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Vespas aculeata e abelhas visitantes de nectários extraflorais 
em Ipomoea carnea subsp. fistulosa no semiárido baiano, 

Nordeste do Brasil

Joicelene Regina Lima da Paz1,*, Wagner Pereira Silva1

& Camila Magalhães Pigozzo2

RESUMO: Abelhas e vespas são visitantes frequentes de nectários pela 
dependência do néctar como recurso energético durante a vida adulta. Nas 
Convolvulaceae, a secreção de nectários extraflorais (NEFs) é abundante, 
eles podem estar localizados na face interna das folhas e base peciolar, sendo 
bastante atrativos a muitos grupos de insetos. Assim, objetivou-se inventariar 
a comunidade de abelhas e vespas visitantes de NEFs em Ipomoea carnea 
subsp. fistulosa, em uma área antropizada do semiárido baiano, relacionando-os 
com a fenologia do vegetal. Indivíduos floridos (n = 17) foram acompanhados 
mensalmente, entre maio e agosto de 2010, durante três dias, entre 05:00 h e 
18:00 h (com observações complementares noturnas) para contagem de flores, 
coleta e observações do comportamento de himenópteros visitantes. O néctar dos 
NEFs aparentemente é secretado ininterruptamente durante 24 horas, em virtude 
da alta visitação dos insetos ao longo de todo o dia e noite. Há flores disponíveis 
durante todos os meses. As vespas (n = 168) foram visitantes predominantes, 
em comparação com as abelhas (n = 82), ambos exclusivamente diurnos, 
destacando-se as abelhas sociais [Trigona spinipes (n = 54) e Apis mellifera 
(n = 19)] e vespas sociais [Polybia paulista (n = 37) e Polybia sericea (n = 
34)], sendo as espécies mais abundantes, com visitas concentradas pela manhã. 
Ipomoea carnea subsp. fistulosa é uma fonte de recurso floral importante na 
manutenção da comunidade de himenópteros local, inclusive de polinizadores 
de outras espécies botânicas, sobretudo em áreas antropizadas, que podem 
apresentar recursos florais limitados ou até mesmo estacionais.
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ABSTRACT: (Wasps aculeate and bees visitors the extrafloral nectaries in 
Ipomoea carnea subsp. fistulosa in Bahia semi-arid, Northeastern Brazil) 
Bees and wasps are frequent visitors of nectaries because of their dependence on 
nectar as an energy resource during adult life. In Convolvulaceae, the secretion 
of extrafloral nectaries (EFNs) is abundant, they can be located in the internal 
face of the leaves and petiole base, being very attractive to many insect groups. 
Therefore, the objective was to survey the community of bees and wasps visitors 
from EFNs in Ipomoea carnea subsp. fistulosa, in a disturbed area of Bahia 
semi-arid, linking them with the phenology of the plant. Flowering individuals 
(n = 17) were monitored monthly between May and August 2010, for three days, 
between 05:00 and 18:00 (with night further observations) in order to: count 
the flowers, collection and observations of Hymenoptera visitor’s behavior. 
The nectar of EFN is apparently secreted continuously for 24 hours, due to 
the high visiting insects throughout the day. There were flowers available for 
every month. The wasps (n = 168) were predominant visitors, compared with 
the bees (n = 82), both exclusively diurnal, highlighting the social bees [Trigona 
spinipes (n = 54) and Apis mellifera (n = 19)] and social wasps [Polybia paulista 
(n = 37) and Polybia sericea (n = 34)], the most abundant species, with visits 
concentrated in the morning. Ipomoea carnea subsp. fistulosa is an important 
source of floral resource in maintaining local community Hymenoptera, 
including pollinators of other plant species, especially in disturbed areas, which 
may have limited floral resources or even seasonal.
Key words: Apidae, Environment anthropized, Convolvulaceae, Nectar, 
Vespidae.

Introdução

Abelhas e vespas possuem uma importância nos diversos processos de 
interações entre plantas e animais, principalmente nos de polinização (Faegri & 
van Der Pijl, 1979; Janzen, 1980; Clemente et al., 2012), com destaque para as 
abelhas. Esses insetos são dependentes de recursos florais, alimentando-se quase 
exclusivamente de néctar durante a fase adulta (Roubik, 1989; Hunt, 2007), 
seja proveniente de nectários intraflorais quanto extraflorais. Em virtude disso, 
os himenópteros são visitantes florais frequentes e, em alguns casos, inclusive 
com sobreposição de nicho trófico na exploração dos recursos florais como 
relatado nos estudos de Aguiar & Santos (2007) e Sühs et al. (2009).
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Nectários extraflorais (NEFs) são glândulas vegetais que produzem 
secreção açucarada, encontrados principalmente nos órgãos vegetativos 
das plantas (Durkee et al., 1999). Em Convolvulaceae Juss., os NEFs são 
comumente relatados para representantes do gênero Ipomoea L. (Keeler & Kaul, 
1979; Keeler & Kaul, 1984), o mais representativo da família, mas também 
há relatos para Cuscuta L., gênero de espécies herbáceas e com forma de vida 
parasítica (Schaffner, 1979). Nas espécies de Ipomoea, os NEFs concentram-se 
principalmente em folhas e/ou na base das flores, podendo ser funcionalmente 
secretores (Keeler, 1977; Fidalgo, 1997; Kiill & Ranga, 2003; Paz, 2011) ou 
não (Paz & Oliveira, 2008). 

Ipomoea carnea subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin. é uma 
planta nativa do Brasil (Simão-Bianchini & Ferreira, 2014), perene e resistente a 
longos períodos de seca (Hoehne, 1939 apud Gotardo, 2009), sendo amplamente 
distribuída no país, com predominância em ambientes de áreas abertas, 
antropizadas e campos de várzea (Simão-Bianchini & Ferreira, 2014). Sendo 
uma planta que apresenta flores conspícuas e muitos nectários extraflorais, é 
uma espécie bastante atrativa a insetos, especialmente à comunidade de abelhas 
(Keeler, 1977; Paz, 2011). 

Desta maneira, este trabalho objetivou inventariar a comunidade de 
abelhas e vespas aculeata visitantes de nectários extraflorais em Ipomoea carnea 
subsp. fistulosa, em uma área antropizada do semiárido baiano, com ênfase nos 
horários de visitas e no comportamento de coleta de recursos, relacionando-os 
com a fenologia do vegetal. 

Material e Métodos

Área de estudo. As atividades foram desenvolvidas no campus da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS) (12º12’10’’S e 38º58’15’’W), no 
município de Feira de Santana (Bahia), Nordeste do Brasil. A vegetação original 
da área onde o estudo foi conduzido é tipicamente a Caatinga, atualmente 
apresentando ação antrópica e o incremento de plantas introduzidas. O clima 
da região é definido como seco/subúmido, com temperatura média anual em 
torno de 24ºC e pluviosidade de 848 mm (Diniz et al., 2008). 

Espécie botânica estudada. Para as observações, 17 indivíduos de Ipomoea 
carnea subsp. fistulosa foram selecionados, marcados e acompanhados durante 
todo o estudo. Estes estavam dispostos ao longo das margens de uma estrada 
acessória da UEFS, em uma área de 90 x 10 m2. A espécie vegetal apresenta 
nectários extraflorais na base do pecíolo das folhas, bem como nas sépalas 
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de flores e botões. Os espécimes-testemunhos botânicos (vouchers) foram 
depositados no Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS 
159.601) e no Instituto de Botânica de São Paulo (SP 420.333).

Coleta e análise de dados. A quantidade de flores abertas foi contabilizada 
mensalmente, em todos os dias de coleta, durante três momentos do dia: manhã 
(05:00 h), tarde (14:00 h) e a noite (19:00 h). As flores foram classificadas em 
relação ao seu tamanho, seguindo os critérios de Machado & Lopes (2004). Para 
a análise entre o número de flores abertas e números de visitantes coletados, 
assim como o número de visitantes coletados e os fatores meteorológicos, 
utilizou-se o teste de correlação de Spearman, no programa IBM® SPSS® 
Statistics 20.0 for Windows, com a correção por Bonferroni (p < 0,01). A 
normalidade dos dados foi testada através do teste de Kolmogorov-Smirnov (p < 
0,05), no programa IBM® SPSS® Statistics 20.0 for Windows (Magurran, 2003). 
Os dados abióticos durante o estudo foram obtidos na Estação Climatológica 
da UEFS.

As coletas e observações dos visitantes florais na planta em estudo foram 
realizadas mensalmente no período de maio a agosto de 2010, durante três dias 
consecutivos (dois para coletas e um para a contagem das visitas e observação 
do comportamento de forrageio nas glândulas). As atividades e observações em 
campo ocorreram entre 5:00 h e 19:00 h, com coletas complementares noturnas 
durante os três dias (das 19:00 h às 5:00 h) nos meses de junho e agosto de 
2010. Os NEFs de dois indivíduos floridos marcados foram estudados por dois 
coletores, através do método de busca ativa, utilizando redes entomológicas 
e pinças, durante 30 min., a cada hora observada, totalizando 108 horas de 
atividades em campo (sendo 48 hs de coletas diurnas e 24 hs de coletas noturnas, 
e 24 hs de observações diurnas e 12 hs de observações noturnas). 

O comportamento de forrageio dos visitantes foi descrito e registrado 
através de observações visuais diretas e fotografias. Para as análises das 
atividades diárias foi considerado apenas o número de visitas das espécies mais 
frequentes e constantes aos NEFs ao longo do período de estudo. Algumas 
espécies de difícil identificação específica nas flores foram consideradas 
em nível de família, como as abelhas Halictidae, por exemplo. Os dados 
microclimáticos de temperatura e umidade relativa durante as atividades em 
campo foram mensurados a cada 30 minutos, de cada hora. 

Em referência ao porte [Comprimento total do corpo (CP) e Largura do 
tórax (LA)], o tamanho dos visitantes (em média 10 indivíduos) foi classificado 
em: grande (CP > 14,0 mm e LA > 6,0 mm), médio-robusto (CP de 10,0-14,0 
mm e LA de 4,0 a 6,0 mm), médio-intermediário (CP de 10,0-14,0 mm e LA 
de 3,0 a 4,0 mm), médio-pequeno (CP de 7,0-10,0 mm e LA 2,0 a 3,0 mm) e 
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pequeno (CP < 7,0 mm e LA < 2,0 mm), de acordo com Viana & Kleinert (2005). 
A constância das espécies foi avaliada através da fórmula C = (nº de coletas da 
espécie X/ nº total de coletas) x 100, classificando-as em: w = constante (C > 
50%); y = acessória (C entre 25 e 50%) e z = acidental (C < 25%) (adaptado 
de Thomazini & Thomazini, 2002). 

Os espécimes foram enviados para o Laboratório de Sistemática de 
Insetos (LASIS-UEFS) e Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática 
de Insetos (BIOSIS), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) para 
identificação. Os espécimes-testemunhos dos Hymenotpera coletados foram 
depositados na Coleção Entomológica Prof. Johann Becker do Museu de 
Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (MZFS) e na coleção 
de referência do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de 
Insetos (BIOSIS).

Resultados

Em Ipomoea carnea subsp. fistulosa as estruturas secretoras de néctar 
extrafloral estão dispostas em dois locais distintos: um par de glândulas disposto 
lateralmente, na extremidade distal do pecíolo (Figs. 1a, 1d) e um grupo de cinco 
nectários presente na base das sépalas (Fig. 1b), em torno do pedúnculo de botões 
e flores abertas (Fig. 1c), e em botões em vários estágios de desenvolvimento, 
com aproximadamente 1 cm de diâmetro (todos de coloração esverdeada) (Fig. 
1d). Também foram observados NEFs presentes em frutos em fase inicial de 
maturação, tornando-se inativos e exibindo coloração amarronzada, a partir do 
estágio mais avançado de desenvolvimento do fruto.

As flores de Ipomoea carnea subsp. fistulosa, que também exibem NEFs 
pedunculares, foram classificadas como muito grandes, com 88.6 ± 6.2 mm de 
diâmetro e 79.1 ± 4.2 mm de comprimento (média ± desvio padrão). Durante os 
meses observados, as flores estiveram continuamente disponíveis aos visitantes, 
variando de 35,5 flores (observado em julho) a 141,7 (observado em agosto) 
(Fig. 2). A quantidade de flores abertas por indivíduo, também variou ao longo 
do dia, em virtude da abertura floral em três momentos distintos do dia: pela 
manhã (~4:00 h), tarde (~14:00 h) e à noite (~19:00 h), com longevidades florais 
distintas: 11 h, 21 h e 17 h, respectivamente. Em todos os meses amostrados, o 
número de flores abertas no período matutino e noturno foram superiores, com 
maior quantidade de flores relacionadas aos meses com menor pluviosidade, 
como maio e agosto (Fig. 2).

Considerando ambos os tipos de NEFs de I. carnea subsp. fistulosa, tanto 
os peciolares quanto os pedunculares, ao total foram coletados 250 indivíduos 
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Fig. 1. Nectários extraflorais (seta) de Ipomoea carnea subsp. fistulosa Mart. ex Choisy 
D.F. Austin (Convolvulaceae): (a) – um par lateral na extremidade distal do pecíolo 
foliar. Cinco glândulas na base das sépalas, em torno do pedúnculo do botão (b). 
Acúmulo de néctar, formação de gotículas na base do pecíolo da flor (c) e folha (d). 

Fig. 2. Número de fl ores de Ipomoea carnea subsp. fistulosa Mart. ex Choisy D.F. 
Austin (Convolvulaceae) e dados meteorológicos, em Feira de Santana no semiárido 
da Bahia, Brasil, entre maio e agosto de 2010. PL = pluviosidade; UR = umidade 
relativa; T = temperatura.
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Himenópteros visitantes N % Porte N° de 
visitas

Média de 
duração das 
visitas (s)

C

Apoidea
Apidae
Ancyloscelis apiformis (Fabricius, 1793) 01 0,4 P 01 05,0 z
Apis mellifera Linnaeus, 1758 19 7,6 MI 97 45,9 w
Melitoma aff. segmentaria (Fabricius, 1804) 01 0,4 MI 01 04,0 z
Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 54 21,6 P 119 48,5 w
Halictidae
Augochlora sp. 07 2,8 MP 07 03,0 y

Chalcidoidea
Chalcididae
Chalcididae sp. 01 0,4 P 01 2,5 z

Vespoidea
Zettini sp. 07 2,8 MP 07 17 w
Vespidae
Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824) 01 0,4 P 01 20,0 z
Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) 10 4,0 MP 12 27,2 y
Polybia occidentalis (Olivier, 1791) 19 7,6 MP 10 62,2 w
Polybia ignobilis (Haliday, 1836) 10 4,0 MP 12 51,6 w
Polybia paulista (Ihering 1896) 37 14,8 MP 59 94,7 w
Polybia sericea (Olivier, 1791) 34 13,6 MI 12 107,5 w
Protonectarina sylveirae (Saussure, 1854) 27 10,8 MP 37 74,9 w
Protopolybia sp. 22 8,8 P 07 66,3 w

Tabela 1. Insetos coletados em nectários extraflorais em Ipomoea carnea subsp. 
fistulosa Mart. ex Choisy D.F. Austin (Convolvulaceae), em Feira de Santana, no 
semiárido da Bahia, Brasil, entre maio e agosto de 2010. N = indivíduos coletados; 
% = frequência relativa; s = segundos; P = pequeno; MP = médio pequeno; MI = 
médio intermediário; C = constância; w = constante (C>50%); y = acessória (C = 
>25%<50%); z = acidental (C<25%).

de Hymenoptera visitantes, dentre abelhas e vespas aculeadas, pertencentes a 
15 espécies (Tabela 1). Destes, vespas foi o grupo mais abundante com 168 
indivíduos (67,2% do total) e riqueza de 10 espécies, enquanto as abelhas (n = 
82, com 32,8% do total) englobaram cinco espécies. A maior parte dos insetos 
exibia porte médio-pequeno (53,3% dos indivíduos) e foram constantes ao 
longo dos meses em estudo (60,0% das espécies) (Tabela 1). Dentre as espécies, 
Trigona spinipes (Fabricius, 1793) (n = 54) e Apis mellifera Linnaeus, 1758 
(n = 19) foram as abelhas mais representativas, assim como Polybia paulista 
(Ihering 1896) (n = 37) e Polybia sericea (Olivier, 1791) (n = 34) foram as 
vespas mais abundantes (Tabela 1). 



120

As vespas foram mais abundantes no mês de agosto, coincidindo 
com a máxima de flores disponíveis e baixa precipitação. Em julho, mês 
com poucas flores e com maior pluviosidade (Fig. 2), foi registrado o menor 
número de visitantes (Fig. 3). No entanto, estatisticamente não houve correlação 
significativa entre a quantidade de flores e quantidade de visitantes ao longo dos 
meses. Em maio, praticamente não houve a presença de abelhas forrageando 
nos NEFs, sendo as vespas predominantes quase que totalmente. 

Adicionalmente, outros insetos como dípteros, besouros, borboletas e 
formigas também foram observados visitando glândulas secretoras de néctar 
extrafloral, incluindo o período noturno, entretanto, não foram contabilizados 
neste estudo. Durante todo o intervalo de hora diurno, ou noturno, houve visitas 
de insetos em NEFs. Em campo, por diversas vezes, observou-se a formação 
de gotículas de secreção de gosto adocicado na superfície dos NEFs em estudo, 
evidenciadas principalmente durante o período noturno (Figs. 1c, d). 

Quanto à atividade diária, abelhas e vespas concentraram as suas 
atividades de visitas pela manhã, ativos entre 6:00 h e 13:00 h (n = 264) e 
às 16:00 h (n = 56), com uma menor atividade entre 14:00 h (n = 24), 15:00 
h (n = 11) e 17:00 h (n = 17). O forrageamento dos himenópteros em NEFs 
ocorreu entre 06:00 h e 17:00 h, com insetos presentes em todas as horas deste 
intervalo (Fig. 4a). Apesar de terem sido registradas visitas de outros grupos de 

Fig. 3. Himenópteros coletados e número de flores abertas em Ipomoea carnea subsp. 
fistulosa Mart. ex Choisy D.F. Austin (Convolvulaceae), em Feira de Santana no 
semiárido da Bahia, Brasil, entre maio e agosto de 2010.
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insetos em NEFs à noite, no intervalo oposto (18:00 h às 05:00 h), não foram 
registradas visitas de abelhas ou vespas aculeata. As visitas das abelhas foram 
mais frequentes nos NEFs no período das 10:00 h às 13:00 h e às 16:00 h, ao 
passo que as vespas foram mais representativas no intervalo das 8:00 h às 10:00 
h e às 13:00 h (Fig. 4a). 

Ao total foram observadas e contabilizadas 372 visitas provenientes da 
observação do comportamento dos insetos, das quais 216 referem-se ao grupo 
das abelhas, e 156 são pertencentes às vespas (Fig. 4a). Apesar das vespas serem 
os visitantes coletados mais abundantes em termos de indivíduos, as abelhas 
foram os visitantes que mais realizaram visitas em NEFs, com destaque para as 
abelhas T. spinipes (n = 119 visitas) e A. mellifera (n = 97 visitas), seguido das 
vespas P. paulista (n = 59 visitas) e P. sylveirae (n = 37 visitas) (Tabela 1, Fig. 4b). 

Fig. 4. Atividade diária das visitas de abelhas e vespas aculeadas (A), das espécies 
mais abundantes (B) e número de flores abertas ao longo do dia em Ipomoea carnea 
subsp. fistulosa Mart. ex Choisy D.F. Austin (Convolvulaceae), em Feira de Santana 
no semiárido da Bahia, Brasil, entre maio e agosto de 2010.

A

B
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As cinco espécies mais representativas corresponderam a 80,6% do total 
de todas as visitas nos NEFs de I. carnea subsp. fistulosa (Tabela 1). A abelha 
T. spinipes foi a única espécie visitante presente em todos os intervalos de hora. 
Enquanto A. mellifera concentrou as suas visitas nos intervalos de hora mais 
quentes do dia, onde a temperatura variou de 25ºC a 27ºC, correspondendo a 
49% do total de visitas deste período (Fig. 4b). As vespas P. paulista e P. sericea 
concentraram as suas visitas no início da manhã e encerram no início de tarde, 
acompanhando o aumento progressivo da temperatura (Fig. 4b), ao passo que 
Protonectarina sylveirae forrageou ativamente até o final do dia. As atividades 
de forrageamento dos himenópteros não exibiram correlação significativa com 
os dados abióticos (abundância de abelhas x precipitação: r = 0,2 e p > 0,01; 
abundância de abelhas x temperatura: r = -0,8 e p > 0,01; abundância de abelhas 
x UR%: r = 0,4 e p > 0,01; abundância de vespas aculeata x precipitação: r = 
0,95 e p > 0,01; abundância de vespas aculeata x temperatura: r = 0,10 e p > 
0,01; abundância de vespas aculeata x UR%: r = 0,63 e p > 0,01).

Fig. 5. Vespas (Hymenoptera, Aculeata) visitantes de nectários extraflorais em Ipomoea 
carnea subsp. fistulosa Mart. ex Choisy D.F. Austin (Convolvulaceae), em Feira de 
Santana no semiárido da Bahia, Brasil, entre maio e agosto de 2010. a – Polybia 
occidentalis (Olivier, 1791). b – Protonectarina sylveirae (Saussure, 1854) em botão. 
c – Polybia sericea (Olivier, 1791) forrageando em botão, em estágio inicial. d – Polistes 
canadensis (Linnaeus, 1758) em flor.

Paz et al.: Vespas aculeata e abelhas em NEFs de Ipomoea carnea subp. fistulosa
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Para a coleta do néctar extrafloral, as abelhas visitavam praticamente 
todas as folhas e estruturas florais que exibiam NEFs (botão, flores e frutos) de 
uma mesma inflorescência. Durante o forrageio, coletavam a secreção açucarada 
diretamente no nectário extrafloral, com a duração das visitas variando entre 3 a 
48 segundos entre as espécies de abelhas. As visitas mais rápidas (até 5s) foram 
realizadas pelas espécies de abelhas menos frequentes. Ao passo que as visitas 
mais demoradas (superior a 40 s) foram realizadas pelas abelhas constantes 
ao longo do estudo, e que mais realizaram visitas (mais de 90) (Tabela 1). 
Indivíduos de A. mellifera (Fig. 5a), alternavam a coleta de néctar oriundo de 
nectário extrafloral e o nectário intrafloral. 

De modo semelhante, as vespas, após pousarem nas partes aéreas do 
vegetal, inseriam o aparelho bucal nas glândulas nectaríferas, com preferência 
pelos NEFs pedunculares, e visitavam também outros nectários extraflorais 
de inflorescências vizinhas. As vespas de porte pequeno e médio-pequeno e 
menos constantes (Tabela 1) (Figs. 5b) visitaram poucos nectários, e com visitas 
mais breves. Dentre as vespas aculeata, as vespas sociais (Figs. 5c, d) foram as 
mais frequentes, constantes e que permaneciam mais tempo coletando néctar, 
superior a 50 segundos, sendo maior quando comparado à média das abelhas 
(entre 5 s e 40 s). 

Em algumas ocasiões em campo, observou-se o comportamento 
agonístico, aparentando a defesa do recurso floral, entre vespas (especialmente 
indivíduos de P. paulista e P. sericea) e formigas da espécie Ectatomma 
brunneum Smith, 1858 (Ectatomminae, Formicidae), ou com moscas 
Sarcophaga sp. (Diptera, Sarcophagidae) para acessar preferencialmente as 
glândulas nectaríferas. O mesmo também foi observado entre abelhas (T. 
spinipes e A. mellifera) e formigas E. brunneum, muito abundantes nas partes 
aéreas dos indivíduos vegetais em estudo.  

Discussão

Keeler & Kaul (1979) em seus estudos com Ipomoea carnea Jacq. 
mencionam que esta espécie vegetal apresenta um dos mais complexos sistemas 
de NEFs do gênero, tanto anatômica quanto morfologicamente. Estes são do tipo 
cripta, inseridos em câmaras cheias de tricomas secretores, ligados à superfície 
através de um ducto que libera a secreção açucarada. Os NEFs apresentam-se 
distribuídos abundantemente por toda a parte aérea da planta: na superfície 
inferior da folha e no pecíolo logo abaixo junção com sépalas, como é típico 
para os representantes deste gênero botânico (Mizell, 2001). Por trata-se de 
uma subespécie, I. carnea subsp. fistulosa deve apresentar um sistema de NEFs 
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semelhante ao descrito no estudo anterior.
Aparentemente, a secreção de néctar extrafloral ocorre continuamente. 

Apesar de não ter sido mensurado foram observadas visitas em quase todos 
os intervalos de horas durante o dia (abelhas e vespas aculeata) e a noite (por 
outros insetos que não foram registrados neste estudo). De acordo com Keeler 
(1977), a quantidade de néctar secretado pelas glândulas extraflorais de I. carnea 
foi classificada como abundante. Ainda segundo o autor, a confiabilidade e a 
abundância (cerca de 4 mL/dia) deste néctar, torna-o um recurso importante para 
os insetos que se alimentam desta fonte energética (Keeler, 1975). Evento que 
pode justificar a presença de himenópteros visitando as glândulas nectaríferas, 
em todos os intervalos de hora, sem aparente distinção entre os diferentes tipos 
de NEFs, pedicelares ou pedunculares, neste estudo. 

Em indivíduos de I. carnea, de acordo com Keller (1977), os nectários 
extraflorais peciolares são mais ativos durante o período chuvoso, visto que na 
estação seca a planta perde as suas folhas; com o período de floração limitado à 
estação seca, de modo que o nectário extrafloral pedicelar é funcional somente 
durante este período, diminuindo a sobreposição entre os períodos de atividades 
de ambos os NEFs. Diferentemente do observado em I. carnea subsp. fistulosa, 
onde verificou-se a presença de folhas e flores durante todo o período de estudo, 
e durante todo o ano (Paz et al., 2013). E consequentemente, onde os diferentes 
NEFs sobrepõem-se igualmente como atrativos aos insetos na área de estudo. 

A ocorrência de flores abertas que também exibem NEFs pedunculares, 
além do nectário intrafloral, em qualquer momento do dia ou da noite num 
mesmo indivíduo vegetal foi bem relatada na literatura para esta planta (Paz 
et al., 2013). No presente estudo, a maior e a menor frequência de visitantes 
extraflorais coincidiram com a abundância de flores. A presença de flores pode 
contribuir para a atração da guilda de insetos visitantes de nectários intraflorais. 
Assim como, a presença de glândulas extraflorais também pode atuar na atração 
dos insetos, em virtude da presença de néctar, que podem atuar tanto como 
visitantes florais ou de NEFs. A presença de néctar oriundo de duas estruturas 
florais proporciona maior disponibilidade de recursos florais espacialmente e 
temporalmente na planta, e com o incremento de néctar extrafloral, que segundo 
Keeler (1975) é produzido ao longo de todo o dia e noite. Aparentemente esse 
comportamento contínuo de secreção de néctar nas flores também ocorre, 
pois Paz et al. (2013) relata a presença de visitantes tanto noturnos quanto 
diurnos na mesma espécie de planta em estudo. No entanto, apesar de ser 
visitada por muitas espécies de insetos, Keeler (1975) menciona a ausência 
de compartilhamento dos visitantes de nectários extraflorais em I. carnea, em 
seus estudos na Costa Rica. 

As flores do gênero Ipomoea são consideradas bastante atrativas aos 
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insetos, tendo como os seus principais visitantes e/ou à sua polinização associada 
às abelhas como: Ancyloscelis apiformis (Fabricius, 1793), A. mellifera e 
Melitoma aff. segmentaria (Fabricius, 1804) (Fidalgo, 1997; Kiill & Ranga, 
2003; Galetto & Bernardello, 2004; Maimoni-Rodella & Yanagizawa, 2007; 
Pacheco Filho et al., 2011; Pick & Schlindwein, 2011; Paz et al., 2013, Santos, 
2013), espécies que também foram visitantes de NEFs neste estudo com I. 
carnea subsp. fistulosa. Alguns autores inclusive discutem que a presença 
de nectários extraflorais pode ser estrategicamente funcional para a biologia 
reprodutiva do vegetal, além da proteção contra herbívoros (van Der Pijl, 1954; 
Barton, 1986). Na literatura, muitos estudos de investigação da química de 
néctares florais e extraflorais relatam que a composição de ambos difere um 
pouco em relação ao valor nutricional, necessidades distintas de polinizadores 
e defensores (Koptur, 1994; Bronstein, 1998; Nepi et al., 2009).

Em Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br., embora A. mellifera, que é uma 
espécie exótica, fosse bastante abundante em NEFs, esta não participa da 
polinização da planta, explorando significativamente as glândulas pedicelares 
(Mondal et al., 2013). Segundo os autores, apenas as abelhas foram atraídas 
pelas flores, enquanto as vespas, moscas e besouros são comuns na planta, 
mas só vão para os nectários extraflorais, que são do mesmo tipo de I. carnea 
subsp. fistulosa. A literatura associa a polinização por vespas a flores pequenas 
(Schiffler, 2002; Sühs et al., 2009; Somavilla & Köhler, 2012; Cesário & 
Gaglianone, 2013; Paz et al., no prelo) e segundo Pereira (2014), com base 
na literatura especializada, as vespas podem ser polinizadores generalistas ou 
polinizadores especialistas em plantas sem recurso floral, como na polinização 
por engodo (Renner, 2006), ou sendo eficientemente e evolutivamente 
relacionadas com espécies do gênero Ficus L. (Moraceae Gaudich.) (Elias et 
al., 2007; Nazareno et al., 2007, Pereira 2014). 

No entanto, a maior parte das interações generalistas do grupo com as 
plantas, segundo estudos (e.g. Aguiar et al., 2007; Santos et al., 2010; Mello et 
al., 2011), refere-se às vespas sociais, que utilizam flores com poucas restrições 
morfológicas ou com uma morfologia relativamente simples, mas que também 
são acessíveis a outros grupos de insetos (Pereira, 2014). Desta maneira, a 
presença de vespas aculeata em Convolvulceae possivelmente refere-se a busca 
por néctar em NEFs para a sua própria alimentação, ou manutenção da colônia 
(Pereira, 2014), e não por flores. Haja visto que em Paz et al. (2013) as vespas 
são descritas como visitantes florais legítimos com coletas exclusivas de néctar. 
Ademais, as vespas podem ser atraídas às glândulas extraflorais pelo odor e 
fragrâncias florais, uma vez que estes animais possuem uma capacidade olfativa 
bem desenvolvida, inclusive a longas distâncias (Pereira, 2014). E, para a planta 
já foi relatado a presença de odor nas flores, apesar deste ser mais pronunciado 
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no período noturno (Paz et al., 2013), oposto às atividades dos himenópteros 
mencionados no presente trabalho.

Além da A. mellifera, outros visitantes do gênero Polistes, Polybia e 
Trigona também relatados em NEFs de outras espécies de Ipomoea (Keeler, 
1975, Keeler, 1978, Mondal et al., 2013). Provavelmente estes gêneros são bem 
comuns em glândulas secretoras extraflorais por tratar-se de espécies sociais 
de Apidae e Vespidae, as quais apresentam uma intensa atividade forrageira e 
formam colônias numerosas, que em alguns casos podem atingir milhares de 
indivíduos. O que consequentemente, pode tornar a coleta de recursos destes 
grupos mais eficientes (Nogueira-Neto, 1997; Carpenter & Marques, 2001, 
Pereira, 2014), mesmo que seja necessário forragear a longas distâncias na 
busca por recursos florais (Frankie et al., 1983). 

Assim como a socialidade e o recrutamento para a coleta de recursos 
tróficos, outros fatores podem influenciar a atividade de forrageio de abelhas 
e vespas, tais como: composição florística, densidade de ninhos (em vespas) e 
densidade de fontes de recursos florais (Aguiar & Santos, 2007). Especialmente 
quando nos referimos a um ambiente antropizado como a área de estudo em 
questão, onde as fontes de recursos podem ser limitadas e até mesmo sazonais. 
Keeler (1975), Keller (1977) e Mondal et al. (2013) também registraram a 
presença de outros insetos, além de himenópteros, forrageando em NEFs, 
inclusive com registros de competição entre formigas protegendo a fonte de 
recurso de outros insetos, também observado no presente estudo. 

A presença de visitantes durante todo o dia em nectários extraflorais é 
descrita em outros estudos com espécies de Ipomoea. Segundo Mondal et al. 
(2013), I. pes-caprae exibiu visitas constantes dos insetos, mas com variação 
na assembleia de espécies de formigas do dia e da noite. Em I. carnea subsp. 
fistulosa, a concentração de visitas no período matutino pode ser explicada pela 
influência dos fatores abióticos, e até mesmo por diferenças da biologia secretora 
dos NEFs. Os visitantes de nectários extraflorais matutinos também foram os 
mais abundantes em relação aos demais visitantes, assim como reportado por 
Paz et al. (2013) em seus estudos com visitantes florais e polinização com a 
mesma espécie botânica, na mesma área de estudo. As abelhas foram o grupo 
mais representativo em número de visitas em Paz et al. (2013), assim como 
também foi observado neste presente estudo com os NEFs.

Alguns estudos investigaram a quantidade de néctar extrafloral 
secretado, além da comunidade visitante. Mondal et al. (2013) registraram 
a variação da produção de néctar em relação à sazonalidade, com a estação 
chuvosa exibindo maior volume de néctar, quando comparada à estação seca. 
Outros estudos também destacam a influência de fatores bióticos e abióticos 
na secreção do néctar, e consequentemente na sua visitação, afim de alocar 
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temporalmente e espacialmente a utilização dos recursos investidos (Janzen & 
Schoener, 1968; Bentley, 1976; Bentley, 1977). Sugerindo, desta maneira, que 
estudos a longo prazo são desejáveis e podem registrar mudanças temporais 
na guilda de himenópteros visitantes de NEFs.

De maneira geral, plantas ruderais e espontâneas podem ser de grande 
importância, como recursos tróficos, para a manutenção da assembleia de 
insetos em agroecossistemas e ambientes urbanizados. Ipomoea carnea é uma 
espécie ruderal, mas que pode ser utilizada como planta ornamental em virtude 
da beleza de suas flores (Souza & Lorenzi, 2008), reproduz-se vegetativamente 
(Shaltout et al., 2006), e propaga-se rapidamente em muitos ambientes no 
Brasil (Frey, 1995). Sendo cultivada, e até mesmo introduzida, em muitos 
outros países (Chaudhuri et al., 1994; Bhattacharyya, 1976 apud Shaltout et al., 
2006). Além do potencial ornamental agregado à espécie em estudo, sugere-se 
que esta planta seja uma espécie importante na manutenção da comunidade de 
himenópteros locais, inclusive de polinizadores de outras espécies botânicas, 
de um ambiente urbano que pode apresentar recursos florais limitados ou até 
mesmo estacionais. 
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