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É como acordar e não poder levantar
Sonhadores sem sono
Melhor viver pra poder sonhar
Mais de um café solar pra não passar do ponto
Com os olhos bem abertos
Solarizado e pronto
Pro sonho instantâneo, original
Sem precisar contar ovelhas
Nem Travesseiro surreal
Rápido pros sonhos
Cedo pra dormir
Rápido pros sonhos

Originais do sonho- Nação Zumbi
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RESUMO - No Brasil, as vespas sociais, também são conhecidas pelos nomes populares
de marimbondos, cabas, ichu, etc, que juntamente com seus parentes mais próximos,
abelhas e formigas, compreendem mais de 125.000 espécies descritas. Hymenoptera foi
tradicionalmente dividida em duas subordens, “Symphyta” (parafilético) e Apocrita,
sendo os Apocrita subdivididos em Parasitoides e Aculeata. Vespidae está subdividida
em sete subfamílias monofiléticas, sendo uma delas extinta (Priorvespinae), três que
possuem comportamento solitário ou comunal (Eumeninae, Euparagiinae e Masarinae) e
três que possuem algum grau de socialidade (Stenogastrinae, Polistinae e Vespinae).
Vespidae possui aproximadamente 5.000 espécies descritas, sendo apenas um quinto
sociais. Polistinae é a mais diversa e rica entre as vespas sociais, concentrando sua
distribuição nos trópicos e principalmente no Novo Mundo. Atualmente, está dividida em
quatro tribos: Polistini (Polistes), Mischocyttarini (Mischocyttarus), Ropalidini e
Epiponini. Clypearia de Saussure, 1854, é um pequeno gênero de vespas sociais que
possui oito espécies descritas, onde a distribuição é Neotropical, se restringindo do sul do
México ao centro-oeste do Brasil. Nossas análises, empregando 74 caracteres de
morfologia de fêmeas, genitália de machos e arquitetura de ninhos, resultou em uma única
árvore com 142 passos, índice de consistência de 0.69, índice de retenção 0.77, tendo a
seguinte relação entre as espécies do gênero monofilético: C. sultaca + (C. weyrauchi +
(C. angustior + C. nigrior)) + (C. humeralis + (C. naumanni + (C. apicipennis + C.
duckei))). Uma nova chave de identificação é apresentada. O macho de Clypearia
weyrauchi é descrito.
Palavras-chave: Vespidae; Epiponini; vespas sociais; análise filogenética; Clypearia.

ABSTRACT - Social wasps in Brazil are also known by the popular names of
marimbondos, cabas, ichu, etc, which with bees and ants, comprise more than 125.000
species described. Hymenoptera was traditionally divided in two suborders, “Symphyta”
(paraphyletic) and Apocrita, being Apocrita subdivided into parasitoids and Aculeata.
Vespidae is subdivided into seven monophyletic subfamily, being one extinct
(Priorvespinae), three with solitary or communal behavior (Eumininae, Euparaginae anda
Masarinae) and three with some degree of social behavior (Stenogastrinae, Polistinae and
Vespinae). Vespidae has about 5,000 species described, being only one fifth social.
Polistinae is the most diverse and rich among social wasps, with tropical distribution.
Currently, it is divided into four tribes: Polistini (Polistes), Mischocyttarini
(Mischocyttarus), Ropalidini and Epiponini. Clypearia de Saussure, 1854, is a small
genus of social wasps with eight species described, and Neotropical distribution, being
restricted from southern Mexico to the middle-west of Brazil. Our analysis, employing
74 characters from female, male genitalia and nest architecture resulted in one tree with
142 steps, consistency index 0.69, retention index 0.77, having the following relationship
of the species of the monophyletic genus: C. sultaca + (C. weyrauchi + (C. angustior +
C. nigrior)) + (C. humeralis + (C. naumanni + (C. apicipennis + C. duckei))). A new
identification key is presented. The male of Clypearia weyrauchi is described.
Key words: Vespidae; Epiponini; social wasps; phylogenetic analysis; Clypearia.
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1 - INTRODUÇÃO
No Brasil, as vespas sociais, também são conhecidas pelos nomes populares de
marimbondos, cabas, ichu, etc, que, juntamente com seus grupos mais próximos, abelhas
e formigas, compreendem aproximadamente 125.000 espécies descritas (Evans & WestEberhard, 1970; Lenko & Pappavero, 1996; Carpenter & Marques 2001, Grimaldi &
Engel, 2005; Sharkey & Fernández, 2006; Melo et al., 2012), sendo considerada uma das
quatro ordens megadiversas, juntamente com Coleoptera, Diptera e Lepidoptera
(Grimaldi & Engel, 2005; Melo et al., 2012).
Hymenoptera foi tradicionalmente dividida em duas subordens, “Symphyta”
(parafilético) e Apocrita. Apocrita foi subdividida em parasitóides e Aculeata, sendo o
último os mais conhecidos Hymenoptera, representados pelas vespas, abelhas e formigas
(Sharkey et al., 2011). As três superfamílias que compõe os Aculeata são Chrysidoidea,
o qual ainda mantém hábitos parasitóides, Apoidea e Vespoida. Exceto as abelhas, que
estão dentro de Apoidea e possuem hábitos fitófagos/polinívoros, todos os outros
representantes de Vespoidea e Apoidea possuem hábitos predatórios, com algumas
exceções de grupos que mantém o parasitoidísmo (Gauld & Bolton, 1988; Grimaldi &
Engel, 2005). Vespoidea compreende dez famílias (Formicidae, Vespidae, Scoliidae,
Pompilidae, Mutillidae, Sapygidae, Thiphidae, Bradynobaenidae, Sierolomorphidae e
Rhopalosomatidae (Brothers & Carpenter, 1993; Brothers, 1999; Melo et al., 2012).
Vespidae tem sido utilizado amplamente em estudos da evolução do
comportamento social, uma vez que apresentam vários “níveis” de socialidade (Wilson,
1971; Richards, 1978). A classificação dos vespídeos tem se modificado recentemente.
Richards (1962), sem uma análise cladística formal, propunha uma única superfamília,
Vespoidea, subdividida em três famílias: Masaridae, Eumenidae e Vespidae. Carpenter
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(1982) foi o primeiro a propor para o grupo uma análise filogenética, o qual propôs uma
única família – Vespidae – subdividida em seis subfamílias, sendo: três que possuem
comportamento solitário ou comunal (Eumeninae, Euparagiinae e Masarinae) e três que
possuem algum grau de socialidade. Stenogastrinae apresenta comportamento
primitivamente social, enquanto Polistinae e Vespinae compreendem as vespas altamente
sociais (Carpenter, 1991; Pickett & Carpenter, 2010). As seis subfamílias se interrelacionam da seguinte forma: Euparagiinae + (Masarinae + (Eumeninae +
(Stenogastrinae + (Polistinae + Vespinae)))) (Fig.1). Posteriormente, Carpenter e
Rasnitsyn (1990) adicionam mais uma subfamília, Priorvespinae, para abrigar um gênero
fóssil, Priorvespa.
Os Vespidae possuem aproximadamente 5.000 espécies descritas, sendo apenas
um quinto delas que apresentam comportamento social (Pickett & Carpenter, 2010), com
distribuição cosmopolita, sendo as regiões Asiáticas e Neotropicais àquelas com maior
diversidade e abundância (Richards, 1978; Fernandez, 2006; Melo et al., 2012). Somente
Masarinae, Eumeninae e Polistinae são registradas no Brasil (Carpenter & Marques,
2001).

1.1 – Polistinae
Polistinae é a subfamília mais diversa e rica (aproximadamente 900 espécies
descritas) entre as vespas sociais, concentrando sua distribuição nos trópicos e
principalmente no Novo Mundo (Carpenter, 1991; 1993). Atualmente, está dividida em
quatro tribos: Polistini (Polistes) com distribuição cosmopolita, Mischocyttarini
(Mischocyttarus) restrita ao Novo Mundo (Columbia Britânica até norte da Argentina),
Ropalidini (Ropalidia, Parapolybia, Polybioidese Belonogaster) presente nos trópicos
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orientais e Austrália e Epiponini (Apoica, Angiopolybia, Agelaia, Pseudopolybia,
Parachartergus, Charttergellus, Nectarinella, Leipomeles, Synoeca, Clypearia,
Metapolybia, Asteloeca, Protopolybia, Charterginus, Brachygastra, Protonectarina,
Epipona, Polybia) restrita a região Neotropical, com apenas duas espécies que ocorrem
no Texas e Arizona (Richards, 1978; Carpenter & Marques, 2001; Andena & Carpenter,
2012).
A filogenia dos Polistinae foi proposta por Carpenter (1991) utilizando somente
caracteres morfológicos (Fig. 4A). Wenzel (1993) utilizou caracteres de arquitetura de
ninho (Fig. 4B), no entanto obteve resolução inferior àquela proposta por Carpenter
(1991). Uma análise combinada de Carpenter (1991) e Wenzel (1993), incluindo dados
de larva, resultou em uma filogenia melhor resolvida, publicada por Wenzel e Carpenter
(1994) (Fig. 4C). Noll et al. (2004) publicam a filogenia do grupo incluindo dados sobre
diferenciação de castas (Fig. 4D). Arévalo et al. (2004), utilizou dados moleculares, além
dos morfológicos, obtendo resolução semelhante àquela de Carpenter (1991), porém os
grupos basais são melhor resolvidos, especialmente o clado Agelaia e Angiopolybia. No
trabalho de Pickett e Carpenter (2010), apesar de Polistini, Mischocyttarini e Epiponini,
se manterem monofiléticos, como nos trabalhos anteriores, suas relações são diferentes
das propostas anteriormente, onde, de forma geral, Polistini era considerado o grupo mais
basal. No entanto, o trabalho de Pickett e Carpenter (2010) tinha como principal objetivo
argumentar sobre a origem única do comportamento social, em resposta ao trabalho de
Hines et al. (2007) que havia proposto origens independentes.
Das quatro tribos de Polistinae, apenas três ocorrem no Brasil (Richards, 1978;
Carpenter, 1991), sendo elas: Polistini, com um único gênero, Polistes, são vespas
grandes, caracterizadas pelo segmento metasomal I subséssil uniformemente cônico
(Richards, 1978). São cosmopolitas e mais de 220 espécies já foram descritas (Carpenter,
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1996; Somavilla, 2016). As colônias de Polistini são fundadas de forma independente, ou
seja, apenas uma ou mais rainhas constroem o ninho e cuidam da prole até a emergência
dos adultos, posteriormente a rainha se restringe apenas a oviposição (Jeanne, 1980).
Mischocyttarini, também com um único gênero, Mischocyttarus, são vespas
caracterizadas pelos segmentos tarsais mediano e posteriores assimétricos (Silveira
2008), que ocorrem exclusivamente no Novo Mundo e possuem mais de 240 espécies
descritas (Andena & Carpenter, 2014). As colônias de Mischocyttarini também são
fundadas independentemente (Jeanne, 1980).
Os Epiponini compreendem 19 gêneros e são conhecidos como vespas
enxameadoras, ou seja, uma nova colônia é fundada por um enxame que consiste em
grande número de operárias acompanhadas por um pequeno número de rainhas, poliginia,
(Jeanne, 1991; Carpenter & Marques, 2001; Noll et al., 2004), a partir de um movimento
coordenado, com o auxílio de trilhas de feromônios (Jeanne, 1981; West-Eberhard, 1982;
Jeanne, 1991). Antes disso, as operárias escolhem um novo local para nidificar enquanto
as rainhas aguardam a construção do novo ninho com células suficientes para que elas
possam ovipositar (West-Eberhard, 1982; Jeanne, 1991). Após o estabelecimento, a
colônia é progressivamente aprovisionada com alimento proteico para as larvas, enquanto
os adultos se alimentam prioritariamente de néctar e exsudatos (Jeanne, 1991).
Os ninhos entre os Epiponini variam desde o material utilizado para construção fibras vegetais, pequenos pedaços de tronco de árvores, lama, etc - até mesmo sua
coloração a depender do material utilizado (Wenzel, 1991; 1998). A arquitetura é
diversificada, podendo apresentar espécies mais basais na filogenia da tribo que
constroem ninhos sem envelope, como é o caso de Apoica, e algumas espécies de Agelaia,
enquanto as demais, com algumas raras exceções, os constroem (Richards, 1978; Wenzel,
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1998). Colônias podem variar de poucos indivíduos até mais de 1 milhão, como é o caso
de algumas espécies de Agelaia (Zucchi et al., 1995; Wenzel, 1998). Ainda quanto à
classificação, os ninhos podem ser: Ninhos estelocítaros (de Saussure): onde apresentam
favos presos ao substrato por meio de um pedicelo (gimnódomo não possui envelope;
caliptódomo possui envelope); Ninhos astelocítaros: um único favo é construído, com as
células fixadas diretamente sobre o substrato e seu invólucro protetor recobre todo o
ninho; Ninhos fragmocítaros: o favo inicial é fixado ao substrato com um envelope
construído ao redor e em contato com as laterais do favo (Carpenter & Marques, 2001).

1.2 - Clypearia de Saussure, 1854.

Entre os Epiponini, Clypearia de Saussure, 1854, é um pequeno gênero de vespas
sociais que possui oito espécies descritas (C. angustior, C. apicipennis, C. auckei, C.
humeralis, C. naumanni, C. nigrior, C. sulcata e C. weyrauchi). São vespas que medem
entre 10 a 18 mm, variando sua coloração em espécies pretas com manchas amarelas ou
avermelhadas para predominantemente pretas. São raros em coleções zoológicas
(Richards, 1978), e pouco se sabe sobre a sua biologia (Fellipotti et al., 2010). A
distribuição é Neotropical, se restringindo do sul do México ao centro-oeste do Brasil
(Fig. 2). Sete espécies foram registradas no Brasil, sendo três endêmicas (Carpenter &
Marques, 2001; Fellipotti et al., 2010). Ainda no Brasil, espécies de Clypearia já foram
registradas nos seguintes biomas: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e
Amazônia (Araujo, 1951; Richards, 1978; Jeanne, 1979; Fellipotti et al., 2010, Souza et
al., 2012, Somavilla & Oliveira, 2013; Andena & Carpenter, 2014; Raw, 2016).
Os ninhos construídos pelas espécies de Clypearia (Fig. 3) são do tipo
astelocitário (Araujo, 1951; Richards, 1978), arbóreo, com iniciação séssil no tronco (não
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suportado por um pedicelo), galho e construções humanas (Fig. 3B- Rocha, A.
Comunicação pessoal, 16 de Agosto, 2017); favo único, inteiramente séssil em substratos
grandes, como o tronco de árvores ou em substratos menores, como os galhos; envelope
único partindo do substrato ou da margem do favo; entrada pode ter um único orifício ou
um pequeno colar (Wenzel, 1998; Carpenter et al., 1996). A construção dos ninhos é feita
a partir de pequenos fragmentos de troncos de árvores que são envernizados com secreção
ou outros pequenos fragmentos de origem orgânica (Jeanne, 1979; Wenzel, 1994).
Uma diagnose mais detalhada do gênero Clypearia foi dada por Richards (1978),
onde as espécies do gênero são reconhecidas por possuírem: palpos maxilares com seis
segmentos e labiais com quatro, mandíbulas um pouco longas e estreitas com 4 dentes;
espaço malar desenvolvido; clípeo muito mais longo do que largo, ápice ligeiramente
truncado, contato com os olhos igual ao diâmetro de um soquete antenal; olhos com ou
sem cerdas esparsas; pronoto com a presença de carena, fóvea pronotal ausente;
mesoescuto sem contato com a tégula; sulco escobral distinto; escutelo ligeiramente
elevado sobre o mesoescuto; metanoto muito largo; concavidade do propódeo muito
larga, com os ângulos apresentando estrias elevadas, mas em C. angustior apresenta
pontuações; tergo I geralmente se alargando desde a base com um curto pecíolo,
espiráculos às vezes projetados; tergo II, três ou quatro vezes mais largo que o ápice do
tergo I.

1.3 - Histórico Taxonômico

Clypearia de Saussure, 1854 foi descrito inicialmente como um subgênero de
Polybia Lepeletier apresentando uma única espécie, P. apicipennis (Spinola 1851, apud
Carpenter et al., 1996: p.157). Ducke (1904) descreve o ninho para P. apicipennis,
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coletado no município de Alenquer (Pará) e comenta sobre a similaridade dos favos com
os dos ninhos de Synoeca. Ducke (1905a) eleva Clypearia para o status de gênero,
baseado nas características do abdome (segundo o autor “similar”), e, principalmente, a
nidificação muito similar às encontradas nas espécies do gênero Synoeca e Metapolybia,
dessa forma, apresentando menos afinidade com os ninhos de Polybia, onde
anteriormente estava posicionado. O autor ainda cita: “... caso de Saussure tivesse acesso,
à época, aos ninhos de Clypearia e Metapolybia, jamais teria incluído estas espécies no
gênero Polybia (Ducke, 1905b: p. 5)”. Uma nova espécie, Clypearia angustior, foi
descrita em 1906, também por Ducke, a partir de um único espécime coletado na região
do estado de Minas Gerais, que por sua vez, só veio a receber nova atenção após 45 anos,
com os trabalhos de Araujo (1951), onde o autor fornece um extenso material com
descrição do ninho e do macho desta espécie, coletado em expedição realizada na região
do estado do Rio de Janeiro. A partir de então, Richards (1978), em sua revisão para o
gênero Clypearia, descreve cinco novas espécies (C. naumanni, C. weyrauchi, C. duckei
e C. nigrior e C. humeralis), dentre as quais possuíam espécimes com mais de 30 anos de
coletadas, e, além disso, o autor estabelece um novo gênero, Occipitalia, incluindo
Occipitalia sulcata e O. traili, as quais pertenciam a Polybia, após ter analisado o tipo de
nidificação (astelocítario) e identificado à ausência de fóvea no pronoto. No diagrama
apresentado por Richards (1978), o qual não utilizou nenhuma metodologia cladística,
Occipitalia e Clypearia estão posicionados no mesmo grado, por possuírem a mandíbula
das larvas (dois dentes longos) como característica compartilhada. Juntamente com
Clypearia e Occipitalia Richards (1978) inclui Synoeca e Metapolybia, baseado na
ausência de fóvea pronotal nestes quatro gêneros. Ainda, como salientado por Carpenter
(1991), os caracteres utilizados por Richards (1978) não eram informativos e muitos
provaram ser plesiomórficos após uma análise cladística.
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Jeanne (1979) descreve o ninho de Clypearia weyrauchi, coletado em SantarémPA, baseado em dois ninhos coletados na mesma árvore, e comenta sobre caracteres que
se distinguiam dos seus congêneres, como a textura mais lisa do envelope. Vale ressaltar
que ninhos desta espécie já tinham sido observados por W. Weyrauch e por Dr. M. G.
Naumann na Bolívia e Equador, respectivamente (Richards, 1978: p 197).
Snelling (1981) tratou Occipitalia e Maribonda (atualmente Clypearia e
Leipomeles (ver Carpenter (2004)) como sinônimo de Polybia (uma ação injustificada,
segundo Carpenter et al. (1996)). Raw (1985) erigiu um novo gênero, Asteloeca, para O.
trailli, o nomeando pela característica desta espécie construir ninhos do tipo astelocítarios
(astelos= sem pedicelo; oecos= casa), assim como considerou Occipitalia e Asteloeca
“um grupo natural”, juntamente com Synoeca, Metapolybia e Clypearia.

1.4 - Posicionamento Filogenético

Em análise filogenética realizada por Carpenter (1991), baseada em caracteres
morfológicos de Polistinae, o autor propôs um clado com Occipitalia sensu strictu,
Asteloeca, Clypearia e Metapolybia, com base na proeminência pronotal elevada, no
entanto, as relações entre os gêneros foram pouco resolvidas (Fig. 4A). Wenzel (1993)
utilizando caracteres de ninho, também encontrou um clado monofilético com os gêneros
citados acima (Fig. 4B), porém, em uma análise conjunta de dados morfológicos e
comportamentais, Wenzel e Carpenter (1994), posicionaram Occipitalia (= Clypearia)
como grupo-irmão de Clypearia (Fig. 4C).
Carpenter et al. (1996) sinonimizam Occipitalia com Clypearia e cita “que não há
bases adequadas, no adulto, na morfologia larval ou na arquitetura de ninho, que separe
Occipitalia de Clypearia em nível genérico”. As diferenças na morfologia dos adultos
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desses gêneros não são nada mais do que variações continuas (Carpenter et al., 1996).
Para as larvas existem somente pequenas diferenças entre as duas espécies conhecidas, e
as características de ninho não justificam tal separação (Carpenter et al., 1996). Trabalhos
posteriores como o de Noll et al. (2004), utilizando dados morfométricos e
desenvolvimento ovariano, otimizados a partir da árvore de consenso de Wenzel e
Carpenter (1994), também obtiveram, um clado monofilético destes quatro gêneros:
Synoeca + (Clypearia + (Metapolybia + Asteloeca) (Fig. 4D). Andena e Carpenter (2009),
apesar de utilizarem Clyperaria como um dos grupos externos, apresentam um clado
monofilético que compreende os quatro gêneros citados acima, suportado apenas por
caracteres de arquitetura de ninho, propondo Clypearia como grupo irmão de
(Metapolybia + Asteloeca).
Análises filogenéticas de alguns gêneros de Epiponini já foram realizadas nos
gêneros Angiopolybia Araujo, 1946 (Andena et al., 2007a), Pseudopolybia de Saussure,
1863 (Andena et al., 2007b), Apoica Lepeletier (Pickett & Wenzel, 2007); Epipona
Latreille, 1802 (Andena et al., 2009a), Charterginus Fox, 1898 (Andena et al., 2009c),
Synoeca de Saussure, 1852 (Andena et al., 2009b; Cely & Sarmiento, 2011; Carpenter et
al. 2013; Menezes et al. 2015), Brachygastra Perty, 1933 (Andena & Carpenter, 2012) e
Protopolybia Ducke, 1905 (Santos-Junior et al., 2015). Até o momento apenas os
trabalhos de Pickett e Wenzel (2007) e Menezes et al. (2015) utilizaram dados
moleculares em suas análises.

2 – OBJETIVOS

O estudo das vespas sociais, especialmente os Epiponini, tem como base o
trabalho proposto por Richards (1978), o que, de certa forma, aparece como passo inicial
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para novas investigações. Antes de Richards (1978), como o autor mesmo cita, o gênero
Clypearia nunca havia recebido uma caracterização detalhada. Assim, a justificativa deste
trabalho se dá como mais um passo no conhecimento deste grupo, onde, as relações de
parentesco entre as espécies que pertencem ao gênero ainda permanecem obscuras. O
objetivo deste trabalho é verificar o monofiletísmo de Clypearia, bem como a relação
entre as espécies do gênero, utilizando dados de morfologia externa de fêmeas, genitália
de machos e arquitetura de ninho, e elaborar uma nova chave de identificação para as
espécies do gênero.

3 - MATERIAL E MÉTODOS

Um total de sessenta e seis espécimes foi utilizado, provenientes das seguintes
instituições: Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (MZFSBA), Universidade Federal da Bahia (UFBA - Campus Anísio Teixeira), Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP - USP), Instituto de Biociências,
Letras e Ciências Exatas (IBILCE- UNESP- SJRP), Instituto Federal de Educação
Superior (IFES - Inconfidentes-MG), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA - AM), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG - PA), Universidade Federal do
Paraná (DZUP), American Museum of Natural History (AMNH - Nova Yorque, EUA),
British Museum of Natural History (BMNH - Londres, Inglaterra), Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN- Paris, França). A lista do material examinado neste estudo
encontra-se no apêndice 1.
Caracteres de morfologia externa foram obtidos através da observação direta de
fêmeas adultas. Além disso, fotografias foram solicitadas a coleções entomológicas no
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Brasil e no exterior, como material adicional, na ausência dos espécimes que não tivemos
acesso.
Os espécimes machos foram inicialmente levados à câmara úmida para
relaxamento. Os dois últimos segmentos do metassoma foram abertos com auxílio de
pinças, alfinetes entomológicos e ferramentas adaptadas para a extração da genitália; em
seguida, a genitália foi submersa em solução de KOH (Hidróxido de potássio) a 10% até
sua clarificação; posteriormente foi submersa em ácido acético por um minuto, para
neutralizar a ação do KOH, e por último foi lavada em água destilada para remoção das
soluções anteriores; por fim foram depositadas em tubo de plástico contendo glicerina e
etiquetadas junto ao espécime de origem. Procedida à dissecção e clarificação, as
estruturas que formam a genitália dos machos (parâmero, edeago e volsela - dígito e
cúspide), foram separadas e fotografadas em estereomicroscópio Leica EZ4E.
O uso de caracteres de ninho é muito importante no estudo de vespas sociais, pois
são uma fronteira entre o ambiente interno e externo de uma colônia, podendo ser usados
em trabalhos de ecologia e comportamento, como também, promovem uma série de
informações sobre a evolução do comportamento, em virtude da construção de ninhos de
vespas sociais serem espécie-especifico, o que contribui significativamente em estudos
filogenéticos (Jeanne, 1979; Wenzel, 1991). O material foi obtido através de fotografias
e principalmente da literatura, provenientes de Ducke (1906), Araujo (1951), Richards
(1978), Jeane (1979), Wenzel (1998), Carpenter et al. (1996), e elencados os principais
caracteres para análise através da forma e complexidade arquitetônica dos mesmos.
Uma matriz de dados, utilizando o software Winclada ver. 1.00.08 (Nixon, 2002),
foi composta por 74 caracteres nos quais 23 foram da região da cabeça, 23 do mesossoma,
11 do metassoma, 8 da genitália de machos e 9 da arquitetura de ninhos (Tabela 1). Os
caracteres foram tratados como aditivos (Farris, 1970), com exceção dos caracteres 4, 8,
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11, 13, 19, 22, 28, 31, 38, 39, 40, 44, 50, 57, 70, 71, os quais foram tratados como nãoaditivios (Fitch, 1971). Os respectivos caracteres e estados estão listados abaixo.
Para o enraizamento por grupos-externos (Nixon & Carpenter, 1993) utilizamos
os seguintes táxons: Angiopolybia pallens (Lepeletier, 1836), Pseudopolybia compressa
(de Saussure, 1854), Synoeca cyanea (Fabricius, 1775), Asteloeca traili (Cameron, 1906),
Metapolybai decorata (Gribodo, 1896), com enraizamento utilizando a espécie
Angiopolybia pallens. A escolha dos terminais foi feita baseada na árvore de consenso da
filogenia de Polistinae proposta por Wenzel e Carpenter (1994).
A hipótese filogenética foi obtida por meio do critério da Parcimônia, no qual,
dentre todas as árvores de um universo possível, o modelo evolutivo mais explicativo é a
árvore apresentando o menor número de passos. A análise foi feita utilizando o software
TNT (Tree Analysis Using New Tecnology) versão 1.1 (Goloboff et al., 2003), fazendo o
uso do algoritmo Implicit enumeration, o qual permite todas as combinações possíveis
para encontrar as árvores mais parcimoniosas. Segundo Hovenkamp (2004) esse
procedimento é mais adequado para matrizes com baixo número de terminais (abaixo de
20). A confiabilidade dos ramos da árvore resultante foi obtida utilizando o suporte de
Reamostragem Simétrica (Simetric resampling) com 1000 replicações.

4 – RESULTADOS

A análise da matriz de dados resultou em uma única árvore mais parcimoniosa
com 141 passos, índice de consistência de 0.69 e índice de retenção de 0.77 (Fig. 5). Dessa
maneira, o gênero Clypearia foi suportado como monofilético (Reamostragem simétrica=
100) (Fig. 6), apresentando a seguinte relação entre as espécies: C. sultaca + (C.
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weyrauchi + (C. angustior + C. nigrior)) + (C. humeralis + (C. naumanni + (C.
apicipennis + C. duckei))). Com base em Richards (1978), uma nova diagnose para o
gênero é proposta:

palpos maxilares com seis segmentos e labiais com quatro,

mandíbulas um pouco longas, estreitas e com 4 dentes; espaço malar reduzido ou pouco
desenvolvido; clípeo, geralmente, muito mais longo do que largo (exceto em C. sulcata),
ápice ligeiramente truncado, contato com os olhos igual ao diâmetro de um soquete
antenal; lóbulo inferior do olho composto mais que duas vezes mais comprido do que
largo (exceto em C. sulcata); olhos com cerdas curtas e esparsas; carena pronotal
presente; fóvea pronotal ausente; mesoescuto sem contato com a tégula; sulco escobral
distinto; escutelo ligeiramente elevado sobre o mesoescuto; metanoto muito largo;
concavidade do propódeo muito larga, com os ângulos apresentando estrias, mas em C.
angustior e C. nigrior apresenta pontuações; tergo I geralmente se alargando desde a base
com um curto pecíolo (exceto em C. weyrauchi), espiráculos às vezes projetados; tergo
II mais largo do que longo (exceto em C. weyrauchi), sendo três ou quatro vezes mais
largo que o ápice do tergo I. Apresentamos a descrição do primeiro exemplar macho da
espécie Clypearia weyrauchi, como também, uma nova chave de identificação para as
espécies de Clypearia, que encontra-se ao final da discussão.
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Tabela 1. Matriz de dados para Clypearia. O símbolo “?” significa dados faltantes.
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4.1- Lista de caracteres e seus respectivos estados:

1- Forma da cabeça (vista frontal): ao menos tão longa quanto larga= 0; mais longa
do que larga= 1.
2- Olho (dimensão do lóbulo inferior): ao menos 1,5 vezes mais largo do que
comprido= 0; mais que 2 vezes mais largo do que comprido= 1.
3- Olho (cerdas): curtas e esparsas= 0; longa e densa= 1.
4- Pontuações na fronte e vértex: ausente ou evanescente= 0; presente, finas e
rasas= 1; presente, largas e profundas= 2.
5- Cerdas na fronte e vértex: ausente ou evanescente= 0; presente, longas= 1.
6- Espaço interantenal: não elevado= 0; elevado= 1.
7- Espaço malar: ausente ou muito curto= 0; longo= 1.
8- Ápice do clípeo: pontiaguda= 0; truncada= 1; levemente truncado, arredondado=
2; bidentado= 3.
9- Clípeo (margem lateral em contato com os olhos): tocando o olho igual ou mais
que o diâmetro do soquete antenal= 0; tocando menos que o diâmetro do soquete
antenal ou estreitamente separada dos olhos= 1.
10- Clípeo (vista lateral): convexo= 0; plano= 1.
11- Pontuações no clípeo: ausentes ou evanescentes= 0; presente, finas e esparsas=
1; presente, grandes e contíguas em todo clípeo= 2.
12- Dimensão do clípeo: ao menos tão longo quanto largo= 0; mais longo do que
largo= 1.
13- Margem lateral do clípeo: curvada= 0; reta= 1; angulosa= 2.
14- Lobos laterais do clípeo: quadrados= 0; arredondados= 1.
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15- Cerdas no clípeo: longas, ao longo do clípeo= 0; longas, somente no terço
inferior= 1; curtas, evanescentes somente no terço inferior= 2.
16- Mandíbula: arredondada= 0; levantada na flange= 1.
17- Mandíbula (forma do dente 1): arredondado, truncado= 0; pontiagudo= 1.
18- Mandíbula (forma da superfície externa): achatada, arredondada= 0; elevada=
1.
19- Gena (largura da região mediana em perfil): muito estreita= 0; metade do
olho= 1; maior ou igual= 2.
20- Gena (largura da região inferior em perfil): igual ou pouco maior que a região
mediana= 0; mais estreita que a região mediana e curvada em direção ao espaço
malar= 1.
21- Gena (forma da região superior): não projetada= 0; projetada= 1.
22- Gena (pontuações): ausente ou evanescente= 0; presente= 1.
23- Gena (margem posterior em perfil): curvada= 0; sinuosa= 1.
24- Coxa anterior: expandida lateralmente= 0; arredondada= 1.
25- Mesoescuto (margem anterior): arredondada= 0; acuminada= 1.
26- Orifício pronoto: ausente= 0; presente= 1.
27- Pronoto (pubescência-em perfil): ausente ou evanescente= 0; presente e densa=
1.
28- Carena pronotal (em perfil): ausente, evanescente= 0; presente, arredondada ou
obtusa= 1; presente, elevada, lamelada = 2.
29- Pronoto (pontuações- perfil): ausente ou evanescente= 0; presente= 1.
30- Sulco dorsal da mesopleura: ausente= 0; presente= 1.
31- Pontuações na mesopleura: ausente ou evanescente= 0; presente, finas e
esparsas= 1; presente, grandes e contíguas= 2.

17

32- Escutelo (forma- em perfil): convexo= 0; achatado= 1.
33- Escutelo (pontuações- vista dorsal): ausente ou muito fraca e esparsa= 0;
presente, profunda e contígua= 1.
34- Metaepímero (dimensão): mais longo do que largo= 0; ao menos tão longo
quanto largo= 1.
35- Metanoto (margem anterior): em contato direto com a margem posterior do
escutelo= 0; projetada= 1.
36- Metanoto (margem posterior- vista dorsal): curvada= 0; reta= 1.
37- Metanoto (pontuações): ausente ou evanescente= 0; presente, fina e rasa= 1;
presente, fina, profunda= 2.
38- Estrias na concavidade do propódeo: ausente ou evanescente= 0; presente,
fraca= 1; presente, forte= 2.
39- Propódeo (textura da superfície lateral): lisa= 0; pontuada= 1; estriada fraca=
2; estriada forte= 3.
40- Propódeo (ângulo do propódeo): liso ou com pequenas pontuações= 0;
pontuações evidentes, profundas= 1; estrias evidentes, mas não muito elevadas=
2; estrias muito fortes e elevadas= 3.
41- Pontuações na concavidade do propódeo: ausente, evanescente= 0; presente=
1.
42- Forma do orifício do propódeo: mais comprido do que largo= 0; largo,
subcircular= 1.
43- Forma da superfície dorsolateral do propódeo: arredondada= 0; angulosa= 1.
44- Forma da concavidade do propódeo: traço= 0; larga e rasa= 1; larga, profunda
e oval= 2; muito larga, profunda, subquadrada= 3; posterior= 4.

18

45- Forma da margem superior da lateral do propódeo: curvada= 0; muito
curvada= 1.
46- Cerdas no 1/3 do tergo I: ausente ou curta e esparsa= 0; presente, longa e densa=
1.
47- Espiráculo do tergo I: não proeminente= 0; proeminente= 1.
48- Forma do 3/3 do tergo I (em perfil): não proeminente= 0; proeminente= 1.
49- Superfície do esterno I (vista ventral): liso ou ligeiramente estriado= 0;
pontuado= 1.
50- Dimensão do pecíolo do tergo I: ausente ou pouco desenvolvido= 0;
subquadrado, ao menos tão longo quanto largo= 1; retangular, igual ou quase duas
vezes mais longo do que largo= 2; mais que duas vezes mais longo do que largo=
3.
51- Dimensão do 3/3 do tergo I: mais comprido do que largo= 0; mais largo do que
comprido ou ao menos tão largo quanto comprido= 1.
52- Pontuações no tergo I: ausente, evanescente= 0; presente= 1.
53- Dimensão do tergo II (em vista dorsal): tão longo quanto largo ou ao menos tão
longo quanto largo= 0; mais largo do que longo= 1.
54- Pontuações no tergo II (em vista dorsal): ausente, evanescente= 0; presente,
fina e rasa= 1; presente, grandes= 2.
55- Tergo II (margem lateral - vista dorsal): não avançando lateralmente em
direção ao tergo I= 0; paralelos ou avançando lateralmente em direção ao tergo I=
1.
56- Esterno II (margem inferior - em perfil): arredondado= 0; achatado= 1.
57- Coloração das asas: hialinas= 0; subhialinas= 1.
58- Margem superior do parâmero: côncava= 0; muito côncava= 1.
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59- Forma do ápice do lóbulo do parâmero: truncado= 0; arredondado= 1.
60- Margem lateral do edeago (em perfil): côncavo= 0; muito côncavo= 1.
61- Edeago (processo ventral): não proeminente= 0; proeminente= 1.
62- Edeago (porção distal): não dilatado= 0; dilatado= 1.
63- Edeago (apódemas laterais-em perfil): não proeminentes= 0; proeminentes= 1.
64- Dígito (forma): lóbulo dorsal arredondado= 0; lóbulo dorsal acuminado= 1.
65- Cúspide (forma): arredondado= 0; pontiagudo= 1.
66- Material de construção dos ninhos: fibras longas= 0; pedaços pequenos= 1.
67- Formação dos favos: peciolado= 0; séssil= 1.
68- Reforço do envelope: por blocos= 0; por secreção= 1.
69- Favos secundários: presente= 0; ausente ou continuo com o favo primário= 1.
70- Tipo de entrada do ninho: buraco simples= 0; colar curto= 1; tubo= 2.
71- Posição da entrada do ninho: superior= 0; central ou na periferia do envelope=
1; inferior= 1.
72- “Janelas” no envelope: ausente= 0; presente= 1.
73- Textura do envelope: liso= 0; rugoso= 1.
74- Iniciação dos favos com pulpa: ausente= 0; presente= 1.

4.2- Descrição do macho de Clypearia weyrauchi
A produção de machos em uma colônia ainda é pouco conhecida em Polistinae,
onde, na maioria das coletas de ninhos, não são registrados (Jeanne, 1991). Em um grande
número de espécies de vespas sociais, os machos, ainda, permanecem sem descrição
(Richards 1978; Jeanne, 1991).
Entre as espécies do gênero Clypearia, apenas o trabalho de Araujo (1951)
apresenta a descrição para um macho do gênero, C. angustior. Carpenter et al (1996)
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expõe uma breve discussão, apresentando a genitália para macho de C. sulcata e um
esboço da genitália de C. duckei, proveniente de um trabalho não publicado atribuído a J.
van der Vech. Quanto aos machos de C. apicipennis e C. naumanni, o autor relata que
examinou os espécimes, mas sem maiores detalhes.
A descrição a seguir do macho de C. weyrauchi segue a comparação com uma
fêmea coletada na mesma região, Mamirauá-Amazonas.
Diferentemente das fêmeas, inteiramente pretas, o macho apresenta uma
coloração mais amarronzada em todo tegumento, especialmente na região do abdômen.
Este espécime mede aproximadamente 15 mm, ligeiramente menor que a fêmea, com 18
mm. A região cefálica é menor e mais arredondada, com a fronte menos pronunciada e o
vértice menos projetado; os olhos são grandes e com a presença de cerdas muito curtas e
esparsas. O clípeo é 1 vez mais longo do que largo, com ápice ligeiramente menos
emarginado, apresentando uma coloração amarronzada, destoando significativamente da
coloração em outras partes da cabeça. Além das duas manchas amarelas presentes na
região interantenal, como nas fêmeas, o macho possui duas listras amarelas que
acompanham a margem interna do lóbulo inferior do olho, começando na margem ventral
e se estendendo até as proximidades da emarginação dos olhos (Figs. 7A e B). A região
mediana da gena é mais estreita, e a região superior menos projetada (Figs. 7C e D). As
coxas anteriores possuem uma coloração de um tom amarelo (pálido) (Figs. 7E e F). A
região do mesossoma é uma vez e meio mais comprido do que largo; concavidade do
propódeo mais estreita e profuda (Fig. 7G e H). O Tergo I apresenta uma coloração mais
amarronzada (Fig. 7I e J), mas de morfologia semelhante ao da fêmea. Tergo II ao menos
tão longo quanto largo. As asas possuem uma coloração hialina.
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Genitália (Fig. 8): (A) parâmero são quase duas vezes mais longo do que largo,
com lóbulo apical truncado e espinho do parâmetro sem cerdas; (B) edeago, em vista
frontal, com a porção distal dilatada, região mediana apresentando uma denticulação
serrilhada muito curta e arredondada; (C) edeago, em vista lateral, com apódemas não
proeminentes, processo ventral proeminente; (D) cúspide com a região apical arredonda,
com cerdas curtas; (E) dígito com o ápice arredondado, pontuações e cerdas curtas
esparsas. De maneira geral, em comparação com outros machos de espécies do gênero, a
genitália de C. weyrauchi apresenta uma morfologia muito similar aos machos das
espécies Clypearia sulcata e C. angustior, como a porção distal do edeago não dilatada e
os apodemas laterais do edeago não proeminentes.

5 - DISCUSSÃO
Utilizando caracteres exclusivamente de morfologia Carpenter (1991) propõe um
clado monofilético para os gêneros Asteloeca, Clypearia (= Occipitalia), Metapolybia,
baseado na carena do pronoto elevada, o que não resolveu a relação entre os quatro
gêneros (resultando em uma politomia), mas trazendo na base deste clado o gênero
Synoeca, baseado na perda deste caráter (4A). Utilizamos este caráter em nossa análise
(caráter 28) dividindo em três estados. A proposta de Wenzel (1993), com emprego da
arquitetura de ninhos, também suporta os quatro gêneros citados acima como um clado
monofilético, apresentando uma politomia entre Clypearia e Occipitalia (= Clypearia),
como grupo irmão de (Asteloeca + (Synoeca + Metapolybia), que apresentaram como
sinapomorfias: favos construídos diretamente no tronco; favos não iniciados com pulpa;
material de construção de pequenos pedaços; reforço do envelope por secreção (Carpenter
et al., 1996) (Fig. 4B). No entanto, como aponta Andena e Carpenter (2009), o reforço do
envelope nas espécies do gênero Synoeca, é construído por blocos e não por secreção,
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dessa maneira, este caráter suportaria apenas os gêneros Clypearia, Asteloeca e
Metapolybia. Em nosso trabalho utilizamos nove caracteres de arquitetura de ninho, dos
quais quatro são sinapomorfias para o clado proposto por Wenzel (1993): material para
construção dos ninhos de pequenos pedaços [caráter 66 (1)]; formação dos favos séssil
[caráter 67 (1)]; favos secundários ausentes ou contínuos com o favo primário [caráter 69
(1)]; e iniciação dos favos com pulpa ausente [caráter 74 (0)]. Dos nove, apenas dois
caracteres suportam Asteloca, Metapolybia e Clypearia, são eles: reforço do envelope por
secreção [caráter 68 (1)] e a presença de “janelas” no ninho [caráter 72 (1)]. Para as
espécies Clypearia naumanni, C. humeralis e C. nigrior, estes caracteres se mostram
ambíguos, em detrimento do desconhecimento dos ninhos destas espécies. A análise
combinada de dados, proposta por Wenzel e Carpenter (1994) resolvem melhor o
posicionamento (Asteloeca + Metapolybia) como grupo irmão de Clypearia, sendo o
gênero Synoeca apresentado na base da topologia deste clado (Fig. 4C). Como citado
anteriormente, os resultados obtidos por Noll et al. (2004) também apresentam um clado
monofilético destes quatro gêneros (Fig. 4D). Já Arévalo et al. (2004) propôs a filogenia
dos polistíneos compilando a matriz de Wenzel e Carpenter (1994) juntamente com dados
moleculares (COI), no entanto, o gênero Clypearia não foi incluído nas análises.
A topologia resultante entre o gênero de interesse e os gêneros utilizados como
grupo externo (Synoeca, Metapolybia e Asteloeca) apresenta um grande número de
sinapomorfias: cerdas no olho ausentes ou evanescentes [caráter 3 (0)]; cerdas na fronte
e no vértex ausentes ou evanescentes [caráter 5 (0)]; ápice do clípeo truncado, levemente
arredondado e bidentado [caráter 8 (2)]; lobos laterais do clípeo arredondados [caráter 14
(1)]; cerdas no clípeo longas somente no terço inferior e curtas, evanescentes no terço
inferior [caráter 15 (1)]; mandíbula - forma do dente 1 arredondada ou truncada [caráter
17 (0)]; largura da região mediana da gena muito mais estreita que a metade do olho e
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maior ou igual ao olho [caráter 19 (2)]; margem anterior do mesoescuto acuminada
[caráter 25 (1)]; orifício do pronoto ausente [caráter 26 (0)]; sulco dorsal da mesopleura
ausente [caráter 30 (0)]; forma do 3/3 do tergo I não proeminente e proeminente [caráter
48 (1)]; material de construção dos ninhos com pequenos pedaços [caráter 66 (1)];
formação dos favos séssil [caráter 67 (1)]; favos secundários ausente ou contínuo com o
favo primário [caráter 69 (1)]; iniciação dos favos com pulpa ausente [caráter 74 (0)]. No
entanto, as relações entre os grupos externos diferem das propostas anteriores (Carpenter,
1991; Carpenter & Wenzel, 1994; Noll et al. 2004; Andena & Carpenter, 2009c) e, de
certo modo, não receberá maior atenção na discussão, pois não é o foco deste estudo.
Neste trabalho o gênero Clypearia é suportado como monofilético com um alto
valor de suporte [reamostragem simétrica= 100] (Figs. 5 e 6), apresentando como
sinapomorfias os seguintes caracteres: espaço interantenal não elevado [caráter 6 (0)] –
este caráter foi utilizado por Andena e Carpenter (2012) para o gênero Brachygastra, não
sendo citado por Richards (1978); região mediana da gena muito mais estreita que olho
[caráter 19 (0)]; região inferior da gena mais estreita que a região mediana, curvando em
direção ao espaço malar [caráter 20 (1)]; margem posterior da gena sinuosa [caráter 23
(1)]; margem posterior do metanoto reta [caráter 36 (1)]; pontuações finas no tergo I
[caráter (52 (1)]. Richards (1978), na diagnose para o gênero, descreve a região da gena,
aqui dividido em cinco caracteres, dos quais três são sinapomórficos para Clypearia
[caracteres 19 (0), 20 (1) e 23 (1)], como muito estreita, com a região superior nunca
sendo mais larga que a metade do olho, e a região inferior recuada e muito estreita. Raw
(1985) comparando a região da gena entre os gêneros Clypearia, Occiptalia (=
Clypearia), Metapolybia e Synoeca, propõe que a dimensão da gena de Clypearia é
“estreita”, e Occipitalia “média”. Nossa análise coaduna com a proposta de Carpenter et
al. (1996), onde os autores apontam que a região da gena se mostra muito variável dentro
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do gênero, sendo possível constatar que C. weyrauchi possui a gena mais larga que as
outras espécies, e, no outro extremo, como observamos, a espécie C. naumanni com a
região da gena muito mais estreita que as demais. Com relação à região superior da gena
(caráter 21), observamos que as espécies de Clypearia apresentam os dois estados, “não
projetada” e “projetada”, o que ocasionou uma ambiguidade, em detrimento das espécies
C. sulcata e C. weyrauchi possuírem a região superior da gena projetada, o mesmo estado
que as espécies do grupo externo Synoeca cyanea e Asteloeca traili.
A espécie C. sulcata, posicionada na base da topologia do grupo, corrobora a
hipótese de sinonímia proposta por Carpenter et al. (1996). Assim, as diferenças nos
estados dos caracteres citados aqui, como também propõe os autores, se mostram como
variações contínuas dentro gênero, a exemplo: o caráter dimensão do clípeo, mais
comprido do que largo [caráter 12 (1)], apesar de muito característico na diagnose do
gênero, não aparece como sinapomorfia de Clypearia, pois, C. sulcata apresenta o clípeo
ao menos tão longo quanto largo (estado (0)); o caráter ápice do clípeo (caráter 8), se
apresenta altamente variável, sendo homoplástico para C. sulcata (levemente
truncado/arredondado - estado (2)), autapomórfico para C. weyrauchi (emarginado estado (3)), e as demais espécies apresentando o ápice do clípeo truncado (estado (1)).
Outro caráter a ser destacado é a dimensão e forma da concavidade propodeal. Na
diagnose para o gênero Richards (1978) a descreve como sendo profunda e larga, já para
Carpenter e Marques (2001) na chave de identificação de gêneros de Epiponini, a
descrevem como “propódeo posteromedianamente côncavo”. Apesar disso, a dimensão e
forma da concavidade do propódeo (caráter 44), que em nosso trabalho foi dividida em
cinco estados, não foi discutida na sinonímia de Carpenter et al (1996). Em nosso estudo
a forma oval (estado 2) é plesiomórfica para a maioria das espécies do gênero em
detrimento das espécies Metapolybia decorata e Asteleoca traili também apresentarem o
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mesmo caráter, no entanto, a forma “subquadrada”, aparece como estado apomórfico
(estado (3), no agrupamento que compreende as espécies C. naumanni, C. apicipennis e
C. duckei. Com relação ao espaço malar (caráter 7), fica evidente, quando comparado
com o grupo externo (Synoeca), que as espécies de Clypearia possuem está região pouco
desenvolvida e muito curta (estado (0)), o que, de certa forma, contraria a informação
dada por Richards (1978) na diagnose do gênero, a descrevendo como “desenvolvida”.
Com exceção de C. sulcata, que está na base da topologia, o clado se divide em
dois grupos com um alto valor de suporte [reamostragem simétrica= 83)] e que
compartilham as seguintes sinapomorfias: dimensão do lóbulo inferior do olho mais
comprido do que largo [caráter 2 (1)]: este caráter não foi citado por Richards (1978) ou
Carpenter et al (1996), e apresenta uma pequena variação entre as espécies que possuem
o lóbulo inferior mais que duas vezes mais comprido do que largo (estado (1)), que neste
trabalho foi agrupado, o diferenciando das espécies que possuem o lóbulo com 1,5 vezes
mais comprido do que largo (estado (0)), neste caso, presente apenas em C. sulcata; ápice
do clípeo [caráter 8 (1)]: como já mencionado anteriormente, e como também pontuado
por Carpenter et al. (1996), este caráter se mostra muito variável dentro do gênero, onde,
C. sulcata apresenta esta região menos pronunciada (na forma “truncada”) do que as
outras espécies, por isso, e por ter uma maior similaridade a mesma região encontrada na
espécie S. cyanea, recebeu o estado (2), é autapomórfico para C. weyrauchi, com o ápice
do clípeo emarginado (estado (3)); dimensão do clípeo mais comprido do que largo
[caráter 12 (1)]: este caráter foi proposto por Richards (1978) na diagnose do gênero, mas
em detrimento da sinonímia de Carpenter et al. (1996), não aparece como sinapomorfia
para o gênero Clypearia em nosso trabalho; pontuações no tergo II presente [caráter 54
(1 e 2)].
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O agrupamento que compreende as espécies (C. weyrauchi + (C. angustior + C.
nigrior)), possui como sinapomorfias os caracteres: pontuações no metanoto presente,
finas e profundas [caráter 37 (2)]: caráter não citado anteriormente; esterno I com
pontuações [caráter 49 (1)]: este caráter foi citado por Richards (1978: p. 197) apenas na
descrição da espécie C. nigrior, no entanto, as espécies C. weyrauchi e C. angustior
também apresentam. Interessante, que uma prévia no estabelecimento das relações de
parentesco entre as espécies do gênero, é dada por Richards (1978: p. 195) na descrição
da espécie Clypearia nigrior, que mesmo sem a utilização de método cladístico, o autor
propõe um posicionamento para a espécie junto a Clypearia angustior, e comenta sobre
as similaridades entre as espécies, diferindo em coloração. De fato, as espécies são muito
similares quanto à morfologia, embora não comprometa sua identificação ou a suspeita
de serem sinônimos. As duas espécies apresentaram um alto valor de suporte
[reamostragem simétrica= 82] e compartilham os seguintes caracteres homoplásticos em
nossa analise: ângulo do propódeo com pontuações evidentes [caráter 40 (1)]; cerdas no
1/3 do tergo I presente, longa e densa [caráter 46 (1)]; dimensão do 3/3 do tergo I mais
comprido do que largo [caráter 51 (0)]; coloração das asas hialina [caráter 57 (0)].
Richards (1978: p. 194) comenta sobre pequenas variações na morfologia e na
coloração dos espécimes de C. angustior, a exemplo, o ângulo do propódeo com estrias
evanescentes. Tivemos acesso a espécimes de diferentes regiões do Brasil, e, os únicos
espécimes que apresentam esta característica citada pelo autor (na região posterior, muito
evanescentes e que se confundem com pontuações profundas), são do Semiárido
Brasileiro, que, além disso, também apresentam a região do clípeo de um tom
avermelhado e liso. Para os demais espécimes de C. angustior analisados, coletados em
regiões de Mata Atlântica, Pantanal e Região Amazônica, a coloração do clípeo é de um
tom amarelo alaranjado, com a presença de uma pubescência evanescente. Assim, como
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também Richards (1978) pontua, acreditamos que estas pequenas variações não são nada
mais que variações dentro da espécie a nível populacional.
Quanto à ausência ou presença de cerdas nos olhos (caráter 3), todas as espécies
analisadas as possuem, porém, este caráter foi dividido em dois estados, no qual, o estado
(0 – presente, curta e esparsa) é sinapomorfico para o clado que compreende os gêneros
Metapolybia, Asteloeca, Synoeca e Clypearia. Dessa maneira, a informação dada em
Richards (1978) para diagnose do gênero Clypearia com “olhos com cerdas esparsas ou
lisos (= sem cerdas)”, devido à descrição da espécie Clypearia nigrior, no qual o autor a
descreve como “eyes bare” (se referindo à ausência de cerdas), é equivocada, uma vez
que constatamos a presença de cerdas curtas e esparsas no único exemplar disponível
(holótipo).
Um segundo agrupamento, que compreende as espécies (C. humeralis + (C.
naumanni + (C. apicipennis + C. duckei))), obteve um alto valor de suporte
[reamostragem simétrica = 100)], e está suportado por um grande número de
sinapomorfias: forma da cabeça mais comprida do que larga [caráter 1(1)]: este caráter
não foi mencionado por Richards (1978) ou Carpenter et al. (1996), e se distingue
significativamente das outras espécies do gênero. Apenas Araujo (1951: p. 49) cita este
caráter para espécie C. angustior, descrevendo a região cefálica desta espécie como “tão
alta quanto larga, de contorno arredondado”, o que em nossa matriz recebeu o estado
(0) – é importante salientar que o autor não teve acesso ao espécime de C. apicipennis à
época (Araujo, 1951: p. 49); pontuações na fronte e no vértex finas e rasas [caráter 4 (1)].
Richards (1978) descreve a espécie C. humeralis, que está na base da topologia deste
agrupamento, como “cabeça praticamente sem pontuações, com a exceção do clípeo”, o
que, apesar de termos acesso apenas a fotografias do único espécime disponível
(holótipo), é possível constatar a presença de pontuações na região da fronte e do vértex
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muito similares as encontradas em C. naumanni; cerdas no clípeo curtas e evanescentes
no terço inferior [caráter 15 (2)]; margem anterior do metanoto projetada [caráter 35 (1)];
forma da superfície dorsolateral do propódeo angulosa [caráter 43 (1)]; tergo II, margem
lateral paralelas ou avançando em direção ao tergo I [caráter 55 (1)]; esterno II, achatado
[caráter 56 (1)]. ,
O posicionamento no mesmo clado das espécies C. naumanni + (C. apicipennis +
C. duckei) está suportado por quatro sinapomorfias: ângulo do propódeo com estrias
fortes e elevadas [caráter 40 (3)]: as três espécies possuem estrias bem elevadas nesta
região, divergindo, apenas, quanto a sua organização, apresentando estrias mais regulares,
C. naumanni e C. duckei, e estrias irregulares, C. apicipennis. Com relação à espécie C.
duckei Richards (1978: p. 196), descreve dois espécimes, que mesmo o autor citando que
não há necessidade de dar nomes exclusivos, ele as descreve quanto à localidade,
chamadas de “forma Acre” e “forma Manaus”. Neste trabalho tivemos acesso a espécimes
oriundos das duas localidades, e, quanto a este caráter, tratado pelo autor como “bastante
regular” e “muito regular”, para as formas citadas acima (respectivamente), observamos
que não divergem, tornado o conceito “bastante” e “muito” um tanto quanto arbitrário;
forma da concavidade do propódeo muito larga, profunda e subquadrada [caráter 44 (3)];
margem superior da lateral do propódeo muito curvada [caráter 45 (1)]; dimensão do
pecíolo do tergo I subquadrado, ao menos tão longo quanto largo [caráter 50 (1)].
As duas últimas espécies deste agrupamento, C. apicipennis e C. duckei,
compartilham o caráter dimensão do metaepímero ao menos tão longo quanto largo
[caráter 34 (1)], homoplástico em nossa análise.
Os machos de Clypearia são conhecidos apenas para as espécies C. angustior
(Araujo, 1951), C. sulcata, C. duckei (desenho da genitália atribuído a Van der Vech), C.
naumanni e C. apicipennis (Carpenter et al., 1996). Durante este trabalho foram
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analisados seis machos, sendo quatro de C. sulcata, um de C. apicipennis e um de C.
weyrauchi, até então desconhecido. Com a exceção da porção distal do edeago [caráter
62 (0)], homoplástico para C. apicipennis em razão da espécie Metapolybia decorata
também apresentar, todos os caracteres utilizados nesta análise se mostraram ambíguos,
em detrimento do desconhecimento dos machos das espécies C. naumanni, C. nigrior e
C. humeralis. De maneira geral, os caracteres observados da genitália dos machos de
Clypearia são muito similares, diferenciando particularmente, na forma dos apódemas
laterais do edeago (caráter 63), onde é possível separar as espécies em dois grupos, sendo
a forma não proeminente (estado (0)) presente nas espécies C. sulcata e C. weyrauchi,
enquanto a forma proeminente (estado (1)) está presente nas espécies C. duckei e C.
apicipennnis. Já para porção distal do edeago, citado acima, é possível encontrar grande
semelhança entre as estruturas dos machos de C. sulcata, C. weyrauchi, C. angusstior e
C. duckei, o que tornaria este caráter autapomórfico para C. apicipennis.
Esperamos

que

este

trabalho

venha

contribuir

significativamente

no

conhecimento das relações de parentesco entre as espécies de mais um gênero entre os
Epiponini. Embora a nossa proposta esteja elucidada neste trabalho, estudos adicionais,
como o emprego de análises moleculares, devem ser encorajados, como também, idas a
campo na busca das espécies que se tem como representantes apenas os holótipos.

6 - Chave de identificação para as espécies do gênero Clypearia de Saussure, 1854

1- Região superior da gena projetada (Fig. 9A); ápice do clípeo bidenteado ou
ligeiramente truncado, arredondado (Fig. 10A e B).......................................2.

- Região superior da gena não projetada (Fig. 9B); ápice do clipe
evidentemente truncado (Fig. 10C)................................................................3.
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2- Vespas com aproximadamente 18 mm; predominantemente pretas; clípeo
mais longo do que largo, com margem lateral curvada (Fig. 10A); carena
pronotal obtusa (Fig. 11A); mesoescuto, em vista dorsal, inteiramente preto;
concavidade propodeal larga e profunda, subtriangular; em vista dorsal (Fig.
12A); Tergo I peciolado anteriormente, mais que 2 vezes mais longo do que
largo, Tergo II mais comprido do que largo, não avançando lateralmente em
direção

ao

Tergo

I

(Fig.

20A);

asas

com

coloração

subhialina........................................................................Clypearia weyrauchi.

- Vespas com aproximadamente 12 mm ou menos; coloração amarronzada e
amarela; clípeo ao menos tão longo quanto largo, com margem lateral
ligeiramente angulosa (Fig. 10B); carena pronotal elevada, arredondada (Fig.
11B); mesoescuto, em vista dorsal, com duas listras amarelas; concavidade
propodeal larga, profunda e oval (Fig. 12B); em vista dorsal, tergo I com
pecíolo ao menos 2 vezes mais largo do que comprido, tergo II mais largo do
que comprido, não avançando lateralmente em direção ao tergo I (Fig. 20B);
asas com coloração hialina..................................................Clypearia sulcata.

3- Cabeça ao menos tão comprida quanto larga, arredondada (Fig. 13A); região
lateral e ângulo do propódeo com pontuações (Fig. 14A); esterno I com
pontuações......................................................................................................4.

- Cabeça mais comprida do que larga (Fig. 13B); região lateral e ângulo do
propódeo com estrias e pontuações (Fig. 14B); esterno I levemente estriado
ou liso.............................................................................................................5.

4- Clípeo com variações de coloração que vão desde o alaranjado à avermelhado
(Fig. 21C), com uma mancha preta ao centro; mandíbulas avermelhadas;
espaço interantenal com grande mancha alaranjada (avermelhada); escapo da
antena bicolor (Fig. 15A); carena pronotal muito elevada, se estendendo até
próximo a região ventral; espiráculos do tergo I projetados (Fig.
16A).................................................................................Clypearia angustior.
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- Clípeo preto com mancha amarela no ápice (21D); mandíbulas pretas; espaço
interantenal inteiramente preto; escapo da antena inteiramente preto (Fig.
15B); carena pronotal não muito elevada, não se estendendo até a região
ventral;

espiráculos

do

tergo

I

não

projetados

(Fig.

16B)......................................................................................Clypearia nigrior.

5- Concavidade propodeal larga (em vista dorsal), forma oval (Fig. 17A); ângulo
e lateral do propódeo com estrias não muito elevadas; espiráculo do tergo I
muito projetado; clípeo alaranjado, pálido.......................Clypearia humeralis.

- Concavidade prodeal muito larga, forma subquadrada (em vista dorsal) (Fig.
17B); ângulo e lateral do propódeo com estrias muito elevadas, espiráculo do
tergo I não projetado ou levemente projetado..................................................6.

6- Gena muito estreita; tergo II avançando fracamente (ao menos paralelo) em
direção ao tergo I (Fig. 20D); região dorsal do tergo II com pontuações
grandes e profundas (rugoso); carena pronotal muito elevada (lamelada),
lateral do pronoto arredondado (Fig. 18A); corpo coberto por uma pubscência
evanescente.....................................................................Clypearia naumanni.

- Gena estreita; tergo II muito avançado lateralmente em direção ao tergo I;
região dorsal do tergo II com pontuações finas (Fig. 20E e F); carena pronotal
elevada (quilha), lateral do pronoto ligeiramente angulosa (18B); corpo
coberto por uma pubescência densa................................................................7.

7- Corpo coberto por uma pubescência dourada; clípeo amarelo com uma
mancha preta partindo da margem superior até ao centro (Fig. 21G);
mandíbulas avermelhadas; escapo da antena bicolor (Fig. 15A); concavidade
do propódeo com estrias evanescentes (19A); Ângulo e lateral do propódeo
com poucas estrias irregulares........................................Clypearia apicipenni.

- Corpo coberto por uma pubescência prateada, acinzentada; clípeo preto com
uma larga faixa amarela no ápice (Fig. 21H); mandíbulas pretas; escapo da
antena inteiramente preto (Fig. 15B); concavidade propódeo com estreias
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evidentes (19B); ângulo e lateral do propódeo com muitas estrias
irregulares.............................................................................Clypearia duckei.
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Apêndice I
Lista de espécies analisados:

Clypearia angustior Ducke, 1906- Brasil: Rio de Contas, BA, 4♀ (LZUFBA); Abaíra,
Catolés de Cima, BA, 1♀ (MZFS); Cândido Sales, BA, 1♀ (MZFS); Barroso, MG, 4♀
(IFSMG); Nova Mutum, MT, 1♀ (MZFS); Paraíbuna, SP, 3♀ (MZFS); Cedofeita, MG
1♀ [Holótipo- fotografia (MNHN)].
Clypearia apicipennis Ducke, 1905- Brasil: Rio Solimões, AM, 1♀ (INPA); Manaus,
AM, 1♀ (INPA).
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Clypearia sulcata de Sausurre, 1854- Brasil: Manaus, AM, 6♀ 1♂ (INPA); Mamirauá,
Varzea, AM, 4♀ e 1♂ (INPA); Paraná do Xiboreninho, AM, 3♀ (INPA) e 1♂ (MPEG);
Rio Solimões, AM, 1♀ e 1♂ (INPA); Vilhena, RO, 1♀ (INPA); Guajará-Mirim, RO 2♀
(INPA); Peru: Loreto, 1♀ e 1♂ (AMNH); Amazonas [Holótipo-fotografia (BMNH)].
Clypearia duckei Richards, 1978- Brasil: Manaus, AM, 1♀ (INPA); Mamirauá, AM, 2♀
(MPEG); Mamirauá, AM, 1♀ (AMNH); Rio Branco, AC, 2♀ (MZFS); Presidente
Figueiredo, AM 3♀ (MZFS); Manaus, AM, 1♀ [Holótipo- fotografia (BMNH)].
Clypearia naumanni Richards, 1978- Colombia: N. Sierra Nevada de S. Marta, Rio Don
Diego 1♀ (AMNH); Panamá: Barro Colorado, Csnsl Zone, 1♀ [Holótipo-fotografia
(BMNH)].
Clypearia weyrauchi Richards, 1978- Brasil: Manaus, AM, 1♀ (INPA); Mamirauá, AM,
2♀ (INPA); Iranduba, AM, 1♀ (INPA); Mamirauá, AM, 1♂ (MPEG); Juruti R, Mutum,
PA, 1♀ (MPEG); Tucuri- Rio Tocantins, PA, 1♀ (MPEG); Santarém, PA, 1♀ (MPEG);
Equador: Sucumbios, Limoncocha, 1♀ (AMNH); Bolívia: 1♀ [Parátipo-fotografia
(BMNH)].
Clypearia nigrior Richards, 1978- Brasil: Rio Brancos, AC, 1♀ (Holótipo- UFPR).
Clypearia humeralis Richards, 1978- Brasil: Roadside Cerradão, MT, 1♀ [Holótipofotografia (BMNH)].
Grupos-externos:
Angiopolybia pallens Araujo- Brasil: Igrapiúna, BA, 3♀ (MZFS).
Synoeca cyanea- Brasil: Campinas, SP, 1♀ (MZUEFS); Feira de Santana, BA, 1♀
(MZFS).
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Asteloeca traili- Brasil: C.N. Maranhão, MA, 1♀ (INPA).
Pseudopolybia compressa- Trinidad: Arima Valley, 1♀ (AMNH).
Metapolybia decorata- Brasil: Igrapiúna, BA, 2♀ (MZFS).
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Figura 1- Filogenia de Vespidae proposta por Carpenter (1982) e Pickett e Carpenter (2010).
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Figura 2- Mapa de distribuição das espécies do gênero Clypearia.
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Figura 3- Ninhos das espécies (A) Clypearia weyrauchi (Jeanne, 1979), (B) C. angustior (Foto Agda
Rocha), (C) C. sulcata (Foto- Sidnei Mateus) e (D) C. apicipennis (Ducke, 1906).
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Figura 4- Filogenias propostas por (A) Carpenter (1991); (B) Wenzel (1993); (C) Wenzel e Carpenter
(1994); (D) Noll et al. (2004). Retângulos vermelhos indicam o posicionamento do clado.

47

Angiopolybia pallens
10 13
0 > 01 > 1

Pseudopolybia
16 22 24 34 57

Synoeca cyanea
1 > 0 > 01 > 01 > 1 > 2
3 5 8 14 15 17 19 25 26 30 47 48 66 67 69 74

11 39 46 51

1 > 10 > 0 > 02 > 01 > 1 > 10 > 02 > 1 > 10 > 0 > 01 > 01 > 01 > 01 > 1 > 0

1 > 10 > 03 > 1 > 0

Asteloeca traili
11 22 28 40

18 27 32 38 40 42 53 68 72

Metapolybia
1 > 02 > 12 > 2 > 1

0 > 01 > 01 > 01 > 01 > 12 > 0 > 01 > 01 > 1

46 51
29 31 33 41
0 >1 > 0

Clypearia sulcata
8 27 50 53 70 73

0 > 1 > 02 > 01 > 1

Clypearia weyrauchi

6 9 10 16 19 20 23 24 36 52

37 49

1 > 13 > 20 > 13 > 10 > 10 > 0

1 > 10 > 0 > 1 > 20 > 0 > 01 > 01 > 01 > 01 > 1

1 > 02 > 1

40 46 51 57

2 8 12 54

2 > 01 > 1 > 10 > 0

Clypearia angustior
Clypearia nigrior

0 > 21 > 01 > 01 > 12

Clypearia humeralis
1 4 15 35 43 48 55 56
0 > 21 > 1 > 02 > 01 > 1 > 0 > 01 > 1

27 28
40 44 45 50

1 > 10 > 2

2 > 23 > 03 > 21 > 1
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Clypearia naumanni
46 57 62

Clypearia apicipennis
0 > 1 > 10 > 0
38

0>1

Clypearia duckey
1>2

Figura 5- Único cladograma baseado na matriz de dados da tabela 1, com 141 passos, índice consistência 0.69 e índice de retenção de 0.77. Os círculos pretos denotam
sinapomorfias; círculos brancos denotam homoplasias.
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Figura 6- Único cladograma baseado na matriz de dados da tabela 1, apresentando os valores de suporte (Symetrict resampling).
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Figura 7- (A e B) vista frontal da cabeça; (C e D) vista lateral da cabeça e mesossoma; (E e F) vista ventral
das coxas anteriores; (G e H) vista dorsal do mesossoma; (I e J) vista dorsal dos tergos I e II. Os símbolos
“♂” e “♀” indicam macho e fêmea (respectivamente) de Clypearia weyrauchi. Escala em 0,1 mm.
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Figura 8- Genitália do mcho de Clypearia weyrauchi: (A) Parâmeros; (B) Edeago- vista frontal; (C)
Edeago-vista lateral; (D) Cuspide; (E); Dígito Escala 0.1 mm.

Figura 9- Vista lateral da cabeça das espécies (A) Clypearia weyrauchi e (B) Clypearia angustior. As setas
indicam a região superior da gena. Escala em 0,1 mm.

Figura 10- Vista frontal do clípeo de (A) Clypearia weyrauchi, (B) Clypearia sulcata e (C) Clypearia
apicipennis.As setas indicam a margem lateral e ápice do clípeo. Escala em 0,1 mm.
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Figura 11- Vista lateral do pronoto das espécies (A) Clypearia weirauchi e (B) Clypearia sulcata. As setas
indicam a carena do pronoto. Escala em 0,1 mm.

Figura 12- Vista dorsal da concavidade do propódeo das espécies (A) Clypearia weirauchi e (B) Clypearia
sulcata. Escala em 0,1 mm.

Figura 13- Vista frontal da cabeça de (A) Clypearia angustior e (B) Clypearia apicipennis. Escala em 0,2
mm.
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Figura 14- Vista lateral das espécies(A) Clypearia. angustior e (B) Clypearia. duckei. As setas indicam a
região lateral do propódeo. Escala em 0,1 mm.

Figura 15- Antena das espécies (A) Clypearia. apicipennis e (B) Clypearia.duckei. As setas indicam a
região do escapo. Escala em 0,1 mm.
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Figura 16- Vista dorsal do tergo I das espécies (A) Clypeaira angustior e (B) Clypearia nigrior. As setas
indicam a posição dos espiráculos. Escala em 0,1 mm.

Figura 17- Vista dorsal da concavidade do propódeo (A) Clypearia humeralis e (B) Clypearia
naumanni. Escala em 0,1 mm.
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Figura 18- Vista lateral do pronoto das espécies (A) Clypearia naumanni e (B) Clypearia apicipennis.As
setas indicam a carena pronotal e forma da lateral do pronoto. Escala em 0,1 mm.

Figura 19- Vista dorsal da concavidade do propódeo das espécies (A) C. apicipennis e (B) C. duckei.
Setas indicam a posição das estrias. Escala em 0,1 mm.
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Figura 20- Vista dorsal do abdomen das espécies (A) Clypearia weyrauchi, (B) C. sulcata, (C) C. angustior, (D) C. naumanni, (E) C. duckei, (F) C. apicipennnis. Setas indicam
o peciolo do tergo I e margem lateral do tergo II. Escala em 0,2 mm.
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Figura 21 – Cabeça em vista frontal: (A) Clypearia weyrauchi; (B); C. sulcata; (C) C. angustior; (D) C.
nigrior; (E) C. naumannni; (F) C. humeralis; (G) C. apicipennisi; (H) C. duckei.
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1- Manuscript file formatting
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g) Corresponding author: provided full postal address plus email.

2.2 - Page 2 – Abstract
The abstract must be easy to understand and not require reference to the body of the article.
Please make sure the main contribution of the paper is presented clearly in the abstract. The text
must not contain any abbreviations or statistical details. Type ABSTRACT followed by a
hyphen and the text. The abstract must be one-paragraph long and not exceed 250 words.

2.3 - Main Text
Introduction - Sociobiology strongly recommends to make explicit here the hypothesis being
tested.
Material and Methods - This section must provide enough information for the research to be
replicated. Please include the statistical design and methods, if necessary, the name and version
of the software used for analysis.
Results - mean values must be followed by the mean standard error and the number of
observations. Units of measurement must be separated from the value by a blank space (e.g., 10
cm, 25 kg/m). Present p-values in lower case (e.g., p < 0.05). For extra guidance on statistics
and measures notation see:
http://users.sussex.ac.uk/~grahamh/RM1web/APA%20format%20for%20statistical%20notation
%20and%20other%20things.pdf

Discussion - here it is strongly recommended that you focus on how the results contribute to
the advancement of the scientific knowledge in the specific subject area, and preferably, beyond
it. Make sure you express clearly whether or not the working hypothesis was accepted and what
analisys give support its acceptance or refutation.
Acknowledgments - The text must be concise and contain the recognition to people first
(including "anonymous referees"), and then institutions and/or sponsors.
References - Its mandatory to include DOI numbers if available for the cited paper. Most
articles published in the 2000's have a DOI number. Effective on August of 2016, journal names
must be types in full (not abbreviated) in all references.
A maximum number of 50 references is acceptable (except for Reviews).
Under the section title, type the references, in alphabetical order, one per paragraph, with no
space between them.
The authors’ family names are typed first in full, followed by capital initials, followed by
period.
Use a comma to separate the names of authors.
Add the reference year after the authors' family name, between parentheses. Journal names in
full.
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Do not cite monographs, partial research reports, abstracts of papers presented at scientific
meetings, dissertations, theses, and extension materials.
Examples of reference style:
Book
Hölldobler, B. & Wilson, E.O. (1990). The Ants. Cambridge: Harvard University Press, 732 p
Chapter or article in an edited book
Cushman, J.H. & Addicott, J.F. (1991). Conditional interactions in ant-plant-herbivore
mutualisms. In C.R. Huxley & D.F. Cutler (Eds.), Ant-plant interactions (pp. 92-103). Oxford:
Oxford University Press.
References retrieved from web address
Bolton, B. (2011). Catalogue of species-group taxa. http://gap.entclub.org/contact.html.
(accessed date: 1 August, 2016).
Jounal article
Matsuura, K., Himuro, C., Yokoi, T., Yamamoto, Y., Vargo, E. L. & Keller, L. (2010).
Identification of a pheromone regulating caste differentiation in termites. Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA 107: 12963-12968. doi: 10.1073/pnas.1004675107
The issue number should be indicated only if each issue of a journal begins on page 1.
Capitalise only the first letter of the first word of an article title and subtitle, and any proper
nouns.
Capitalise the first letter of every main word in the journal title (reminder: journal title in full).
Include a digital object identifier (DOI) if available
Journal article, if published only online
Liu, N., Cheng, D.M., Xu, H.H. & Zhang, Z.X. (2011). Behavioral and Lethal Effects of αterthienyl on the Red Imported Fire Ant (RIFA). Chinese Agricultural Science, 44: 4815-4822.
Retrived from: http://211.155.251.135:81/Jwk_zgnykx/EN/Y2011/V44/I23/4815
Group or organisation as author
Organisation Name. (Year). Details of the work as appropriate to a printed or electronic form.

Authors contribution
Please clearly present each co-authors' contribution to the study. As a matter of pursuing ethics
standards in scientific publication, Sociobiology follows the guidelines of the International
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) for definition of authorship and contributorship.
See: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-therole-of-authors-and-contributors.html
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Please note that acquisition of funding or the provision of space, providing published data or
materials, or general supervision of the research group alone does not justify authorship.
Preparation of Tables
Tables must be placed separately, one per page, after the References section. Please number
tables consecutively with Arabic numbers at the same order they are referred to in the text.
Footnotes must have call numbers. Use the word "Table" in full in the text (example: Table 1).
Be careful on correctly aligning variables and respective values in columns and lines.
Example of a table title:
Table 1. Frequency of the four types of ovaries within the colonies of Angiopolibia pallens.

Preparation of figures
Insert the list of figures after the tables. Use the abbreviation "Fig" in the titles and in the text
(such as Fig 3). In order to easy the editing work and produce a neat layout for the articles,
please prepare the figure files according to the following guidelines:
Prepare figures in TIF format, with at least 300 dpi of resolution. It is the better format for the
quality of your published work. However, exceptions to this format can be discussed with
editors if necessary.
In the editing process small figures will be set as a one column object (Sociobiology articles are
edited in two columns layout). Please produce small figures with a width size of 86.5 mm, while
the height can be up to 210 mm.
In the editing process large figures will be set as an object placed over two columns. Please
produce large figures with a width size of a maximum of 179 mm, while the height can vary up
to 85 mm for a one third page, 120 mm for a half page or 185 mm for a two third page figure.
Please use appropriate font size for axis or box legends and values in order to assure good
resolution for text in the figures. If axis or box legends are too extensive and require small font
size for full typing, create abbreviations for the variables and refer to the variables full text as
figure foot notes. A font size between 9 and 12 pt for the fonts Times New Roman or Calibri
can yield a good resolution for figure text (followed the width and heights suggested above).

3- In-text Citations
Scientific names
Write the scientific names in full, followed by the author's family name, when they are first
mentioned in the Abstract as well as in the body of the text, e.g.: Polistes canadensis (L.). Use
the abbreviated generic name (e.g.: P. canadensis) in the rest of the manuscript, except in tables
and figures, where the species name shall be typed in full.

One author
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When you refer to a single author, include the author's family name and year of publication,
using one of the forms shown here.
Ginsberg (2005) argues that local diversity of bees is driven by species selection from a regional
diversity pool. or
Local diversity of bees is driven by species selection from a regional diversity pool (Ginsberg,
2005).

Multiple authors
For two authors, include the family names of both authors and year.
According to Smith and Velasquez (2009) chaparrals are a source of endemism for ants in the
Venezuelan Andes. or
Chaparrals are a source of endemism for ants in the Venezuelan Andes (Smith & Velazquez,
2009).
Use 'and' when family names are outside parentheses; use '&' when family names are inside
parentheses.
In the case of three or more authors, cite first authors’ family name, plus 'et al.' and the year.

Multiple references
If more than one reference has to be cited, follow the chronological order of publication,
separated with semicolons (for example: Xia & Liu, 1998; Saravanah, 2003; Balestreri, 2006;
Ustachenko et al., 2010). Use 'and' when family names are outside parentheses; use '&' when
family names are inside parentheses.

Secondary source
Sociobiology strongly recommends to not use secondary source (i.e., citations refering to one
author (secondary) who cites another (primary)).

Article or chapter in an edited book
If a chapter or article written by a contributor author to an edited book has to be cited,
acknowledge the author of the chapter or article. This author is cited in text (that is, in the body
of the paper) in the same way as for one or more authors.

Group or organisation as author
Whenever the author is a government agency, association, corporate body or the like, which has
a familiar or easily understandable acronym, it is cited as follows:
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The reduction of airborn polluting particles in Cleveland resulted in the increase of bee species
richness in park areas in the 1990’s (Environmental Protection Agency [EPA], 2006).
Note: The entry in the reference list is under Environmental Protection Agency.

Personal communication
Personal communications are understood as letters, e-mails, personal interviews, telephone
conversations and the like. They must be in text only and are not included in a reference list.
J. Ahmed (personal communication, May 11, 2010) indicated …
… (L. Stainer, Senior Researcher, Social Insects Study Centre, personal communication, June 4,
2009)

4 - Scientific Notes
Manuscripts of anecdotal nature, and/or that merely report new geographic occurrences, trophic
interactions, records of species or host associations to new localities in geographical regions that
they are already known, will not be accepted. Short notes must report more elaborated work
that incorporates the same aspects required for full articles (biology, ecology, genetics,
behavior, reproductive biology, caste studies, etc.).
Scientific notes should be prepared as a single text and references. Do not include subtitles
(Introduction, Material and Methods, and Results and Discussion). The abstract must have up to
150 words and the text no longer than 1,000 words. Figures or tables can be included if highly
necessary, summing up to 3 objects (Figures + Tables) at a maximum.

5- Reviews
Extensive interpretative or evaluative articles on current topics related to the biology of social
arthropods, can be published upon invitation by the Associate Editors. The Editorial Board is
not responsible for the opinions expressed in the articles (Scientific notes, research articles, and
reviews).

SECTION II - Important reminders on submission process

6 - Fill in Metadata Forms
It is important to fill in all metadata forms with an asterisc (mandatory fields) during the five
steps of the submission process. Additionally, please include metadata on all authors that appear
in the manuscript. The first field that appears can be filled in with submitter metadata, and by
clicking the button "Add author" new forms will appear for us much authors as needed. Author
metadata is important for abstracting and indexing purposes. Remember that in modern days
indexing agencies have online data harvesters. Any omission or lack of accuracy in authors,
disciplines and keywords metadata can affect the visibility of authors work.
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7 - List of Potential reviewers
Put together a list of four potential referees that you will inform in the text box "Comments to
the Editor" during the electronic submission process. In the list you must provide the complete
name, Institutional Affiliation, Country, e-mail address and three key words that best describe
the area of expertise of each potential referee.
At least two referees must be from countries different from the author's country of origin.

8 - Journal Access
Accepted manuscripts will be published free of charges and fees, reprints will not be provided.
The authors and the general public will have full online access to PDF files of all published
articles. Sociobiology publishes under Creative Commons Attribution License.

Further Information:
Evandro do Nascimento Silva
Universidade Estadual de Feira de Santana
Av. Transnordestina s/n Novo Horizonte
Feira de Santana – BA Brazil
44036-900
E-mail: sociobiology.gmms@uefs.br

Submission Preparation Checklist
As part of the submission process, authors are required to check off their submission's
compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do
not adhere to these guidelines.
1. The submission has not been published, nor is it before another journal for
consideration (or an explanation has been provided on Comments to the Editor).
2. The file is in Microsoft Word, LibreOffice or RTF document file format.
3. URLs and/or DOI numbers for the cited references are provided in the "References"
section whenever possible. THE ABSENCE OF DOIs CAN RESULT IN IMMEDIATE
REJECTION OF SUBMISSION.
4. Tables and pictures are inserted at the end of the Microsoft Word, LibreOffice or RTF
file. Furthermore, pictures for definitive editing are prepared in separate .jpg or .gif files
with at least 300 dpi resolution.
5. All in-tex citations have their corresponding references listed in the reference section.
References are in accordance with Author's Guidelines. REFERENCES OUT OF
REQUIRED FORMAT CAN RESULT IN IMMEDIATE REJECTION OF
SUBMISSIONS.
6. You have put together a list of four potential referees (with a PhD or Doctor of Science
degree) that you will inform in the text box "Comments to the Editor". In the list you
have the complete name, Institutional Afiliation, Country, e-mail address and three key
words that best decribe the area of expertise of each potential referee. At least two
referees must be from countries different from the author's country of origin.
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Copyright Notice
Sociobiology is an open access journal which means that all content is freely available without
charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute,
print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior
permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of
open access.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:

a. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the
work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution
License that allows others to share the work with an acknowledgement of the
work's authorship and initial publication in this journal.

a. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for
the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work
(e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an
acknowledgement of its initial publication in this journal.

a. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional
repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can
lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
(See The Effect of Open Access).

Privacy Statement
Names and adresses informed in this journal will be used solely for the purpose of managing
submissions, and will not be available to third parties.

