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Introdução

A fauna de drosofilídios da região Nordeste do 
Brasil ainda é pouco estudada [1]. As espécies descritas 
como mais frequentes na região foram Drosophila 
nebulosa, D. willistoni, D. paulistorum,  D. tropicalis
(grupo willistoni) e D. simulans, D. melanogaster e D. 
kikkawai (grupo melanogaster) [2, 3]. Esta lista foi 
ampliada com a inclusão da espécie colonizadora D.
malerkotliana [4].

Desde 1996 nosso grupo tem realizado várias 
amostragens de drosofilídios em diferentes localidades 
na região Nordeste, principalmente nos estados de 
Pernambuco (PE), Bahia (BA) e Paraíba (PB). Nossos 
achados publicados em 2003 [1] revelaram que o grupo 
willistoni esteve representado apenas por poucos 
indivíduos de D. nebulosa, o que significa que este 
grupo encontrava-se extremamente reduzido na região,
tanto em número de espécies e como de indivíduos. 
Para o grupo melanogaster a situação também é 
completamente diferente daquela relatada
anteriormente [2, 3, 4] como representada por D. 
melanogaster e D. simulans, uma vez que existe agora 
uma notável dominância da espécie colonizadora D. 
malerkotliana, o que possivelmente deslocou as demais 
espécies dos grupos melanogaster e willistoni de seus 
nichos. Além disso, também no grupo melanogaster foi 
registrada a presença de poucos indivíduos de D. 
kikkawai, exclusivamente no Refúgio Ecológico 
Charles Darwin. Outro achado inesperado, foi o 
número significativo de indivíduos de D. maculifrons
(grupo guarani) no Parque Dois Irmãos e no Refúgio 
Ecológico Charles Darwin, ambos com baixa 
urbanização. O grupo guarani ocorre principalmente 
em regiões frias [4], e sua ocorrência nunca foi 
registrada na região Nordeste do Brasil, caracterizada
por temperaturas elevadas durante todo o ano, com 
chuvas fracas e irregulares. Entretanto, estas não foram 
as únicas mudanças na fauna de drosofilídios 
observadas na região. O registro de coleções mostrado 
por nosso grupo [1] também documenta a invasão do 

Nordeste do Brasil por outro drosofilídio, a espécie
Zaprionus indianus. Apesar de não ser encontrada em 
nossas coletas de 1996 a 1999, Z. indianus é agora 
amplamente dispersa na região Nordeste, evidenciando
uma nova colonização. De fato, em março de 2000 esta 
espécie foi inicialmente encontrada na Bacia do Rio 
São Francisco (Sobradinho, BA), colonizando frutos de 
umbuzeiro (Spondias tuberosa), jambo (Jambosa 
vulgaris), siriguela (Spondias purpurea) e genipapo
(Genipa americana) e posteriormente no litoral do 
Estado de Pernambuco. A população cresceu 
rapidamente e até o final de 2000, Z. indianus já 
representava uma frequência de 12,4% dos 
drosofilídios. Assim como D. malerkotliana, Z. 
indianus parece também ser uma espécie capaz de 
alterar a fauna, substituindo outras espécies de 
drosofilídios. 

As coletas com identificação e frequencia de 
espécies distribuidas por frutos e locais foram 
continuadas. Nos últimos anos a ocorrência de Z. 
indianus continua crescendo, tornando-se a mais 
freqüente, e novas espécies foram encontradas. Por isso 
o grupo de pesquisa continua investindo no 
levantamento da diversidade da fauna de drosofilídios,
iniciado em 1996, e no aprimoramento da equipe em 
cursos de identificação por caracteres externos e 
montagem de genitália. Neste trabalho apresentamos a 
diversidade da fauna de drosofilídios, comparando duas 
áreas urbanas, ambas com razoável cobertura vegetal, 
onde se localizam os campi da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE).

Material e métodos

A coleta dos drosofílideos para registro e 
estudos de biodiversidade foi realizada pela coleta de 
frutos caídos ou com auxílio de iscas de frutas (banana, 
jaca e jambo). As iscas foram posicionadas em locais 
sombreados e conduzidas ao laboratório após o 
intervalo de 18-48 horas. Foram realizadas coletas nos 



anos de 2003, 2008 e 2009 nos campi da UFPE e 
UFRPE, ambos localizados na cidade de Recife, litoral 
de Pernambuco. A identificação taxonômica dos 
adultos emergentes foi realizada com auxílio da chave 
dicotômica de espécies [5] e análise de preparação de 
genitália masculina quando necessário [6].

Os espécimes foram identificados, separados 
por sexo e contabilizados levando em consideração o 
local de coleta e data. Os gráficos apresentados foram 
preparados no editor de gráficos do programa 
Microsoft Word, utilizando os dados obtidos. 

Resultados

A Tabela 1 apresenta o total de espécies e 
espécimes coletados distribuídos por ano e localidade. 
As espécies encontradas foram: Zaprionus indianus, D. 
melanogaster, D. ananassae, D. malerkotliana, D. 
nebulosa, D. sturtevanti, D. kikkawai e espécimes do 
grupo willistoni. No grupo willistoni estão incluídas as 
espécies crípticas D. willistoni e D. paulistorum, de 
distinção mais difícil e a espécie não críptica D. 
nebulosa, que ocorreu em freqüência menor que 1%. 
A proporção entre espécimes, machos e fêmeas, foi de 
1:1 em todas as espécies coletadas.

Na Figura 1 é apresentado o somatório total de 
indivíduos de cada espécie nos anos de 2003, 2008 e 
2009, para os dois locais de coleta. Neste gráfico pode-
se observar que a espécie Z. indianus que em 2003 e 
2008 encontrava-se em menor frequência tornou-se a 
mais freqüente em 2009, seguida por D. malerkotliana.
Já D. melanogaster é a espécie mais frequente em 2003 
e 2008, mas a terceira em ocorrência em 2009. 
Denominadas como “outras” encontram-se as espécies 
crípticas do grupo willistoni, D. nebulosa e D.
kikkawai, conjunto de espécies que se manteve em 
baixa proporção em 2003 e 2008, mas atingindo a 
quarta posição em frequência em 2009. Por outro lado, 
D. ananassae apresentou um relativo crescimento entre 
2008 e 2009, e em 2009 a espécie D. sturtevanti foi 
coletada pela primeira vez nestes locais. A Figura 2 
apresenta o somatório de indivíduos por espécie e 
localidade, mostrando que as frequências de Z. 
indianus são as mais distintas entre as duas localidades,
pois enquanto decrescem no campus da UFPE 
aumentam drasticamente no campus da UFRPE. Outro 
achado interessante é a oscilação em espelho entre as 
frequências de D. malerkotliana e D. ananassae nas 
duas localidades.

Discussão

Alterações nas frequências relativas das espécies são 
comuns na fauna de drosofilídios, refletindo alterações 
ambientais e introdução de novos taxa nas
comunidades. Entretanto, somente um monitoramento 
contínuo pode mostrar a ocorrência, ou não, destas
alterações na guilda de drosofilídios. As localidades 
investigadas apresentam boa cobertura vegetal e apesar 
de estarem localizadas na área urbana de uma grande 
metrópole, podem ser consideradas de média 
urbanização. Os dados apresentados mostram que as 

espécies invasoras Z. indianus e D. malerkotliana
continuam deslocando D. melanogaster e o grupo 
willistoni. No entanto, registramos pela primeira vez a 
oscilação em espelho, isto é, quando uma espécie
aumenta a outra diminui a sua freqüência, entre D. 
malerkotliana e D. ananassae em ambos os locais
estudados. Estas duas espécies já fizeram parte do 
grupo melanogaster, mas recentemente foi sugerido 
que ambas sejam alocadas no grupo ananassae, após 
grande reorganização taxonômica do grupo 
melanogaster [7]. O segundo achado importante foi o 
aparecimento de uma outra espécie, D. sturtevanti, que 
ainda não havia sido descrita nestas localidades. 
Aparentemente todas estas modificações se deram às
custas das freqüências de indivíduos de D. 
melanogaster e das espécies do grupo willistoni. 
Entretanto, a fauna de drosofilídios ainda apresenta-se
bastante diversificada, certamente devido a cobertura 
vegetal das localidades investigadas. Estes resultados 
reforçam a necessidade de acompanhamento contínuo e 
da comparação entre locais e micro-regiões, para 
detecção das possíveis modificações nesta fauna. 
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Tabela 1. Total de espécimes por espécies coletadas distribuídos por localidade durante os três anos 
avaliados.

0
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255

2003 2008 2009

D. melanogaster

D. malerkotliana

Z. indianus

D. sturtervanti

D. ananassae

outras

Figura 1. Somatório dos indivíduos de cada espécie coletados nos anos de 2003, 2008 e 2009 nos campi

da UFPE e UFRPE. A linha de “outras” inclui o grupo willistoni e D. kikkawai.
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Espécies UFRPE UFPE
2003 2008 2009 2003 2008 2009

D. melanogaster 0 15 44 49 141 162
Z. indianus 8 25 236 55 9 5
D. ananassae 38 30 20 30 34 33
D. malerkotliana 74 86 138 70 34 138
D. sturtevanti 0 0 54 0 0 0
Grupo willistoni 0 0 2 0 6 155
Outras 0 0 1 0 6 0

Figura 2. Somatório do número de 
indivíduos de cada espécie nos anos 
de 2003, 2008 e 2009, nas 
localidades (A) UFPE e (B) UFRPE.


