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Introdução: As vespas sociais são pertencentes da ordem Hymenoptera, possuindo
divisão de casta, cuidado parental e sobreposição de gerações, sendo então
classificadas como verdadeiras sociais (eussociais). São consideradas
biocontroladoras, podendo predar pernilongos, lagartas, pulgões e formigas, também
participando do processo de polinização de algumas flores. Podem ser encontradas em
áreas urbanas, onde se adaptam muito bem e os ninhos permanecem protegidos da
ação da natureza, e também em áreas florestais. Os ninhos podem ser encontrados em
diferentes substratos aderidos por um pedúnculo ou diretamente, são encontrados em
folhas, galhos, cavidades, edifícios e também em equipamentos de ventilação e
iluminação Objetivo: O trabalho tem como objetivo realizar o inventario das espécies
de vespas sociais em uma área urbana e borda de fragmento florestal. Utilizar
diferentes métodos de amostragens, a fim de determinar qual foi o mais eficiente no
levantamento. Elaborar a curva acumulativa de espécies e determinar a constância das
espécies. Metodologia: Foram instaladas, armadilhas atrativas com suco de maracujá
em diversas partes do campus do UNILESTE nos mês abriu a julho de 2016. Sendo
instaladas em arvores, arbustos e na parte inferior do estacionamento próximo ao
fragmento florestal. Apos uma semana eram recolhidas e levadas ao laboratório de
Zoologia de Cordados para triagem e identificação, sendo utilizadas chaves especificas
para vespideos. As buscas ativas foram realizadas uma vez ao mês tendo o mesmo
caminho percorrido. Uma maquina fotográfica foi utilizada para registrar as colônias
observadas. Resultados: O total de indivíduos capturados através das armadilhas
(busca passiva) foi de 24, distribuídos em 3 diferentes gêneros (Mischocyttarus sp;
Polybia sp1; Polybia sp2), e um outro morfotipo, que ainda não foi identificado. Este
último foi coletado somente nas armadilhas instaladas na grade adjacente ao fragmento
florestal. Isso indica que, provavelmente, essa espécie está adaptada a nidificar em
áreas naturais, mas pode forragear em áreas urbanas.   
Na busca ativa foi possível a visualização de 12 colônias pertencentes aos gêneros
Mischocyttarus, Synoeca, Polybia e Polistes. Ao longo do estudo foi possível
visualizar uma constante retirada dos ninhos pela instituição, podendo levar a
alternância dos dados. As colônias foram encontradas embaixo de escadas e telhas,
poucas sendo encontradas em arvores e arbustos, e encontradas em sua maioria
embaixo de estruturas metálicas, como ar condicionado e estrutura do edifício. Isso
mostra a capacidade das vespas sociais em nidificarem em edificações, o que as
aproxima do ambiente urbano, onde podem ser importantes agentes no controle
biológico de outros insetos, como lagartas e larvas. Conclusão: É possível concluir que
a busca passiva em classificação quantitativa, é mais eficiente.
As vespas coletadas nas armadilhas próximas a borda do fragmento, não foram
observadas em locais diferentes, sendo possível afirma que, é uma espécie decorrente
do fragmento florestal.
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