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COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

OCORRÊNCIA DE Zaprionus indianus GUPTA 
(DIPTERA: DROSOPHILIDAE) EM FRUTOS DE 

JUAZEIRO Ziziphus joazeiro MART. (RHAMNACEAE) 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE1

DANIELL RODRIGO RODRIGUES FERNANDES2 & ELTON LUCIO ARAÚJO3

RESUMO-Este trabalho relata, pela primeira vez, a ocorrência de Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera: 
Drosophilidae) em frutos de juazeiro Ziziphus joazeiro Mart., em Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 
Foram amostrados frutos, coletados na árvore e no solo, de plantas de juazeiro presentes no Câmpus da 
Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA). Os frutos coletados foram levados ao Laboratório de 
Entomologia Aplicada da UFERSA, pesados, acondicionados em recipientes plásticos contendo vermiculita 
e cobertos com tecido voile, para obtenção dos pupários. Das amostras de frutos, foram obtidos 932 pupários, 
dos quais emergiram 188 exemplares de Z. indianus.
Temos para indexação: Caatinga, semiárido, drosofilídeo, mosca-do-figo, juá.

OCCURRENCE OF Zaprionus indianus GUPTA (DIPTERA: DROSOPHILIDAE) 
IN “JUAZEIRO” FRUITS Ziziphus joazeiro MART. (RHAMNACEAE) IN THE 

STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL

ABSTRACT -This study, describe for the first time the occurrence of Zaprionus indianus Gupta, 1970 in 
“juazeiro” fruits (Ziziphus joazeiro) in Mossoró, state of Rio Grande do Norte, Brazil. It was collected fruits 
in “juazeiro” trees planted in the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) in Mossoró - RN. 
The fruits collected were taken to the Laboratory of Applied Entomology of the UFERSA, weighed and 
packaged in plastic containers with vermiculite and covered with voile fabric. A total of 188 specimens of 
this flies was obtained from 932 puparium collected from the fruits.
Index terms: Caatinga, semi-arid, drosophilid, fig fly, juá.

O juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamna-
ceae) é uma árvore frutífera que ocorre naturalmente 
em diversas áreas do bioma Caatinga e é plantada 
como árvore de sombra na região Nordeste do Brasil 
(LORENZI et al., 2006). Esta espécie é bastante im-
portante no Sertão Nordestino, pois pode ser utilizada 
como forrageira, já que se mantém sempre verde, 
mesmo em época de seca (planta xerófila), e seus 
frutos também podem ser consumidos na alimentação 
humana (CARVALHO, 2007). Por outro lado, seus 
frutos são hospedeiros potenciais de insetos-praga, 
principalmente de dípteros frugívoros, que podem ser 
pragas-chave de culturas de importância econômica.

Contudo, pouco se conhece sobre a diver-
sidade de dípteros frugívoros associados a frutos 
de juazeiro no Nordeste brasileiro, região que se 

destaca na produção e exportação de frutas tropicais 
in natura. Em trabalho realizado no Estado do Rio 
Grande do Norte, região Nordeste do Brasil, Araujo 
et al. (1996) relataram pela primeira vez a ocorrência 
da espécie frugívora Anastrepha zenildae Zucchi, 
1979 (Diptera: Tephritidae), infestando frutos de 
juazeiro. Este foi o primeiro relato da associação 
de uma espécie de Anastrepha com frutos de uma 
planta da família Rhamnaceae, no País. Posterior-
mente, Araujo et al. (2005) observaram A. zenildae 
e Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Te-
phritidae) infestando juá, na região de Mossoró/Assu 
(que abrange fazendas produtoras de frutíferas que 
se estende desde Mossoró até Assu), Rio Grande do 
Norte. Apesar da ocorrência de C. capitata (espécie 
exótica) em frutos de juazeiro (espécie nativa), Arau-
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jo et al. (2005) observaram que há uma preferência 
dos tefritídeos nativos, Anastrepha spp., pelos frutos 
nativos (ex. goiaba Psidium guajava L. - Myrtaceae e 
cajá Spondias sp. - Anacardiaceae), e de C. capitata 
pelos hospedeiros exóticos (ex. carambola Averrhoa 
carambola L. - Oxalidaceae e acerola Malpighia 
emarginata DC. - Malpighiaceae), no semiárido.

Nos últimos anos, uma espécie-praga de 
frutíferas, conhecida como mosca-do-figo Zaprionus 
indianus Gupta, 1970 (Diptera: Drosophilidae), vem 
alastrando-se pelo território brasileiro. Esta mosca 
é supostamente de origem africana, e foi relatada 
pela primeira vez no Brasil em 1999, no município 
de Santa Isabel (SP), infestando frutos de caqui 
Diospyros kaki L. (Ebenaceae), e em Valinhos (SP), 
associada a figo Ficus carica L. (Moraceae) (VI-
LELA, 1999). A partir daí, foi detectada em vários 
Estados, como no Rio Grande do Sul (CASTRO; 
VALENTE, 2001), Santa Catarina (DE TONI et al., 
2001), Paraíba, Pernambuco e Bahia (SANTOS et al., 
2003), Distrito Federal, Maranhão, Pará e Rondônia 
(TIDON et al., 2003), Minas Gerais (KATO et al., 
2004), Mato Grosso e Rio de Janeiro (DAVID et al., 
2006). Recentemente, foi relatada no arquipélago 
de Fernando de Noronha (OLIVEIRA et al., 2009). 

A mosca-do-figo é uma espécie generalista, 
onde apenas na África possui relatos de ocorrência 
em mais de 70 espécies de frutos (LACHAISE; 
TSACAS, 1983). No Brasil, em áreas urbanizadas 
e de Mata Atlântica do Estado de Santa Catarina, 
Gottschalk (2008) coletou frutos de 80 espécies 
vegetais pertencentes a 34 famílias, das quais 12 
estavam infestadas por este inseto.

Portanto, considerando a importância da 
fruticultura para a região de Mossoró, Rio Grande 
do Norte, há necessidade de se ampliarem os conhe-
cimentos sobre a diversidade de dípteros frugívoros 
associados a frutos do juazeiro e o conhecimento da 
distribuição da mosca-do-figo no Brasil. Este traba-
lho teve como objetivo verificar se Z. indianus ocorre 
em Mossoró, em associação com frutos de juazeiro.

Para isto, foram realizadas amostragens de 
frutos do juazeiro, coletados diretamente das plantas 
e também do solo, em diferentes fases de maturação. 
Os frutos foram coletados em abril de 2006, em ár-
vores presentes no Câmpus da Universidade Federal 
Rural do Semiárido (UFERSA) em Mossoró (RN). 
Os frutos coletados foram levados ao Laboratório 
de Entomologia Aplicada da UFERSA, pesados, 
acondicionados em recipientes plásticos contendo 
vermiculita, e cobertos com tecido voile. Após dez 
dias, os frutos foram examinados, e a vermiculita 
,submetida à triagem com a finalidade de verificar 
a presença de pupários de dípteros. Os pupários 

foram coletados, armazenados em placas de Petri e 
mantidos em temperatura ambiente até a emergência 
dos adultos.

Das amostras de frutos coletadas (1,9 kg) 
foram obtidos pupários de Drosophilidae e alguns 
de Tephritidae e Lonchaeidae. Dos 932 pupários de 
drosofilídeos obtidos, que representaram um índice 
de infestação de 491 pupários por kg de fruto, emer-
giram 188 adultos de Z. indianus, correspondendo a 
uma viabilidade pupal de 20,2%. 

Gottschalk et al. (2008) realizaram um amplo 
levantamento bibliográfico sobre a ocorrência de 
espécies de Drosophilidae no Brasil, e para o Estado 
do Rio Grande do Norte relataram a ocorrência de 
nove espécies: Drosophila borborema Vilela e Sene, 
1977; D. cardini Sturtevant, 1916; D. flexa Loew, 
1866, D. malerkotliana Parshad e Paika, 1964; D. 
nebulosa Sturtevant, 1916; D. rosinae Vilela, 1983; 
D. simulans Sturtevant, 1919; D. sturtevanti Duda, 
1927, e Scaptodrosophila latifasciaeformis (Duda, 
1940). Dessa forma, este é o primeiro relato da 
ocorrência de Z. indianus em Mossoró e no Estado 
do Rio Grande do Norte, e o primeiro relato desta 
espécie infestando frutos de Z. joazeiro.

O fato de os frutos terem sido coletados em 
diferentes estágios de maturação, tanto da planta 
como no solo, impediu determinar se houve dis-
criminação na oviposição da mosca em frutos do 
solo e da planta. Fernandes et al. (2009) relataram a 
emergência de adultos desta espécie em frutos de café 
Coffea arabica L. (Rubiaceae), tanto nos que foram 
coletados nas plantas quanto nos caídos ao solo. A 
ocorrência de Z. indianus em frutos de Z. joazeiro 
confirma a polifagia desta espécie.

É interessante ressaltar que o juazeiro é uma 
planta nativa do semiárido nordestino e pode ser 
importante hospedeiro alternativo da mosca-do-figo, 
quando nas proximidades de áreas cultivadas com 
frutíferas.

DANIELL RODRIGO RODRIGUES FERNANDES & ELTON LÚCIO ARAÚJO
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