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Introdução

A fauna brasileira de drosofilídeos é provavelmente 
uma subestimativa da variabilidade real, sendo ainda 
menos amostrada na região Nordeste, onde foram 
registradas apenas algumas espécies dos grupos 
melanogaster, repleta e willistoni do gênero 
Drosophila, além da invasora Zaprionus indianus [1]. 
Mais recentemente, novos esforços de coleta estão 
ampliando o número de espécies ocorrentes na região, 
incluindo Scaptodrosophila latifasciaeformis (Rohde 
C, comunicação em congresso) e D. sturtevanti
(Rieger, TT e Santos, JF dados não publicados).

As espécies do grupo bromeliae de Drosophila são 
especializadas na utilização de flores como sítio de 
oviposição. Enquanto D. bromeliae é considerada uma 
espécie tipicamente da América Central, no Brasil 
(Porto Alegre, RS) foram coletadas D. bromelioides e 
outras três espécies crípticas ainda não descritas 
(Schmitz HJ e Valente VLS, comunicação em 
congresso). Apesar da similaridade morfológica, estas 
espécies apresentam isolamento reprodutivo completo e 
podem ser diferenciadas pelas estruturas reprodutivas, 
principalmente a genitália do macho (Schmitz HJ, 
Müller MJ e Valente VLS, comunicação em 
congresso). Os registros anteriores de espécies do 
grupo bromeliae no Brasil incluem um único indivíduo 
de D. bromeliae de Campos do Jordão (SP) [2] e de D. 
bromelioides para a Bahia [3], Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.

Neste trabalho apresentamos os primeiros registros 
de D. bromeliae e da espécie ainda não descrita D. sp. 
n. (tipo III) para a região Nordeste, pertencentes ao 
grupo bromeliae de Drosophila.

Material e métodos

As flores foram coletadas diretamente das plantas, 
identificadas na Tabela 1, nos Campi da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) em Recife (PE) e 
incubadas a 25oC em vidros contendo vermiculita. Após a 
eclosão, as moscas foram removidas para meio de cultura 
contendo banana, para estabelecimento de culturas e 
identificação taxonômica. A identificação das espécies foi 
realizada pela comparação da genitália masculina. As 
fêmeas foram identificadas até o nível de grupo e serão 
alocadas às espécies após a análise da genitália dos 
descendentes masculinos. As genitálias foram preparadas
de acordo com a técnica de Bächli et al [4] e comparadas 
com as genitálias de representantes de D. bromeliae obtida 
do San Diego Stock Center e D. bromelioides identificada 
de acordo com a descrição de Val [5].

Resultados

Os resultados obtidos estão sumarizados na Tabela 1. 
Com exceção de poucos indivíduos de D. melanogaster, 
quase a totalidade das moscas eclodidas são do grupo 
bromeliae, com proporção de machos e fêmeas de 
aproximadamente 50%. Através da análise da genitália foi 
verificado que os machos eclodidos são de D. bromeliae
(15 indivíduos) e de D. sp. n. (tipo III) (14 indivíduos), 
considerando as diferentes flores. No entanto, enquanto D. 
bromeliae eclodiu a partir de flores de Thumbergia
grandiflora, Musa sp. e Hibiscus rosa-sinensis, D. sp. n. 
(tipo III) surgiu apenas de flores de Thumbergia
grandiflora.

Discussão

As principais espécies utilizadoras de flores como 
recurso de oviposição foram as do grupo bromeliae de 
Drosophila, D. bromeliae e D. sp. n. (tipo III), encontradas 
em frequências similares. No entanto, D. sp. n. (tipo III) 
ocorreu apenas em flores de Thumbergia grandiflora, 
enquanto D. bromeliae eclodiu das três espécies de flores 



coletadas, Thumbergia grandiflora, Musa sp. e 
Hibiscus rosa-sinensis. Portanto, com base nestas 
coletas, D. bromeliae parece ser mais versátil na 
utilização de recursos florais que D. sp. n. (tipo III). 
Embora menos versátil, D. sp. n. (tipo III) parece 
utilizar mais intensamente o recurso. No entanto, é 
necessária a ampliação do número de espécies de flores 
coletadas para verificar se estas observações serão 
confirmadas. Os poucos indivíduos de D. melanogaster
que apareceram provavelmente devido à inclusão de 
flores caídas.

Este trabalho estende para Pernambuco a espécie 
ainda não descrita D. sp. n. (tipo III), com ocorrência 
anterior registrada apenas no estado do Rio Grande do 
Sul (Schmitz HJ e Valente VLS; e Schmitz HJ, Müller 
MJ e Valente VLS, comunicações em congressos). A 
ocorrência de D. sp. n. no Nordeste e no Sul é um 
indicativo de que a espécie pode ter ampla distribuição 
geográfica no Brasil.

As observações deste trabalho também estendem
para o estado de Pernambuco o registro da distribuição 
geográfica de D. bromeliae, documentada previamente 
no Brasil apenas no estado de São Paulo [2]. 
Aparentemente, em Recife a ocorrência de D. 
bromeliae pode ser maior que a de D. bromelioides, de 
maneira que esta ainda não foi coletada, apesar de ter 
sido anteriormente nos estados de Minas Gerais e 
Bahia [3], além dos estados da região Sul. A 
continuidade das coletas de flores de outras espécies e 

em outras estações do ano aumentará a possibilidade de 
encontrar em Pernambuco também D. bromelioides e 
outras espécies associadas a flores. 
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Tabela 1. Caracterização das coletas de flores realizadas nos Campi da UFPE e UFRPE em 2009 e número de 
indivíduos eclodidos por espécie de Drosophila.

Coleta Recurso Espécie No. de indivíduos
Data Local (flor) (Drosophila) Machos Fêmeas 

29.06.09 UFPE Thumbergia grandiflora D. melanogaster 04
D. bromeliae 05
D. sp n. (tipo III) 03
Grupo bromeliae 08 

29.06.09 UFPE Hibiscus rosa-sinensis D. bromeliae 02
Grupo bromeliae 03

09.07.09 UFRPE Musa sp. D. bromeliae 01
Grupo bromeliae 01

09.07.09 UFPE Thumbergia grandiflora D. bromeliae 04
D. sp n. (tipo III) 11
Grupo bromeliae 18

04.08.09 UFRPE Hibiscus rosa-sinensis D. bromeliae 03
Grupo bromeliae 01

Total 33 31


