e longitudes 48° 07’ – 47° 49’ 

O, com altitude variando de 500 – 775. O desmatamento foi impulsionado pela cultura 

cafeeira. Com a chegada da ferrovia a Ribeirão Preto em 1883, a capacidade de escoamento 

da produção aumentou e, consequentemente, as áreas plantadas na região. Atualmente a 

matriz é composta predominantemente por canaviais, com poucas áreas destinadas a 

pastagens, produção de eucalipto e assentamentos ligados à reforma agrária, restando cerca 

de 630 fragmentos com tamanhos que variam de 0,05 a 754 hectares. A região de estudo 
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(figura 4) abrange os municípios de Barrinha, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Luis Antônio, 

Motuca, Pradópolis, Ribeirão Preto e Sertãozinho. 

 
 

Figura 4: Mapa do uso do solo da região de Ribeirão Preto. O retângulo em vermelho representa a 
área de 100.000 ha analisada. Elaborado por Coelho, LFM (dados não publicados). 

 

3.2.2 - Gália 

 

A região de Gália localiza-se entre as latitudes 22° 30’ - 22° 14’ S e as longitudes 49° 

52’ - 49° 34’ O, com altitude variando entre 470 e 720 m. O grande diferencial do processo 

de substituição de áreas florestais por cafezais está associado ao Sr. Olavo Amaral Ferraz, 

que em 1927 comprou uma propriedade com cerca de 3.000 alqueires, reservando cerca de 

900 alqueires de mata virgem como área de caça e ocupando a área restante com cafezais, 

portanto os fragmentos nessa região encontram-se isolados a cerca de 80 anos. Com o passar 
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dos anos, Ferraz adotou uma postura conservacionista e solicitou ao governo do Estado a 

desapropriação da área florestada para criação de uma unidade de conservação, a Estação 

Ecológica de Caetetus. Atualmente, a região possui a matriz mais diversificada entre as três 

escolhidas neste estudo, com predomínio de cafezais e pastagens, além de frações menores 

destinadas a produção de laranja, coco, borracha (seringais) e eucalipto. Apesar de bastante 

fragmentada, há fragmentos com área bastante expressiva, alguns atingindo entre 500 a 1000 

ha, além de outros com menos de 100 ha (Tabanez et al., 2005).  A região (figura 5) abrange 

os municípios de Alvinlândia, Fernão, Gália, Garça, Lucianópolis, Lupércio e Ubirajara. 

 

 

Figura 5: Mapa do uso do solo da região de Gália. O retângulo em vermelho representa a área de 
100.000 ha analisada. Elaborado por Coelho, LFM (dados não publicados). 
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3.2.3 – Teodoro Sampaio 

A região de Teodoro Sampaio localiza-se entre as latitudes 22° 38’ - 22° 21’ S e as 

longitudes 52° 28’ - 52° 10’, com altitude variando entre 250 a 720 m. Criado em 1986, 

preserva a última grande área de floresta de planalto no território paulista: o Parque Estadual 

Morro do Diabo (figura 6).  

Esta região teve a taxa de desmatamento aumentada significativamente em 1922, com 

a chegada da ferrovia a Presidente Prudente. Em 1941, o governo do Estado de São Paulo 

iniciou o processo de criação de três reservas florestais na região do Pontal do Paranapanema, 

totalizando 297.370 ha de floresta estacional semidecidual. Das três reservas a única 

viabilizada foi a do Morro do Diabo, transformada em 1986 em Parque Estadual (Ditt, 2000). 

A redução da cobertura florestal no entorno do Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD), 

ocorreu nos últimos 60 anos. Atualmente, além dos 33.845 ha protegidos pelo Parque, restam 

cerca de 10.000 ha distribuídos em diversos remanescentes, a maioria com menos de 50 ha e 

poucos fragmentos entre 500 e 2000 ha (Ditt, 2000). A região de estudo abrange Teodoro 

Sampaio e Euclides da Cunha Paulista (SP) e Santo Antônio do Caiuá (PR). 
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Figura 6: Mapa do uso do solo da região de Ribeirão Preto. O retângulo em vermelho representa a 
área de 100.000 ha analisada. Elaborado por Coelho, LFM (dados não publicados). 

 

3.3 - Coleta de dados 

 

Percorremos as três paisagens de forma a abranger o máximo possível de sua 

extensão. Todos os indivíduos de F. eximia localizados foram georreferenciados (mais 

detalhes nos Apêndices 1 e 3) e monitorados. Ao longo do trabalho percebeu-se que apenas 

os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP) > 35 cm se reproduziam. A partir de 

então somente estes foram visitados. Safras provindas de árvores do hábitat, da matriz e da 

borda dos fragmentos foram coletadas. Os figos foram coletados de forma assistemática em 

vários ramos da árvore, utilizando-se podão ou serra de corrente para alta-poda (“High Limb 

Chainsaw”, item 81078 em http://www.forestry-suppliers.com) para os indivíduos com 

galhos a mais de 12 metros de altura.  
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O período de coleta foi de setembro de 2007 a julho de 2010 (Apêndice 3). Alguns 

ramos reprodutivos foram coletados, herborizados e depositados como material testemunha 

no Herbário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (SPFR), sob os 

números: 11266; 11268; 11850; 11855; 12387; 12394; 12400; 12660.  Cada localidade foi 

visitada pelo menos em intervalos bimestrais, visando obter amostragem representativa de 

todas as estações do ano. 

Para avaliação da disponibilidade de vespas que colonizam (fundadoras), coletamos 

50 sicônios de todos os indivíduos de F. eximia encontrados nas fases interfloral. Essa 

medida quantifica as vespas que colonizam os sicônios, uma vez que as vespas fundadoras 

morrem no interior do sicônio após a polinização/oviposição. Os figos foram cortados ao 

meio e tanto as vespas do lúmen quanto aquelas do ostíolo da inflorescência foram contadas. 

Foram coletadas 46 safras em Ribeirão Preto, 38 em Gália e 23 em Teodoro Sampaio. 

Para caracterizar os componentes reprodutivos das figueiras e a comunidade de vespas 

de figo coletamos de 20 a 30 sicônios por planta na fase de emergência das vespas (fase D). 

Essa fase é detectada em campo quando machos do gênero Pegoscapus (os primeiros a 

emergir - Pereira 2007a) eram observados caminhando no interior dos figos. Em laboratório, 

os sicônios foram individualizados em frascos plásticos de 50 mL e mantidos tampados com 

tecido voil até a emergência de todas as vespas. Após cerca de 72 h foi adicionado álcool 

70% e os frascos conservados em congelador a -20°C. Posteriormente, os sicônios foram 

cortados em quatro partes iguais e o (1) número de sementes, (2) flores não-polinizadas 

(flores vazias), (3) galhas cujas larvas morreram (bexigas) e (4) sementes que foram brocadas 

por vespas do gênero Idarnes (Pereira et al., 2007b) foram contados em uma destas seções. 

Este método foi utilizado com sucesso em outros estudos (Kerdelhué & Rasplus, 1996; 

Pereira, 1998, 2002). Foram coletadas dez safras em cada paisagem. 

Os insetos que emergiram de cada figo foram triados com o auxílio de lupa 

estereoscópica, separados em morfoespécies e o número de indivíduos de cada sexo em cada 

morfoespécie foi registrado. A identificação ao nível de gênero foi realizada por meio de 

chave de identificação para gêneros de vespas de figo do Novo Mundo (Bouček, 1993). 

Exemplares de cada morfoespécie em bom estado foram separados para a montagem em 

cartões entomológicos conforme metodologia descrita por Noyes (1982). Estes exemplares 

são mantidos em uma coleção de referência e duplicatas serão depositadas no Museu de 

Zoologia da USP (MZUSP). 

Adicionalmente, realizamos coletas massivas para complementação da estimativa de 

riqueza de espécies nas paisagens. Nessas amostragens, vários figos (50 a 100) foram 

coletados na fase próxima à emergência das vespas e acondicionados em sacos de tecido voil 
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até a emergência das vespas que foram conservadas em congelador a -20°C e identificadas. 

Nesse tipo de coleta tínhamos somente os dados de ocorrência das espécies, sem a 

quantificação dos componentes descritos acima. 

 

 

Figura 7A:  Ficus eximia na borda do Parque Estadual Morro do Diabo – TS; este indivíduo situa-se 
na borda sul do parque, cujo limite é o Rio Paranapanema. 7B: Coleta na borda leste do mesmo 

parque. 
 

3.4 - Forma de análise dos dados 

 

3.4.1 -  Disponibilidade de vespas polinizadoras 

 

A disponibilidade de vespas polinizadoras, expressa em número médio de fundadoras 

e porcentagem de figos sem fundadoras por safra, foram analisadas nas escalas regional e 

local. Na escala regional essas variáveis foram comparadas entre paisagens por meio de 

análise de variância (ANOVA), usando cada safra como unidade amostral. Na escala local a 

disponibilidade de fundadoras foi correlacionado, por meio de modelos lineares, à 

porcentagem de hábitat e à extensão de borda dos fragmentos nos raios de 1 e 5 km ao redor 
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das plantas amostradas. A classificação das imagens de satélite e o cálculo das métricas de 

paisagem ao redor das plantas amostradas foram detalhados no Apêndice 1. Todas as análises 

estatísticas desse estudo foram realizadas no programa R (R Development Core Team). 

 

3.4.2 - Fragmentação vs. comunidade de vespas 

 

As comunidades de vespas de figo associadas a F. eximia foram comparadas entre as 

três paisagens por meio de um modelo estrutural simples (Lewinsohn et al., 2006). Assim foi 

criada uma matriz de presença e ausência das espécies de vespas (linhas) e as paisagens nas 

colunas. Essa análise permite detectar possíveis estruturas nas comunidades, como por 

exemplo, o aninhamento, no qual as comunidades mais pobres em espécies são subamostras 

das comunidades mais ricas. 

A diversidade de vespas não-polinizadoras foi comparada entre paisagens por meio de 

diagrama de distribuição de abundância entre as espécies (Magurran, 1988; Martins e Santos, 

1999). Testes formais de hipóteses não foram usados para comparar a diversidade de vespas 

pela dificuldade de se delimitar as unidades amostrais. A safra amostrada não é suficiente 

para representar a diversidade local de vespas, sendo necessário amostrar várias plantas para 

se ter uma boa estimativa da diversidade. Assim, não é adequado aplicar índices de 

diversidade nos dados das safras individualmente, pois não representam uma boa estimativa 

da diversidade total. 

O efeito da fragmentação de hábitat sobre o número de espécies de vespas por safra 

foi avaliado, da mesma forma que o item 3.4.1, nas escalas regional e local. O número de 

espécies de vespas (variável resposta) foi modelado linearmente como função da 

porcentagem de hábitat e extensão de borda dos fragmentos nos raios de 1 e 5 km ao redor 

das plantas amostradas. 

 
3.4.3 – Efeito da fragmentação sobre os componetes  reprodutivos das figueiras 

 

O efeito da fragmentação de hábitat sobre os componentes reprodutivos das figueiras 

(produção de vespas polinizadoras e sementes) foi avaliado, da mesma forma que o item 

3.4.1, nas escalas regional e local. Nessa etapa analisamos variáveis que expressam possíveis 

limitações de pólen por falta de polinizadores e efeitos negativos do parasitismo por vespas 

não-polinizadoras. Devido à complexidade do sistema, não foi possível isolar esses dois 

grupos de variáveis, resultando, portanto, numa análise conjunta desses efeitos. Todas as 
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análises foram realizadas por meio de modelos lineares, usando as variáveis descritas na 

sequência. 

As variáveis resposta analisadas foram: 

1) Número de vespas polinizadoras e número de sementes produzidas por figo. Essas 

duas variáveis expressam tanto possíveis limitação de vespas fundadoras colonizando os 

figos, quanto os efeitos do parasitismo por vespas inquilinas e parasitóides, além da 

competição por ovários com vespas galhadoras não-polinizadoras. 

2) Número de (i) flores vazias. (ii) bexigas e (iii) sementes brocadas por figo. O nº de 

flores vazias expressa possível limitação de fundadoras, o que resultaria na não utilização de 

todas as flores disponíveis. O nº de bexigas expressa a mortalidade larval, cujas causas não 

são conhecidas. Porém, alguns fatores responsáveis pela mortalidade poderiam ser (i) a 

deficiência de polinização, dificultando a formação da galha, (ii) parasitismo frustrado, no 

qual uma vespa inquilina ou parasitóide ovipositou na galha, mas não conseguiu, por algum 

motivo, se estabelecer, resultando na morte da larva hospedeira e (iii) efeitos abióticos e/ou 

nutricionais sobre a planta amostrada, resultantes de possíveis alterações ambientais causadas 

pela fragmentação do hábitat. O número de sementes brocadas expressa a intensidade da 

infestação por vespas inquilinas, que na ausência de galhas hospedeiras passam a brocar 

sementes (Pereira et al., 2007b) 

3) Porcentagem de vespas não-polinizadoras por figo. Expressa o nível de infestação 

do figo por vespas não-polinizadoras. 

4) Impacto das vespas não-polinizadoras sobre a produção de vespas polinizadoras e 

sementes. Essa variável foi representada pelo índice de correlação de Pearson calculado entre 

o número de polinizadoras ou sementes vs. o número de não-polinizadoras por figo em cada 

safra. Essa variável permite testar se o impacto das não-polinizadoras sobre a produção de 

vespas polinizadoras e sementes é relacionado às características das paisagens. 

5) Número total de vespas não-polinizadoras e número de vespas por biologia 

(galhadora, inquilina e parasitóide) por figo. Na classe galhadoras foram somadas as 

abundâncias das vespas dos gêneros Anidarnes, Aepocerus e Idarnes grupo flavicollis – 

figura a, Apêndice 2. A classe inquilinas compreendeu as vespas do gênero Idarnes grupo 

carme – figura c, Apêndice 2. Por fim, as vespas dos gêneros Eurytoma, Heterandrium, 

Physothorax e Torymus foram agrupadas na classe parasitóides – figura b, Apêndice 2. 

 

As variáveis independentes foram: 

1) Paisagem. Variável categórica (Ribeirão Preto, Gália e Teodoro Sampaio) usada 

nas análises na escala regional. 
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2) Porcentagem de hábitat e extensão de borda (m) nos raios de 1 e 5 km ao redor das 

plantas amostradas, usadas nas análises na escala local. 

3) Número total de vespas não-polinizadoras e número de vespas por biologia. 
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4. Resultados4. Resultados4. Resultados4. Resultados    
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4.1 – Características das paisagens 

 

A perda de hábitat resultou em diferentes padrões entre as três paisagens estudadas. 

Comparando-se, Ribeirão Preto apresenta número intermediário de fragmentos, sendo eles de 

pequeno tamanho e alto grau de isolamento, resultando numa menor cobertura vegetal e 

menor extensão de borda de mata. 

A região de Teodoro Sampaio apresenta fragmentos, em geral, maiores, mas em 

menor número e grau intermediário de isolamento, resultando na maior porcentagem de 

hábitat dentre as paisagens, com extensão da borda assemelhando-se à paisagem de Ribeirão 

Preto (ver figura 8E). 

A paisagem de Gália apresenta rede hídrica complexa, associada a fragmentos de 

matas ciliares de tamanho pequenos e médios, compondo um grande número de manchas de 

hábitat e elevada extensão de borda, sendo a paisagem com menor isolamento entre os 

fragmentos (figura 8). 

Note que a relação entre porcentagem de hábitat e extensão de borda nas paisagens 

estudadas se enquadra no padrão típico em forma de parábola (figura 8E). 
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Figura 8A – D: Métricas de paisagem ao redor das plantas de F. eximia amostradas nas fases 

interfloral e de emergência das vespas. As métricas foram calculadas nas áreas de 1 e 5 km de raio da 
planta amostrada (ver Material e Métodos). As barras verticais representam o erro padrão da média.  
RP = Ribeirão Preto (N=29), EEC = Gália (N=18) e TS = Teodoro Sampaio (N=19). E: Padrão da 

relação entre a proporção de hábitat e o comprimento da borda entre paisagens (modificado de Fahrig, 
2003). As paisagens estudadas foram posicionadas visualmente por questões didáticas. 

 

4.2 – Disponibilidade de vespas polinizadoras 

 

Não houve indícios de limitação de vespas polinizadoras em nenhuma das paisagens 

estudadas, uma vez que todas as safras de figos amostradas receberam fundadoras. No 

entanto, a disponibilidade de vespas polinizadoras parece ser maior em Ribeirão Preto, pois a 

porcentagem de figos não polinizados nessa paisagem foi significativamente menor 

(F2,102=4,5; P=0,008) e o número de fundadoras por figo foi marginalmente maior 

(F2,102=2,3; P=0,1; figura 9). Ainda, nas três paisagens, safras com menor porcentagem de 

figos não polinizados foram as que receberam maiores números de fundadoras por figo, 
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confirmando que essa variável expressa a disponibilidade de polinizadores (Ribeirão Preto: r 

= - 0,07; P = 0,085. Gália: r = - 0,29; P = 0,001. Teodoro Sampaio: r = - 0,24; P = 0,022).  

Considerando a paisagem nas escalas de 1 e 5 km de raio no entorno das plantas 

amostradas, houve correlação positiva significativa apenas entre o número de fundadoras por 

figo e a porcentagem de hábitat a 1 km da figueira na paisagem de Gália (tabela 2). Esses 

resultados sugerem que a disponibilidade de vespas fundadoras é pouco afetada por variáveis 

que atuam em escala mais local (e.g. vizinhança da planta). 

 
Figura 9: Disponibilidade de vespas polinizadoras nas três paisagens estudadas. A - Número médio 

de vespas fundadoras por sicônios. B: Porcentagem de sicônios sem fundadoras (não polinizados). As 
barras verticais representam o erro padrão da média. Tamanho amostral: Ribeirão Preto = 46, Gália = 

38 e Teodoro Sampaio = 23 safras. 



 
 

35 

Tabela 2: Modelos lineares usados para explicar a disponibilidade de vespas polinizadoras (nº de 
fundadoras/figo e proporção de figos não polinizados) em função das características do entorno das 
plantas amostradas (% de hábitat e extensão de borda em metros), em duas escalas espaciais (1 e 5 km 
de raio ao redor da planta). N = número de safras amostradas. 
 

Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio 
Escala Modelos 

Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. 

n° de 
fundadoras x 

hábitat 

- <0,01 0,781 + 0,15 0,018 - 0,02 0,456 

figos não 
polinizados x 

hábitat 

+ 0,01 0,515 - 0,02 0,384 + 0,01 0,649 

n°de 
fundadoras x 

borda 

+ 0,01 0,478 - 0,01 0,487 - 0,03 0,459 
1 km 

figos não 
polinizados x 

borda 

- <0,01 0,943 + <0,01 0,731 + 0,11 0,107 

n° de 
fundadoras x 

hábitat 

- 0,01 0,490 + 0,07 0,106 - <0,01 0,850 

figos não 
polinizados x 

hábitat 

- 0,02 0,316 - 0,04 0,259 + <0,01 0,942 

n°de 
fundadoras x 

borda 

+ 0,04 0,217 + 0,04 0,217 - 0,03 0,440 
5 km 

figos não 
polinizados x 

borda 

- 0,06 0,115 - 0,05 0,100 + 0,04 0,357 

 N  46 38 23 
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4.3 – Fragmentação vs. comunidade de vespas 

 

As paisagens mais fragmentadas apresentaram maior número de espécies de vespas de 

figo (tabela 3), sendo que as comunidades apresentaram padrão aninhado, ou seja, as 

comunidades mais pobres em espécie são uma subamostra das comunidades mais ricas 

(tabela 4). 

Tabela 3: Número de espécies por gênero de vespas polinizadoras e não-polinizadoras amostradas 
nas três paisagens e provável biologia larval segundo Elias et al., (2008) e observações de campo: 

(Sub)Família Gêneros 
Ribeirão 

Preto 
Gália 

Teodoro 
Sampaio 

Biologia 

Agaoninae Pegoscapus 1 1 2 Polinizadora 

Idarnes grupo carme 5 5 5 Inquilina 

Idarnes grupo flavicollis 2 1 1 Sycophaginae 

Anidarnes 1 1 0 
Galhadora 
Galhadora 

Aepocerus 2 1 1 Galhadora 
Otitesellinae 

Heterandrium 2 2 2 Parasitóide 
Eurytomidae Eurytoma 3 3 2 Parasitóide 

Physothorax 3 3 0 Parasitóide Torymidae 
Torymus 0 1 0 Parasitóide 

Nº de espécies  19 18 13 - 
 

Tabela 4: Presença e ausência de espécies nas três paisagens estudadas. * Espécies especialistas em 
F. eximia (não observadas em outros hospedeiros). Tamanho amostral: Ribeirão Preto = 10 + 7 
(quantitativas + massivas), Gália = 10 + 4 e Teodoro Sampaio = 10 + 4 safras. 

Morfoespécies Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio 
Aepocerus sp03* 1 1 1 
Eurytoma sp01 1 1 1 
Eurytoma sp02 1 1 1 
Heterandrium sp02 1 1 1 
Heterandrim sp07* 1 1 1 
Idarnes grupo flavicollis sp06 1 1 1 
Idarnes grupo carme sp09 1 1 1 
Idarnes grupo carme sp17* 1 1 1 
Idarnes grupo carme sp22 1 1 1 
Idarnes grupo carme sp26 1 1 1 
Pegoscapus sp02* 1 1 1 
Physothorax sp01 1 1 0 
Physothorax sp02 1 1 0 
Physothorax sp04 1 1 0 
Anidarnes sp03* 1 1 0 
Eurytoma sp03 1 1 0 
Idarnes grupo carme sp27 1 1 0 
Idarnes grupo flavicollis sp03 1 0 0 
Aepocerus sp09 1 0 0 
Torymus sp01 0 1 0 
Idarnes grupo carme sp15 0 0 1 
Pegoscapus sp08* 0 0 1 
Nº total de espécies 19 18 13 
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Quanto às distribuições de abundância das espécies nas três comunidades nota-se que 

um menor número de espécies de vespas é predominante (aproximadamente seis espécies) 

(figura 10). 
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Figura 10: Abundância relativa das espécies associadas a F. eximia nas três paisagens. 

 

Nas três paisagens as vespas polinizadoras foram as mais abundantes nos figos (figura 

11A, 11C e 11E). Em Ribeirão Preto e Gália, o gênero mais abundante foi Idarnes, 

principalmente as espécies do grupo carme. Em Teodoro Sampaio, tal posição foi ocupada 

por vespas Idarnes grupo flavicollis (figura 11B, 11D e 11F). O número de vespas galhadoras 

(Idarnes grupo flavicollis, Aepocerus e Anidarnes) foi significativamente diferente entre as 

paisagens (tabela 5). 
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Figura 11: Número médio ± desvio padrão de indivíduos nos grupos de vespas amostrados nas três 
paisagens. A – B: Ribeirão Preto. C – D: Gália. E – F: Teodoro Sampaio. Tamanho amostral: 

Ribeirão Preto = 10, Gália = 10 e Teodoro Sampaio = 10 safras. 
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Tabela 5: Número de vespas não-polinizadoras (média ± erro padrão) e análise de variância. N = 10 
safras por paisagem. 
 Paisagens 

Variáveis Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio ANOVA 

nº de galhadoras 8 ± 2 22 ± 7 38 ± 10 
F2,27= 4,78 

P = 0,017 

nº de inquilinas 25 ± 6 38 ± 8 25 ± 6 
F2,27= 1,42  

P = 0,260 

nº de parasitóides 3 ± 1 5 ± 1 3 ± 1 
F2,27= 1,33 

P = 0,281 

nº total de não-pol. 36 ± 7 65 ± 12 66 ± 15 
F2,27= 2,39 

P = 0,110 

% de vespas não-

polinizadoras 
20 40 40 

F2,27= 3,34 

P= 0,051 

 

Considerando a paisagem na escala local, houve correlação positiva significativa 

apenas entre o número de espécies e a extensão de borda na escala de 5 km na paisagem de 

Gália (tabela 6). 

 



 
 

40 

Tabela 6: Modelos lineares para explicar o número de espécies por safra em função das 
características do entorno das plantas amostradas (% de hábitat e extensão de borda em metros), em 
duas escalas espaciais (1 e 5 km de raio ao redor da planta). N = 10 safras por paisagem. 
 

Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio 
Escala Efeito 

Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. Inclinação R Prob. 

% de 

hábitat 

- 0,03 0,634 + 0,07 0,474 + <0,01 0,861 

1 km 

borda (m) - 0,06 0,498 - 0,12 0,329 - 0,12 0,328 

% de 

hábitat 

- 0,05 0,536 + 0,19 0,214 + 0,02 0,715 

5 km 

borda (m) - 0,10 0,365 + 0,36 0,066 + 0,02 0,722 

 

4.4 – Efeito da fragmentação sobre os componentes reprodutivos das figueiras 

 

Em escala regional, as características das paisagens parecem não ser variável 

importante na determinação dos componentes reprodutivos de Ficus eximia (produção de 

vespas polinizadoras e sementes), uma vez que o valor dessas variáveis não diferiu 

significativamente entre as paisagens (figura 12). No entanto, as figueiras da paisagem de 

Ribeirão Preto apresentaram produção de vespas polinizadoras e sementes marginalmente 

maior que as demais paisagens (figuras 12A e 12B). Ainda, em Ribeirão Preto, o número de 

flores não usadas (flores vazias) foi marginalmente menor (figura 12E). Esses resultados 

parecem refletir a maior disponibilidade de vespas polinizadoras (fundadoras) em Ribeirão 

Preto, como mostrado no item 4.2. Os números de bexigas e sementes brocadas não diferiram 

significativamente entre as paisagens (figuras 12C e 12D). 
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Variáveis F2,27 Prob. 
sementes 
polinizadores 

2,18 
1,51 

0,133 
0,238 

bexigas 1,58 0,224 
flores vazias 2,55 0,097 
sementes brocadas 1,67 0,208 

 
Figura 12: Destino das flores femininas em figos de F. eximia. A - Número médio de sementes por 

sicônio. B: Número médio de polinizadores por sicônio. C: Número médio de bexigas por sicônio. D: 
Número médio de sementes brocadas por sicônio. E: Número médio de flores vazias por sicônio. As 
barras verticais representam o erro padrão da média. Tamanho amostral: 10 safras em cada paisagem. 

A tabela abaixo da figura mostra os resultados das análises de variância para comparação das 
paisagens. 
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Nas escalas locais, 1 e 5 km de raio ao redor das plantas amostradas, as características 

da paisagem (% de hábitat e extensão de borda) parecem não afetar os componentes 

reprodutivos das figueiras. Não houve padrão nos modelos lineares analisados. Dentre todos 

os modelos testados, apenas o número de bexigas vs. extensão de borda em Teodoro Sampaio 

na escala de 5 km foi significativo (P < 0,05). Outros dois modelos foram marginalmente 

significativos (P < 0,1), sendo eles: (1) número de bexigas vs. % de hábitat (1 km) em 

Ribeirão Preto e (2) número de flores vazias vs. % de hábitat (5 km) em Teodoro Sampaio 

(tabela 7). 
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Tabela 7: Modelos lineares usados para explicar os componentes reprodutivos das figueiras (nº de 
vespas polinizadoras, sementes, flores vazias e bexigas) e a porcentagem de vespas não-polinizadoras 
em função das características do entorno das plantas amostradas (% de hábitat e extensão de borda em 
metros), em duas escalas espaciais (1 e 5 km de raio ao redor da planta). N = 10 safras por paisagem. 

Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio 
Escala Modelos 

Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. 
polinizador 
x hábitat 

- 0,02 0,701 - 0,02 0,704 - 0,10 0,369 

semente x 
hábitat 

+ <0,01 0,911 + 0,01 0,819 + 0,05 0,515 

flor vazia x 
hábitat 

- 0,13 0,315 + 0,21 0,185 - 0,18 0,212 

bexiga x 
hábitat 

- 0,37 0,064 + 0,14 0,281 + 0,04 0,578 

% de não-
pol x 

hábitat 

- 0,13 0,315 + 0,05 0,537 + 0,07 0,456 

polinizador 
x borda 

+ <0,01 0,890 - 0,04 0,604 + 0,16 0,257 

semente x 
borda 

+ 0,02 0,695 + 0,01 0,824 - <0,01 0,886 

flor vazia x 
borda 

+ <0,01 0,902 - <0,01 0,951 + 0,31 0,093 

bexiga x 
borda 

- 0,26 0,132 - 0,03 0,640 + 0,22 0,174 

1 km 

% de não-
pol x borda 

- 0,01 0,805 + <0,01 0,862 - 0,07 0,449 

polinizador 
x hábitat 

+ 0,03 0,655 - <0,01 0,876 - 0,10 0,376 

semente x 
hábitat 

+ 0,03 0,638 + <0,01 0,964 + 0,15 0,273 

flor vazia x 
hábitat 

- 0,06 0,460 + 0,06 0,492 - 0,37 0,060 

bexiga x 
hábitat 

- 0,30 0,099 + 0,10 0,373 - 0,06 0,502 

% de não-
pol x 

hábitat 

- 0,05 0,543 + 0,03 0,629 - <0,01 0,991 

polinizador 
x borda 

+ 0,14 0,295 + 0,21 0,187 - 0,12 0,325 

semente x 
borda 

+ 0,13 0,302 + 0,14 0,283 - 0,23 0,158 

flor vazia x 
borda 

+ <0,01 0,642 - 0,01 0,760 + 0,01 0,833 

bexiga x 
borda 

- 0,31 0,098 + 0,03 0,610 + 0,82 <0,001 

5 km 

% de não-
pol x borda 

- 0,19 0,213 - 0,08 0,415 + 0,29 0,107 
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As métricas de paisagem avaliadas ao redor das plantas amostradas não se 

correlacionaram, em geral, com a abundância de vespas não-polinizadoras (tabela 8). 

Observamos apenas uma relação significativa entre número de vespas não-polinizadoras e 

extensão de borda na paisagem de Ribeirão Preto. No entanto, esse resultado pode ser fruto 

do acaso, devido ao grande número de modelos testados no mesmo conjunto de dados (48 

análises), artefato estatístico conhecido como Erro de Bonferroni. 

Nas diferentes paisagens o efeito das vespas não-polinizadoras sobre os componentes 

reprodutivos de F. eximia foi distinto (tabela 9). O conjunto de todas as vespas não-

polinizadoras afeta negativamente ora a produção de sementes, ora a produção de 

polinizadores em todas as regiões. Analisando-se as biologias separadamente nota-se que as 

vespas inquilinas afetam negativamente a produção de sementes e polinizadores em Ribeirão 

Preto; galhadoras afetam sementes em Gália e vespas galhadoras afetam sementes e 

polinizadores em Teodoro Sampaio. 

A paisagem ao redor das plantas amostradas, no entanto, não se relacionou ao impacto 

das vespas não-polinizadoras sobre os componentes reprodutivos de F. eximia, uma vez que 

não houve relação significativa entre o coeficiente de Pearson (ver item 3.4.3) e as métricas 

de paisagem nos raios de 1 e 5 km (tabela 10). 
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Tabela 8: Modelos lineares usados para explicar o número de vespas não-polinizadoras e a 
abundância de vespas em cada biologia (galhador, inquilinos e parasitóide) em função das 
características do entorno das plantas amostradas (% de hábitat e extensão de borda em metros), em 
duas escalas espaciais (1 e 5 km de raio ao redor da planta). N = 10 safras por paisagem.   

 Ribeirão Preto Gália  Teodoro Sampaio 

Escala Modelos Incl. r Prob. Incl r Prob. Incl. r Prob. 

não-polinizador x hábitat + 0,01 0,827 - 0,02 0,707 - 0,02 0,685 

não-polinizador x borda - 0,15 0,273 - <0,01 0,929 - 0,02 0,702 

galhador x hábitat - 0,06 0,496 - 0,14 0,285 - 0,04 0,568 

galhador x borda - 0,06 0,506 + <0,01 0,873 - 0,09 0,408 

inquilino x hábitat + 0,03 0,609 + 0,02 0,722 - <0,01 0,984 

inquilino x borda - 0,03 0,607 + 0,02 0,705 - 0,21 0,187 

parasitóide x hábitat - 0,01 0,769 - 0,02 0,699 - 0,01 0,789 

1 km 

parasitóide x borda + 0,03 0,660 - 0,01 0,796 - 0,13 0,304 

não-polinizador x hábitat - 0,06 0,484 - <0,01 0,922 - 0,04 0,603 

não-polinizador x borda - 0,50 0,022 - 0,135 0,297 + 0,33 0,082 

galhador x hábitat - 0,26 0,131 - 0,06 0,496 - 0,09 0,395 

galhador x borda - 0,30 0,102 - <0,01 0,999 - 0,04 0,603 

inquilino x hábitat - 0,01 0,823 + 0,02 0,694 + <0,01 0,942 

inquilino x borda - 0,18 0,216 + 0,08 0,428 + 024 0,152 

parasitóide x hábitat - 0,05 0,531 + <0,01 0,963 + <0,01 0,906 

5 km 

parasitóide x borda + 0,02 0,726 + 0,03 0,651 + <0,01 0,958 
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Tabela 9: Modelos lineares usados para explicar os componentes reprodutivos das figueiras (nº de 
vespas polinizadoras, sementes, flores vazias e bexigas) em função da abundância de vespas em cada 
biologia (galhador, inquilinos e parasitóide). N = 10 safras por paisagem.   

Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio  

Modelos Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. 

polinizador x 

não-polinizador 

- 0,62 0,007 - 0,45 0,035 - 0,07 0,449 

polinizador x 

galhador 

- 0,05 0,513 - 0,12 0,324 - 0,49 0,025 

polinizador x 

inquilino 

- 0,62 0,007 - 0,01 0,726 - 0,19 0,207 

polinizador x 

parasitóide 

+ 0,29 0,108 - <0,01 0,908 - 0,25 0,144 

semente x  

não-polinizador 

- 0,47 0,030 - 0,20 0,199 - 0,54 0,016 

semente x  

galhador 

- 0,04 0,564 - 0,36 0,066 - 0,72 0,002 

semente x  

inquilino 

- 0,46 0,032 - 0,01 0,747 - 0,11 0,359 

semente x  

parasitóide 

- 0,24 0,147 - 0,16 0,259 - 0,36 0,068 
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Tabela 10: Modelos lineares usados para explicar o impacto das vespas não-polinizadoras 
sobre a produção de vespas polinizadoras (r pol.) e sementes (r sem.)como função das características 
do entorno das plantas amostradas (% de hábitat e extensão de borda em metros), em duas escalas 
espaciais (1 e 5 km de raio ao redor da planta). N = 10 safras por paisagem. Para detalhes do cálculo 
do coeficiente de Pearson, ver item 3.4.3. 

Ribeirão Preto Gália Teodoro Sampaio  

Escala 

 

Modelos Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. Inclinação r Prob. 

r pol.x hábitat + 0,08 0,431 + 0,05 0,529 - 0,19 0,202 

r pol.x borda + 0,02 0,728 + 0,25 0,145 + <0,01 0,876 

r sem.x hábitat - 0,04 0,591 - 0,01 0,967 - 0,03 0,636 
1 km 

r sem.x borda + 0,07 0,454 + 0,03 0,630 - 0,02 0,731 

r pol.x hábitat + 0,01 0,784 - <0,01 0,860 - 0,16 0,260 

r pol.x borda - 0,04 0,602 - 0,09 0,398 - 0,01 0,837 

r sem.x hábitat + 0,09 0,389 - 0,04 0,561 - 0,01 0,753 
5 km 

r sem.x borda + 0,20 0,191 - 0,17 0,232 + 0,01 0,777 
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Este trabalho abordou o efeito da perda de hábitat no mutualismo Ficus-vespas de 

duas maneiras: (1) na escala da paisagem, com comparações entre os dados encontrados nos 

três locais e as características que lhe são peculiares e (2) na escala local, criando modelos 

cujas variáveis preditoras dependiam da localização da árvore na paisagem. 

Na escala da paisagem, foi possível notar pontos comuns entre as áreas estudadas. 

Todas as safras de figos amostradas receberam fundadora; houve vespas parasitas nas três 

regiões as quais afetaram significativamente as funções reprodutivas das figueiras e as 

comunidades apresentam padrão aninhado de ocorrência das espécies, ou seja, as 

comunidades mais pobres em espécie são uma subamostra das comunidades mais ricas. 

Na escala local, as características da paisagem próxima à árvore parecem não 

influenciar os componentes reprodutivos das figueiras nem o mutualismo com as vespas 

Agaonidae. As poucas relações significativas observadas não apresentaram significado 

biológico evidente, representando provavelmente artefato estatístico (Erro de Bonferroni) 

devido ao grande número de análises aplicadas sobre o mesmo conjunto de dados. A grande 

capacidade de dispersão das vespas polinizadoras (Nason et al., 1998; Ahmed et al., 2009) e a 

rede complexa de interações entre as figueiras e vespas de figo, gerando alta variação entre 

safras de figo, potencialmente anulariam os efeitos mais locais da paisagem. 

Sabe-se que um dos problemas de estudos em Ecologia de Paisagens é a dificuldade 

em obter réplicas das áreas incluídas no estudo para efeito de comparação, no entanto, as três 

regiões foram incluídas no estudo por serem áreas de domínio de Floresta Estacional 

Semidecidual do interior do estado de São Paulo; pelo processo de fragmentação das 

paisagens ter começado em diferentes épocas e pelo desmatamento ter resultado em 

paisagens com configurações distintas, com fragmentos de diferentes números, área média, 

grau de isolamento e tamanho. Tais características parecem não afetar a procura das vespas às 

árvores hospedeiras, dado que as polinizadoras utilizam um estrato acima do dossel para se 

locomover, no entanto a fragmentação afeta a planta hospedeira, Ficus eximia, uma espécie 

de interior e com hábito predominantemente terrícola, que traz diferentes oportunidades de 

restabelecimento pós-fragmentação em cada uma das paisagens. 

A seguir, discutimos cada um dos pontos estudados: 

 

5.1 – Disponibilidade de vespas polinizadoras 

 

Nossos resultados mostram que não há limitação de pólen em paisagens 

fragmentadas. Esperava-se que Ficus eximia teria uma habilidade reprodutiva menor em 

ambientes mais fragmentados, comparada à habilidade das populações dessas figueiras em 
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ambientes com maior proporção de hábitat, dado o hábito terrícola e de interior destas 

populações que teriam capacidade reduzida em sustentar um número suficientemente grande 

de polinizadores obrigatórios. Contrariando nossas expectativas, não encontramos efeitos 

diretos da proporção de hábitat sobre o número de vespas fundadoras em cada região, exceto 

em Gália que apresenta uma rede hídrica complexa, grande número de fragmentos pouco 

distantes uns dos outros e grande variação da proporção de hábitat local (ao redor dos 

indivíduos coletados, na escala de 1 km a proporção de hábitat varia de 0,5 – 99%).  

A grande capacidade de dispersão das vespas (Nason et al., 1998; Ahmed et al., 2009) 

faz com que os fragmentos e até mesmo os indivíduos neles contidos, ou na matriz, estejam 

conectados do ponto de vista das vespas. Analisando o atlas eólico do Estado de São Paulo 

(Amarante et al., 2001) nota-se que, tomando uma baixa velocidade média do vento nas áreas 

de estudo, as vespas percorreriam facilmente 18 km/h (~400 km/dia).  Consideramos aqui 

que as vespas são levadas pelo vento até encontrarem um hospedeiro, pela percepção de 

voláteis (Ware e Compton, 1994; Grison-Pigé et al., 2002; Proffit et al., 2008). 

 

5.2 – Fragmentação vs. comunidade de vespas 

 

Em nenhum figo ou amostra foram encontradas todas as espécies de vespas presentes 

na comunidade talvez porque os recursos são utilizados pelas vespas de figo tão rapidamente 

que, indivíduos de outras espécies são excluídos por outras fêmeas competidoras (Hawkins e 

Compton, 1992). Assim, as fêmeas que não encontram recursos em um figo, voam para 

outros até encontrar os recursos procurados. Apesar de afetar o número de espécies, é muito 

improvável que a competição por sítios de oviposição seja suficientemente forte para limitar 

o número de vespas em frutos ou em árvores individuais (Hawkins e Compton, 1992). 

O padrão aninhado de estruturação das comunidades de vespas entre as três paisagens 

sugere que a fragmentação de hábitat favorece as espécies não-polinizadoras de Ficus, 

aumentando sua importância nessas comunidades. Os fatores que levariam ao favorecimento 

das espécies não-polinizadoras em paisagens mais fragmentadas ainda são desconhecidos. No 

entanto, uma explicação possível seria a maior longevidade dessas vespas na fase adulta. 

Assim, a fragmentação abriria mais nichos para estabelecimento de figueiras, permitindo a 

manutenção de uma população local de vespas não-polinizadoras. Estudos futuros sobre a 

história de vida dessas vespas seriam necessários para testar essa hipótese. 

Gália, cujo grau de fragmentação é intermediário e o isolamento entre fragmentos é 

menor apresenta comunidade de vespas semelhante à comunidade encontrada em Ribeirão 

Preto, partilhando quatro espécies, de dois gêneros (Eurytoma e Physotorax), que não 
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ocorrem em Teodoro Sampaio, que por sua vez compreende braconídeos parasitóides 

(Hymenoptera, Ichneumonoidea), ausentes nas outras duas regiões. Vespas da subfamília 

Braconidae são, em sua maioria, parasitóides que apresentam grau variável de especificidade 

de hospedeiro sendo que, a maioria de suas espécies ataca insetos fitófagos principalmente 

Lepidoptera, Diptera ou Coleoptera (Cirelli e Penteado-Dias, 2003). Neste estudo, não foi 

possível identificar qual hospedeiro os braconídeos utilizaram para se estabelecer. 

As vespas não-polinizadoras parecem obter maior sucesso reprodutivo em ambientes 

alterados provavelmente pela facilidade de localizar hospedeiros, que parecem se agregar em 

ambientes perturbados. Tentamos avaliar se havia uma distribuição agregada dos indivíduos 

de F. eximia, mas a amostragem empregada não foi delineada para captar tais padrões de 

forma correta. 

 

5.3 – Efeito da fragmentação sobre os componentes reprodutivos das figueiras 

 

Os resultados sugerem que a fragmentação e perda de hábitat não alteraram 

significativamente os componentes reprodutivos de F. eximia e não levaram a um maior 

impacto das vespas não-polinizadoras, conforme se presumia.  

O impacto negativo da fragmentação sobre a reprodução de F. eximia era esperado, 

uma vez que as plantas dessa espécie apresentam estratégia de estabelecimento de espécies 

secundárias, estabelecendo-se no interior dos fragmentos mais preservados. Assim, esperava-

se que a proporção de florestas remanescentes se correlacionasse positivamente com a 

densidade populacional dessa espécie. Porém há uma peculiaridade: os indivíduos de F. 

eximia de grande porte foram/são poupados na ocasião do desmatamento, pois a madeira não 

apresenta valor comercial, são difíceis de serem tiradas – muitas vezes causando danos à 

maquinaria – servem de sombra nos pastos, lavouras e sedes das fazendas. Ou seja, mesmo 

em paisagens muito desmatadas, como a região de Ribeirão Preto, ainda há muitos indivíduos 

remanescentes na matriz. Desta forma, o desmatamento seletivo pode ter contribuído para a 

manutenção do tamanho populacional dessas figueiras, permitindo a manutenção do 

mutualismo com as vespas Agaonidae. 

 No entanto, apesar de não detectarmos, em geral, diferenças significativas nas 

variáveis relacionadas à reprodução das figueiras, observamos diferenças qualitativas nos 

tipos de interações com vespas não-polinizadoras. As vespas galhadoras foram 

significativamente mais abundantes nas paisagens menos fragmentadas, moldando, 

potencialmente, a estrutura dessas comunidades de vespas (Bonsall e Mangel, 2004; Elias et 

al., 2008; Ghara e Borges, 2010). Isso explicaria o melhor potencial reprodutivo das figueiras 
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na área mais fragmentada (Ribeirão Preto). As galhadoras são as primeiras a colonizar o figo, 

chegando, muitas vezes, antes das polinizadoras (Bronstein, 1999; Elias et al., 2008). Silva, 

P.A.C. e Pereira R.A.S. (dados não publicados) observaram que em Ficus citrifolia o 

crescimento das galhas das primeiras colonizadoras fazem com que o ostíolo se feche, 

impossibilitando a entrada das vespas polinizadoras na fase B. Bronstein (1999) notou que 

apesar de Anidarnes bicolor não interferir na atividade de polinização de Pegoscapus 

mexicanus, a maturação da prole dessas vespas foi negativamente afetada pelo 

desenvolvimento das galhas de A. bicolor. 

O presente estudo mostrou que o mutualismo Ficus-vespas de figo parece ser robusto 

às alterações da paisagem em escala subcontinental. O sistema reprodutivo alógamo das 

figueiras, com polinização biótica aprimorada pelo vento (Nason et al., 1998; Ahmed et al., 

2009) torna esse sistema biológico bastante insensível à modificações ambientais em pequena 

escala. No entanto, a aparente robustez pode ocultar efeitos negativos difíceis de serem 

detectados pelos métodos usuais de estudo em ecologia. Nessas mesmas áreas de estudo, as 

populações de F. citrifolia e F. eximia sofreram perda de diversidade genética nas paisagens 

mais fragmentadas (Nazareno et al., 2009). Assim, os resultados aqui apresentados abrem 

novas possibilidades de estudos futuros. Como exemplos pode-se citar (1) estudos sobre 

dispersão de sementes e estabelecimento das plantas de figueiras em paisagens fragmentadas, 

(2) estudos sobre a história de vida das vespas não-polinizadoras fora do figo, para avaliar a 

forma como se relacionam com o ambiente e, por fim, (3) aplicação de métodos de 

geoprocessamento e ecologia de paisagens para avaliar em qual escala espacial as vespas de 

figo respondem às características das paisagens. 
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6. Considerações finais 
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Mudanças em padrões ecológicos originados por mudanças no ambiente são 

estudados em uma janela temporal muito maior que a considerada neste estudo, pois 

alterações em padrões como colonização de ambientes por radiação adaptativa, especiação, 

extinção e seleção natural levam muito mais tempo para tornarem-se evidentes. Desde o 

surgimento da Ecologia, trabalhos como este, que tentam vislumbrar possíveis alterações nos 

padrões como consequências das mudanças ambientais promovidas/aceleradas pelo homem 

têm se tornado mais comuns, pois há a grande preocupação em como serão estes processos 

daqui a alguns anos. Não há uma resposta única sobre o efeito da fragmentação em sistemas 

de polinização tão específicos como o de Ficus e vespas. Mas apesar da fragmentação de 

hábitat favorecer espécies de vespas não-polinizadoras associadas a Ficus, aumentando sua 

diversidade nas comunidades mais fragmentadas, viu-se que o mutualismo Ficus-vespas de 

figo parece ser robusto às alterações na escala da paisagem e bastante insensível à 

modificações ambientais em pequena escala. Contudo, durante os trabalhos de campo, notou-

se que novos indivíduos de F. eximia encontram dificuldade para se estabelecer, dada a forte 

pressão por parte das atividades agropecuárias, industriais e imobiliárias nas matrizes que 

permeiam os fragmentos, impossibilitando, por vezes, a criação de novas áreas de hábitat, 

propícias à colonização. Esses setores crescem a cada dia sem levar em consideração as zonas 

de amortecimento ao redor das matas e os corredores ecológicos entre fragmentos. Como será 

o futuro de comunidades que contam cada vez menos com remanescentes florestais, cuja 

coação pelos setores imobiliário e sucroalcooleiro faz com que o desmatamento avance sobre 

fragmentos de grande importância, como a Mata Santa Tereza, em Ribeirão Preto e o Parque 

Estadual Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio? Infelizmente, não podemos esperar 

acontecer para saber a resposta a essa questão, pois os efeitos provavelmente serão 

irreversíveis. 
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Apêndice 1 - Paisagem e Classificação dos mapas  

 

Devido à grande distância de vôo das vespas, que pode atingir dezenas de quilômetros 

(Nason et al., 1998; Nazareno et al., 2009; Ahmed et al., 2009), e ao fato das três paisagens 

estudadas diferirem quanto às suas configurações, a área de estudo abrangeu a escala da 

paisagem. 

As coordenadas de cada figueira coletada consta na tabela a. 

Tabela a: Localização dos pontos de coleta em cada uma das três regiões de estudo. (número 
atribuído a árvore – coordenada geográfica em UTM – Datum Córrego Alegre). 

 Hábitat Borda Matriz 

Ribeirão 
Preto 

112- 23K 198285 7653076 
113- 23K 198222 7653106 
114- 23K 198138 7653163 
157- 23K 199038 7644981 
158- 23K 199048 7645006 
159- 23K 199066 7644983 
274- 23K 203857 7649911 

117- 23K 199681 7653295 
118- 23K 199698 7653337 
119- 23K 199721 7653396 
155- 23K 199012 7645106 
156- 23K 199004 7644952 

111- 23K 204461 7655615 
116- 23K 199766 7653262 
148- 23K 194648 7642711 
149- 23K 196272 7641144 
151- 23K 195153 7639684 
152- 23K 194368 7642653 
153- 23K 194359 7642657 
160- 23K 198296 7643171 
162- 23K 198419 7643049 
163- 23K 198278 7643097 
164- 23K 198438 7642993 
165- 23K 198408 7643093 
166- 23K 198583 7643308 
167- 23K 198587 7643299 
316- 23K 203421 7649682 
317- 22K 808391 7654680 
318- 23K 203436 7649662 

331- sem ponto 

Gália 
010- 22K 635336 7521341 
013- 22K 635722 7520488 

257- 22K 635166 7522066 

001- 22K 636619 7524443 
615- 22K 637499 7520448 

158- 22K 627532 7524177 
390- 22K 627023 7513143 
392- 22K 627317 7512483 
393- 22K 628954 7511431 
394- 22K 630531 7511537 
424- 22K 628854 7510023 
428- 22K 629439 7513570 
429- 22K 629396 7513265 
430- 22K 629340 7513200 
431- 22K 629325 7513184 
433- 22K 629361 7513019 
434- 22K 629361 7513019 
598- 22K 628935 7510868 

617- 22K 636697 7522534 
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Teodoro 
Sampaio 

165- 22K 379154 7498147 
169- 22K 378768 7497957 
258- 22K 370725 7499417 
270- 22K 377932 7499613 
408- 22K 367792 7498039 
412- 22 K 367720 7498021 
453- 22 K 367535 7498017 
457- 22 K 367409 7497988 
458- 22 K 367412 7498004 
487- 22 K 367586 7498020 

508- 22 K 374212 7494324 

199- 22K 380397 7498872 
201- 22K 380369 7498875 

202- 22K 380369 7498869 

529- 22K 365541 7495777 
530- 22K 365537 7495689 
532- 22K 366959 7496151 
535- 22K 367634 7498003 

538- 22K 367045 7496252 

Total 21 10 37 
 

A classificação das paisagens foi realizada por Luis Francisco Mello Coelho (dados 

não publicados). Os mapas de cobertura de vegetação foram elaborados a partir da 

classificação digital supervisionada por regiões (Ponzoni & Shimabukuro, 2007). A imagem 

da região de Teodoro Sampaio corresponde a uma cena do satélite TM/Landsat 5, órbitas 

ponto 223/75 e 223/76 de 27/04/2009 para Teodoro Sampaio; órbita/ponto 220/75 

(10/09/2008) para a Ribeirão Preto e às órbita/pontos 221/75 (07/01/2009) e 221/76 

(07/01/2009) para a Gália. As imagens foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE - http://www.dgi.inpe.br/CDSR) e selecionadas aquelas com menor presença 

de nuvens e foram utilizadas as bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, todas com resolução espacial de 30m 

(lado do pixel). 

O processamento das imagens foi realizado no aplicativo Spring versões 5.0.5, 5.1.3 e 

5.1.4 (Camara et al., 1996). A segmentação das imagens foi realizada utilizando os seguintes 

valores de similaridade e área para as paisagens estudadas: 10-5, 6-10 e 10-5 respectivamente 

para Ribeirão Preto, Gália e Teodoro Sampaio. Os valores para Gália se diferenciaram dos 

demais devido à influência da sombra na resposta espectral dos alvos gerada pelo o relevo 

mais acidentado dessa região. 

Foram escolhidas as amostras das classes a identificar para a execução da 

classificação por regiões pelo algoritmo de distância de “Battacharrya” com limiar de 

aceitação de 99,9%. Os mapas de uso do solo gerados foram avaliados quanto à sua acurácia 

utilizando o teste de validação Kappa (Nascimento, 1997). Como informações de referência 

para aplicação do teste Kappa, foi utilizada, em cada uma das três paisagens, uma nuvem de 

pontos classificados distribuídos sistematicamente nos nós de uma grade com 2 km de malha 

e classificados a partir de visitas em campo e das composições coloridas das imagens 

Landsat-TM utilizando as seguintes bandas: 321 (RGB) e 543 (RGB).  

Todos os mapas de uso do solo gerados apresentaram índice Kappa maior que 0.8, 

dentro da categoria “excelente” na tabela de concordância do coeficiente Kappa (Camara et 
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al., 1996). As classes temáticas selecionadas foram: 1- Mata, 2- Capoeira, 3- Alagado 4- 

Agricultura 5- Urbano e 6 - Drenagem.  

O georreferenciamento das imagens foi realizado com base em pontos de controle e 

trajetos percorridos em estradas coletados com um receptor GPS (Garmin-Modelo map60csx) 

com erro máximo de 15 m durante as saídas de reconhecimento das áreas, utilizando datum 

Córrego Alegre. A região periférica da paisagem analisada foi classificada para permitir a 

análise das árvores localizadas próximo aos limites da paisagem. 

Para analisar a correlação entre (1) as características biológicas (nível de polinização e 

parâmetros ecológicos da fauna de vespas) e (2) as métricas de toda a paisagem (tabela b) e 

da paisagem no entorno das plantas coletadas – paisagem local. Na escala local foram 

considerados círculos de 1 e 5 km de raio, centrados na árvore amostrada. A imagem desses 

círculos foi exportada como matriz de classes para o cálculo das métricas pelo aplicativo 

computacional Fragstats versão 3.3 (McGarigal et al., 2002). 

Duas métricas de paisagem (% de hábitat e extensão de borda) foram utilizadas para 

elaboração de modelos lineares (ver Análise dos dados). Tais métricas são apresentadas a 

seguir. 

 

� Porcentagem de hábitat 

Essa métrica corresponde à porcentagem de hábitat (no caso Floresta Estacional 

Semidecidual) contida no círculo ao redor da planta. 

 

� Extensão de Borda 

Essa métrica corresponde à soma dos comprimentos, em metros, de todos os 

segmentos de borda dos fragmentos de hábitat (McGarigal et al., 2002).  
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Tabela b: Métricas das paisagens totais nas três áreas de estudo. 

Métrica Paisagem Matriz Hábitat Areas 

urbanas 

Brejos Corpos d’água 

Ribeirão 

Preto 

62 632 93 114 78 

Gália 114 1387 70 390 26 

Nº de fragmentos 

Teodoro 

Sampaio 

 

26 237 12 77 9 

Ribeirão 

Preto 

86,3 1,1 1,0 > 1 > 1 

Gália 76,8 3,4 > 1 0 0 

Área ocupada pelo 

maior fragmento da 

paisagem 

Teodoro 

Sampaio 

 

51,5 20,1 > 1 > 1 5,0 

Ribeirão 

Preto 

88 9 2,0 1,0 > 1 

Gália 78 21 > 1 > 1 > 1 

% de hábitat 

Teodoro 

Sampaio 

54 41 > 1 > 1 5,0 
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Apêndice 2 – Fotodocumentação das vespas 

 
Figura a: Vespas galhadoras associadas a F. eximia. A:  Aepocerus sp. 3 ♀; B: Aepocerus sp.9 ♀; C: 

Anidarnes sp. 3 ♀; D: Anidarnes sp. 3 ♂; E: Idarnes grupo flavicollis sp. 6 ♀; F: Pegoscapus 
sp. 8 ♀. Fotos A-F: Vanessa Tragante do Ó. 
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Figura b:  Vespas parasitóides associadas a F. eximia. A:  Eurytoma sp. 2 ♀; B: Heterandrium sp.7 ♀; 

C: Heterandrium  sp. 2 ♀; D: Physothorax  sp. 4 ♂; E: Physothorax  sp. 2 ♀; F: Physothorax 
sp. 1 ♂. Fotos A-F: Vanessa Tragante do Ó. 
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Figura c: Vespas inquilinas associadas a F. eximia. A:  Idarnes grupo carme sp. 9 ♀; B: Idarnes 

grupo carme sp. 15 ♀; C: Idarnes grupo carme sp. 17 ♀; D: Idarnes grupo carme sp. 22 ♂; 
E: Idarnes grupo carme sp. 26 ♀; F: Idarnes grupo carme sp. 27 ♂. Fotos A-F: Vanessa 

Tragante do Ó. 
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Apêndice 3 - Coletas 

 
Tabela c: Número de árvores da espécie Ficus eximia encontrado em cada região  

Paisagem  
Número de indivíduos 

georreferenciados 

Número de indivíduos 
georreferenciados – 

Potencialmente reprodutivos 

Ribeirão Preto 

Gália 

Teodoro Sampaio 

 
 

 

141 

61 

119 

73 

40 

89 

 

Tabela d: Distribuição das coletas realizadas nas três regiões entre setembro/2007 e julho de 2010, 
nas duas fases de interesse: fase C ou interfloral e fase D ou masculina. 
 FASE C FASE D 

 Gália 
Ribeirão 

Preto 
Teodoro 
Sampaio 

Gália 
Ribeirão 

Preto 
Teodoro 
Sampaio 

JAN 1 0 1 0 0 0 

FEV 4 1 0 0 0 0 

MAR 2 0 0 0 0 0 

ABR 7 11 4 1 5 3 

MAI 1 0 0 1 0 0 

JUN 4 3 2 1 0 0 

JUL 2 1 0 3 1 0 

AGO 0 18 1 0 2 0 

SET 5 11 2 1 1 0 

OUT 6 0 9 1 0 3 

NOV 5 1 4 2 1 3 

DEZ 1 0 0 0 0 1 

 


