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RESUMO 

As coletas de drosofilídeos em centros urbanos possibilitam a comparação entre 

diferentes ambientes quanto ao grau de preservação ou alteração ambiental. Este 

trabalho analisou as assembléias de drosofilídeos em diferentes níveis de urbanização na 

cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Para tal, foram realizadas coletas 

durante o ano de 2008 em três ambientes distintos: Jardim Botânico, uma área altamente 

urbanizada; Parque Gabriel Knijnik, uma área de mata com urbanização intermediária; e 

Morro Santana, uma área de mata relativamente preservada com iminente avanço 

urbano. O Jardim Botânico apresentou 35 espécies de quatro gêneros diferentes, com 

uma alta ocorrência das espécies exóticas Drosophila simulans e Zaprionus indianus. O 

parque Gabriel Knijnik apresentou 33 espécies de quatro gêneros distintos, com maior 

ocorrência das espécies nativas do grupo tripunctata e do subgrupo willistoni, e menor 

ocorrência das espécies exóticas. Quanto ao Morro Santana, foram identificadas 32 

espécies de três gêneros diferentes, com maior abundância dos grupos nativos, baixa 

representatividade das espécies exóticas e ausência da espécie Z. indianus. Os valores 

do índice de Jaccard evidenciaram maior similaridade na composição de espécies das 

coletas de Verão e Outono e de Inverno e Primavera. Já o índice de Morisita diferenciou 
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o Jardim Botânico dos outros dois locais, que se mostraram mais similares entre si. Na 

coleta de Inverno as amostras do Parque Gabriel Knijnik obtiveram maiores valores nos 

índices de heterogeneidade, equitabilidade e rarefação em relação às amostras do Morro 

Santana. Isto parece ser uma consequência do maior número de indivíduos de espécies 

do grupo nativo tripunctata coletados neste último ponto. Nossos resultados ressaltam 

que o Morro Santana é uma área importante de biodiversidade nativa. Desta forma, 

reforçando a inclusão deste local no projeto de criação do Corredor Ecológico proposto 

pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil.  

 

ABSTRACT 

 

 Collecting drosophilids in urban areas makes possible to compare different 

environments in respect to the degree of preservation or environmental alteration. The 

present study analysed drosophilid assemblages in different levels of urbanisation in the 

city of Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Collections were carried out in 2008 in 

three different environments: Jardim Botânco, a highly urbanised area;  Parque Gabriel 

Knijnik, a forested area with intermediary urbanisation; and Morro Santana, a relatively 

well-preserved forested area, although threatened by the urban growth. In Jardim 

Botânico, 35 species of four genera were found, with high abundance of exotic species 

as Drosophila simulans and Zaprionus indianus. In Parque Gabriel Knijnik, 33 species 

of four genera were found, with higher abundances of native species belonging to the 

tripunctata group and willistoni subgroup, and lower abundance of exotic species. In 

respect to Morro Santana, 32 species and three genera were found, with higher 

abundances of native groups, low representativity of exotic species and absence of Z. 

indianus. The analysis with the Jaccard index showed higher similarity in the species 
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composition between samples of Summer and Autumn, and between Winter and Spring. 

In the other hand, the Morisita index differentiated Jardim Botânico from the other two 

sites. In the Winter, the sample of Parque Gabriel Knijnik showed higher values of 

heterogeneity, evenness and richness compared to Morro Santana. This may be 

consequence of the higher number of individuals of species of the native tripunctata 

group, collected in the last site. Our results have shown that Morro Santana is an 

important area of native biodiversity, therefore, reinforcing the inclusion of this area in 

the project of creation of a ecological corridor as proposed by the Ministry of 

Environment of Brazil. 

 

PALAVRAS CHAVES: Drosophila, urbanização, riqueza de espécies, Porto Alegre, 

Corredor Ecológico 

 

KEY WORDS: Drosophila, urbanisation, species richness, Porto Alegre, ecological 

corridor 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A família Drosophilidae compreende mais de 4.000 espécies descritas (Bächli, 

2009), para as quais existem uma gama de informações acerca da sua sistemática, 

ecologia, genética, biologia molecular e desenvolvimento. As espécies desta família 

apresentam características que apóiam a sua utilização como organismo bioindicador. 

Entre estas características estão: sua ampla distribuição geográfica, seus indivíduos 

numerosos e de pequeno porte, ciclo de vida curto, facilidade de coleta e de manuseio 

em laboratório, sua alta sensibilidade a pequenas modificações no ambiente e a rapidez 



 5

de resposta em termos populacionais (Parsons,1991; Martins, 1987; McIntyre, 2000; 

Ferreira & Tidon, 2005). Mata et al. (2008) testaram e comprovaram o uso de 

drosofilídeos como bioindicadores dos distúrbios causados pelo homem, utilizando 

protocolos vigentes para a escolha de organismos bioindicadores (Dufrêne & Legendre, 

1997; McGeoch & Chown, 1998; McGeoch et al., 2002). Para tal, as autoras 

amostraram uma área urbanizada e duas áreas de reserva no Cerrado brasileiro, as quais 

correspondiam a quatro habitats. Neste trabalho foi verificado que tanto em florestas 

preservadas quanto em florestas já alteradas ocorria uma dominância de espécies 

nativas, enquanto que nos ambientes urbanos havia uma dominância das espécies 

exóticas. O estudo de drosofilídeos em ambientes urbanos no continente americano, 

apesar de escassos, tem reforçado os resultados de Mata et al. (2008). Apesar de não 

utilizarem protocolos para tais inferências, trabalhos anteriores já observavam a 

predominância de espécies nativas em ambientes preservados e de espécies exóticas em 

ambientes alterados (Bélo & Oliveira, 1976; Bélo & Gallo, 1977; Bélo, 1979; Ferreira 

& Tidon, 2005; Goñi et al., 1997; Avondet et al., 2003).  

 De acordo com McIntyre (2000) e McIntyre et al. (2001) existem poucos 

estudos com artrópodes em ambientes urbanos, e assim, pouco conhecimento de como 

estes organismos respondem à urbanização. Conforme Marcus & Detwyler (1972) as 

cidades podem ser consideradas um ecossistema em particular. A fragmentação do 

habitat é acompanhada pela criação de um novo habitat que substitui o original, com 

características, tais como umidade e temperatura totalmente diferentes; e que acabam 

influenciando variáveis ambientais importantes. Desta forma, muitas espécies não 

existentes no habitat original podem, de maneira oportunista, usar o novo habitat e 

possivelmente invadi-lo (Martins, 2001). Dentre as alterações causadas pela 

urbanização está a poluição, a qual emite grandes quantidades de partículas no ar 
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ocasionando forte turbidez. Além disso, modificações no solo, tais como construções e 

pavimentações, causam a diminuição da infiltração da água, dessa forma aumentando a 

aridez local. Todos estes fatores, junto com a dificuldade da movimentação dos ventos, 

acarretam na formação de Ilhas Térmicas com temperaturas mais elevadas (Bryson & 

Ross, 1972; Danni, 1980; Hasenack, 1989).  

 A cidade de Porto Alegre é a capital do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1º de Julho de 2009, 

a cidade apresentava uma estimativa de 1.436.123 habitantes residentes, sendo 

considerada a 11ª cidade mais populosa do país (IBGE, 2009). Desde o trabalho inicial 

de Valente et al. (1989), estudos com assembléias de drosofilídeos nesta cidade tem 

mostrado os efeitos do crescimento da urbanização na composição da fauna e em 

marcadores genéticos (Valiati & Valente, 1996, Lucchese et al., 2003; Silva et al., 2005 

a,b; Garcia et al., 2008). Estes estudos tem permitido monitorar a entrada de espécies 

exóticas na cidade, como no caso de Zaprionus indianus (Castro & Valente, 2001) e 

Drosophila malerkotliana (Garcia et al., 2005). 

 Conforme a atualização da portaria número 9, de 23 de Janeiro de 2007 do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), ficou estabelecida a necessidade da criação de 

um Corredor Ecológico entre o Morro Santana (Porto Alegre) e o Parque Estadual de 

Itapuã (Viamão), com alta prioridade de criação. Corredores Ecológicos são faixas de 

vegetação que ligam fragmentos florestais separados pela atividade humana. Este 

projeto engloba duas áreas de coletas do presente trabalho (discutidas a seguir). 

 Este trabalho tem como objetivo caracterizar a estrutura das assembléias de 

drosofilídeos em diferentes níveis de urbanização na cidade de Porto Alegre, em 

especial no Morro Santana, verificando a ocorrência de variação sazonal na abundância 

de drosofilídeos no período estudado, comparando com outros estudos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

As coletas foram realizadas na cidade de Porto Alegre (30º02'S, 51º14'W), 

capital do Estado do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, a qual faz parte do 

Bioma Pampa. Esta cidade apresenta uma base territorial de 497 km2 (IBGE, 2007). 

Conforme o critério de Köppen (1948), sua classificação climática é Cfa, clima 

subtropical úmido e com verão quente.   

 Foram amostrados três locais com diferentes níveis de urbanização, baseado em 

Ruszczyk (1986/1987), considerando o tipo de cobertura vegetal e os tipos de 

construções no entorno próximo (Fig. 1): Jardim Botânico (JBO – 30°3.091’S, 

51°10.709’W), com 39 hectares e alto nível de urbanização no seu entorno. Esta área 

sofreu um amplo processo de urbanização nos últimos 20 anos, através da construção de 

edifícios comerciais e residenciais e avenidas importantes para a cidade. Parque Gabriel 

Knijnik (PGK – 30°6.219’S, 51°12.159’W) uma área de 11,8 hectares com urbanização 

intermediária, a qual se caracteriza por casas e terrenos grandes no entorno próximo, por 

fragmentos de mata pequenos e abertos, e por áreas com cultivo de plantas frutíferas ao 

redor. Morro Santana (MSA – 30°3.848’S, 51°7.377’W), com aproximadamente 1.000 

hectares, sendo que 350 hectares constituem a Reserva Ecológica do Morro Santana 

(Menegat et al., 1998). Esta área se caracteriza pelo baixo nível de urbanização, e é 

ponto mais elevado da cidade (311 metros de altitude). Este morro apresenta um 

mosaico com campo e fragmento de mata grande e fechado, com bastante urbanização 

ao redor e principiando adentrar o local. É considerado um dos últimos remanescentes 

naturais da cidade. 
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Metodologia de Coleta 

 

Para a captura dos drosofilídeos foi realizada uma coleta a cada estação durante 

o ano de 2008, em cada um dos três locais amostrados, totalizando 12 amostras. Foram 

utilizadas 10 armadilhas no Verão e 20 armadilhas nas demais estações, confeccionas de 

acordo com Tidon & Sene (1988). Como isca, foi utilizada uma banana amassada 

misturada com fermento biológico comercial (FLEISHMAN®) em cada armadilha. 

Estas armadilhas eram amarradas nos galhos das árvores a uma altura aproximada de 

1m30cm do solo e retiradas após três dias. Este é o primeiro trabalho de coletas de 

drosofilídeos realizado na cidade a utilizar este tipo de armadilha. 

 

Identificação das espécies 

 

Após a retirada das armadilhas, foram realizadas triagens no laboratório para a 

identificação das espécies. Primeiramente todos os indivíduos foram levemente 

adormecidos com éter para visualização em estereomicroscópio e separação em nível de 

grupo. As espécies reconhecidas pela morfologia externa foram contabilizadas nesta 

etapa e armazenadas em solução de etanol: água: ácido acético: glicerol (6:4:1:1). Para 

as outras, caso fossem machos, também eram armazenadas na solução etanol: água: 

ácido acético: glicerol, para posterior análise da terminália conforme Bächli et al. 

(2004), onde os indivíduos foram tratados com KOH 10% durante três dias e, após, 

corados com GAGE (300 ml água, 10 ml HCl  10%, 0,5g ficsina ácida). Após este 

tratamento, foi realizada a análise da terminália de acordo com a bibliografia descritiva 

das espécies disponível; caso fossem fêmeas eram estabelecidas isolinhagens em meio 
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de cultura padrão (Marques et al., 1966), para obtenção de prole masculina para 

posterior identificação. As fêmeas que não estabeleceram prole permaneceram com a 

identificação em nível de grupo. Para a identificação das espécies crípticas do subgrupo 

willistoni os indivíduos foram submetidos à análise eletroforética diagnóstica do sistema 

Acph1 (Fostatase Ácida), de acordo com Garcia et al. (2006).     

 

Análises de ecologia e diversidade 

  

Foram utilizados os seguintes parâmetros para as análises das assembléias: 

Riqueza de espécies (Sobs), o qual representa o número de espécies coletadas em cada 

amostra; Abundância relativa, número de indivíduos das espécies exóticas: D. simulans, 

D. immigrans, Z. indianus, do grupo nativo tripunctata, do subgrupo nativo willistoni (o 

qual, localmente, compreende D. willistoni e D. paulistorum), da espécie nativa 

Drosophila capricorni e dos demais indivíduos coletados nos três locais, divididos pelo 

número total de indivíduos na amostra, a cada estação; Índices de similaridades de 

Jaccard e de Morisita, utilizando o programa PAST versão 1.94b (Hammer et al., 2001), 

considerando todas as espécies coletadas em cada local a cada estação. A diversidade 

foi calculada pelo Índice de heterogeneidade de Shannon-Wiener (H’) com logaritmo na 

base e (Magurran, 1988; Krebs 1999) no programa Ecological Methodology 2and 

edition (Krebs, 1999). 

 Também foram calculadas a Equitabilidade de Smith e Wilson (Evar) (Smith & 

Wilson, 1996; Krebs, 1999), no programa Ecological Methodology 2and edition; e a 

riqueza de espécies estimada por Rarefação (Srar) padronizada em todas as amostras 

para 101 indivíduos (Magurran, 1988; Krebs, 1999) no programa BiodiversityPro 

versão 2 (McAleece et al., 1997). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Riqueza de espécies e abundâncias relativas 

 

Foram coletados ao total 15.965 indivíduos pertencentes a 52 espécies de seis 

gêneros diferentes de Drosophilidae, sendo que 13.831 foram identificados a nível 

específico (Tabela 1). Os indivíduos não identificados foram fêmeas que não deixaram 

prole ou indivíduos que morreram em alguma fase do processo de amostragem ou 

identificação, bem como análises eletroforéticas que não obtiveram êxito 

(especificamente subgrupo willistoni). Destes indivíduos não identificados, 1381 são do 

grupo tripunctata, 549 do subgrupo willistoni, 160 do grupo repleta, 17 do grupo 

saltans, oito do grupo annulimana e 19 espécimes não identificados.   

No Jardim Botânico foram coletadas 35 espécies de quatro gêneros diferentes, 

com uma alta ocorrência das espécies exóticas D. simulans e Z. indianus. O Parque 

Gabriel Knijnik apresentou 33 espécies de quatro gêneros distintos, com maior 

ocorrência das espécies nativas do grupo tripunctata e do subgrupo willistoni, e menor 

ocorrência das espécies exóticas, comparado ao JBO. Quanto ao Morro Santana, nele 

foram identificadas 32 espécies de três gêneros diferentes, com maior abundância dos 

grupos nativos, baixa representatividade das espécies exóticas e ausência de Z. indianus. 

As espécies mais representativas considerando os três locais amostrados foram D. 

willistoni (22%), D. simulans (20%), Z. indianus (11%) e D. immigrans (10%). A Fig. 2 

mostra as abundâncias relativas das principais espécies nativas e exóticas coletadas.  

Considerando os três locais amostrados, nossos resultados indicam uma maior 

riqueza de espécies observada para o JBO, o qual possui alto nível de urbanização. JBO 
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apresenta uma maior riqueza de espécies devido à ocorrência de espécies nativas em 

menor quantidade (tanto de mata como de ambientes abertos) e de espécies exóticas. 

Este fato corrobora o que foi apontado por Sax & Gaines (2003), os quais afirmam que 

espécies exóticas podem enriquecer a diversidade local, mas diminuir a diversidade 

global. Esta maior riqueza também se deve ao fato de no JBO ter ocorrido outros 

gêneros de Drosophilidae (Amiota, Chymomyza) os quais apresentam poucos estudos 

sobre sua ecologia e em outras áreas do saber, dificultando qualquer inferência quanto a 

sua representatividade neste ambiente. 

Drosophila willistoni é uma espécie versátil ecologicamente (Burla et al., 1950; 

Valiati & Valente, 1996), sendo encontrada em diversos ambientes no Neotrópico. Em 

nossas amostragens, esta espécie teve alta representatividade no Verão e no Outono, 

tendência salientada em trabalhos anteriores, devido à sua preferência a períodos mais 

quentes e úmidos (Dobzhansky & Pavan, 1950; Frank & Valente, 1985; Saavedra et al., 

1995), entretanto, em nossas amostras ela também foi altamente abundante na 

Primavera no PGK e MSA (em especial neste último). Pelo fato de ser uma espécie 

dominante em florestas úmidas (Sene et al., 1980; Araújo & Valente, 1981; Martins, 

1987, 2001; Val & Kaneshiro, 1988) sua abundância demonstra maior integridade do 

ambiente, o que confirma seus baixos níveis em JBO. O fato de D. willistoni ser a 

espécie mais amostrada neste trabalho difere dos últimos trabalhos realizados em Porto 

Alegre, os quais encontraram Z. indianus (Silva et al., 2005 a,b) e D. simulans (Garcia 

et al., 2008) como as espécies mais abundantes. Porém, nestes trabalhos, o tamanho 

amostral foi maior e a metodologia de coleta empregada diferente. Os locais que mais 

contribuíram para este aumento foram os ambientes menos urbanizados MSA e PGK 

respectivamente.   
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Drosophila paulistorum teve sua primeira ocorrência reportada na cidade em 

1985 (Santos & Valente, 1990). Esta espécie apresenta uma maior abundância em locais 

com menores níveis de urbanização. Na cidade de Porto Alegre, esta espécie vem 

apresentando períodos de picos populacionais alternados com decréscimos de 

abundância devido ao fato de Porto Alegre ser um ponto extremo da sua distribuição 

(Santos & Valente, 1990; Valiati & Valente 1996; Silva et al., 2005 a,b; Garcia et al., 

2008). Outro efeito decorrente disto é a diminuição na sua frequência de polimorfismos 

cromossômicos (Santos & Valente, 1990; Valiati & Valente 1997; Garcia et al., 2008). 

No presente trabalho, o local onde mais se coletou esta espécie foi o MSA. No decorrer 

dos trabalhos com análises de assembléias na cidade, esta espécie apresentou sua 

abundância em decréscimo (Santos & Valente, 1990; Valiati & Valente 1996; Silva et 

al., 2005 a,b; Garcia et al., 2008), o que também se pronunciou no presente estudo; 

sendo assim, esta espécie pouco influenciou na abundância relativa do subgrupo 

willistoni. 

Drosophila capricorni, juntamente com D. willistoni, é um membro do grupo 

nativo willistoni. É também uma espécie típica de florestas (Sene et al., 1980). Sua 

maior representatividade foi na Primavera (PGK e MSA). No trabalho de Döge et al. 

(2008), no qual os autores analisaram uma mata preservada em Joinville (SC), esta 

espécie representou 19% da sua amostragem, ficando atrás apenas de D. willistoni 

(41%).  Gottschalk et al. (2007) ressaltou seu decréscimo em área de alta urbanização, 

devido à sua alta sensibilidade às mudanças ambientais, indicando-a como uma 

conveniente espécie indicadora de preservação ambiental. Nossos resultados encontram 

esta espécie em baixa abundância na cidade, principalmente em JBO, quadro que já vem 

sendo reportado em trabalhos anteriores (Silva et al., 2005 a,b; Garcia et al., 2008).  
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 O grupo tripunctata é um dos maiores grupos endêmicos do Neotrópico (Frota-

Pessoa, 1954; Vilela, 1992) sendo caracterizado como de florestas frias e chuvosas 

(Sene et al., 1980; Martins, 1987), que não se associa ao homem (Dobzhansky & Pavan, 

1950; Sene et al., 1980) e que coloniza fungos (Patterson & Stone, 1952). Este grupo 

teve alta representatividade durante o Inverno, principalmente no MSA, onde 

representou 63% da coleta, Também nesta coleta foram identificadas nove espécies 

deste grupo, indicando uma alta diversidade neste local e que não fora reportada em 

outros locais amostrados, inclusive em trabalhos anteriores na cidade de Porto Alegre 

(Valente et al., 1989; Valiati & Valente 1996; Silva et al., 2005 a,b; Garcia et al., 2008). 

Nestes trabalhos, bem como no presente, muitos indivíduos deste grupo não foram 

identificados em nível de espécie, podendo resultar em uma subestimativa em relação à 

diversidade do mesmo. Assim como para o grupo willistoni, para o grupo tripuncatata 

também é creditada à sua presença como indicadora de integridade do ambiente, sendo 

assim sua alta representatividade e diversidade no MSA poderia estar indicando este 

ponto como o mais íntegro dentre os pontos amostrados dentro da cidade. No JBO sua 

presença foi bastante baixa, sendo praticamente ausente no Verão e no Outono. 

 Drosophila simulans é uma espécie exótica, cosmopolita e fortemente associada 

a locais perturbados pelo homem (Martins, 1989; Bélo & Oliveira-Filho, 1978; Bélo, 

1979).  Ela também é bastante encontrada em florestas (Val et al., 1981; Tidon et al., 

2003) e em áreas abertas (Sene et al., 1980; Tidon-Sklorz et al., 1994; Tidon-Sklorz & 

Sene, 1995) por se adaptar melhor a diferentes regiões fitogeográficas. A maioria dos 

trabalhos envolvendo urbanização reporta esta espécie entre as mais amostradas em 

locais de alta urbanização (Bélo & Oliveira Filho, 1977; Goñi et al., 1997; Ferreira & 

Tidon, 2005; Silva et al., 2005 a,b Gottschalk et al., 2007), indicando que sua 

abundância em cidades pode ser um indicador de ambiente alterado. Nossos resultados 
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mostram que esta espécie teve grande representatividade nos três locais durante o 

Verão, porém sua maior abundância foi no JBO (nas quatro estações), local de alta 

urbanização. No PGK, não ocorreu tão extrema quantidade destes indivíduos, mas 

provavelmente por ser um local com fragmento de mata pequeno e mais aberto, 

apresentou valores maiores que MSA, o qual possui um fragmento de mata maior e 

mais preservado. Estes resultados corroboram a discussão de Gottschalk et al. (2007), 

sobre a dificuldade desta espécie em se estabelecer em florestas mais preservadas. 

 Drosophila immigrans também é uma espécie exótica, cosmopolita e associada 

ao homem (Bélo & Gallo, 1977; Bélo, 1979; Sene et al., 1980; Tidon-Sklorz et al., 

1994; Tidon-Sklorz & Sene, 1995). De acordo com Parson & Stanley (1981) esta 

espécie possui tolerância a baixas temperaturas. Sua maior abundância foi no Inverno e 

na Primavera no JBO, com menor abundância nos ambientes de mata MSA e PGK.  

 Zaprionus indianus é um drosofilídeo de origem africana com sua primeira 

ocorrência reportada recentemente por Vilela (1999) em São Paulo. A partir deste 

primeiro reconhecimento, outros autores começaram a encontrar esta espécie em outras 

localidades no Neotrópico (Castro & Valente, 2001, De Toni et al., 2001; Goñi et al., 

2001; Tidon et al., 2003), demonstrando a facilidade de expansão que ela possui. 

Segundo Vilela (1999), esta facilidade deve-se a capacidade que a espécie tem em se 

desenvolver em uma gama grande de substratos. Ferreira & Tidon (2005) salientam que 

esta espécie (juntamente com D. simulans) teve alta abundância nas suas análises em 

ambientes urbanos, porém, ambas também tem tido sucesso em invadir ambientes 

naturais, os quais no caso deste estudo, ambientes savânicos (Cerrado). Em Porto 

Alegre, desde a sua primeira captura (Castro & Valente, 2001) e nos trabalhos 

posteriores (Silva et al., 2005 a,b; Garcia et al., 2008), esta espécie foi reportada com 

alta abundância, principalmente nas estações mais quentes. Silva et al. (2005a) 
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analisaram os índices de dominância de Simpson (D) e de diversidade  de Shanon 

Wiener (H’) para sítios de oviposição e alimentação separadamente, enquanto que Silva 

et al. (2005b) analisaram amplitude e sobreposição de nicho de Z. indianus com outras 

espécies. Em ambos os trabalhos, os autores sugerem que a colonização de Z. indianus 

em Porto Alegre pode estar levando a ajustes nas estratégias de sobrevivência de 

espécies residentes, porém, sendo também possível que muitas espécies tenham 

condições de coexistir com ela.  

Garcia et al. (2008) realizaram uma análise dos 20 anos de colonização de D. 

paulistorum na cidade, e como mencionado acima, constatou a abundância desta espécie 

diminui desde seu primeiro registro, ao qual os autores sugerem que o aumento 

populacional de Z. indianus pode estar também influenciando no declínio de D. 

paulistorum. No presente trabalho, Z. indianus  apresentou altas frequências no JBO no 

Outono e na Primavera; no PGK ela foi a segunda mais abundantes no Outono e no 

MSA esta espécie não foi coletada. Nossos resultados demonstram uma clara queda na 

abundância de Z. indianus, ao contrário dos trabalhos anteriores já mencionados, 

indicando que a espécie passou por uma explosão populacional inicial e agora ela 

apresenta maior representatividade apenas em pontos mais urbanizados. Além desse 

decréscimo na sua abundância, Z. indianus não se mostrou capaz de invadir com 

sucesso ambientes de mata mais preservada na cidade, no caso MSA. Neste local é 

possível também verificar baixa representatividade de D. paulistorum, o que indica que 

a alta frequência populacional anteriormente reportada para Z. indianus pode não ter 

sido um fator muito relevante em seu declínio.  

Sem dúvida, a continuidade de amostragens se faz necessária para o 

acompanhamento deste quadro acima mencionado. 
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Primeiros registros de gêneros e espécies de Drosophilidae para o Estado do 

Rio Grande do Sul 

 

Baseado na revisão de Gottschalk et al. (2008), no qual os autores elaboraram 

uma revisão sobre os estudos das assembléias de Drosophilidae feitos no Brasil, e que 

reporta 304 espécies de drosofilídeos distribuídos em 18 gêneros pelo país; o presente  

estudo aponta as espécies Drosophila cuaso, Drosophila flexa, Drosophila mediovittata, 

Drosophila piratininga, Drosophila sticta, Drosophila trifilum, Zygothrica ptilialis e os 

gêneros Amiota e Microdrosophila  como primeiros registros para o Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

Diversidade β nos diferentes pontos de coleta 

 

A análise através do Índice de Jaccard (Fig. 3), o qual utiliza um coeficiente 

binário e considera somente presença e ausência dos dados (Krebs, 1999), evidenciou 

maior similaridade na composição das espécies entre o Verão e o Outono e entre o 

Inverno e a Primavera De uma maneira geral, a análise deste índice permite inferir que a 

composição das espécies nos três locais é mais influenciada pelas estações do que pelo 

local, uma vez que tanto espécies exóticas quanto espécies nativas ocorreram nos três 

locais, diferenciando-se apenas pelas suas abundâncias. 

O Índice de Morisita (Fig. 4), o qual utiliza um coeficiente quantitativo e que 

mostra diferenças nas abundâncias relativas de cada espécie (Krebs, 1999) diferenciou o 

JBO dos outros dois locais (PGK e MSA). Esta separação do JBO dos demais locais 

amostrados deve-se ao fato das altas abundâncias das espécies exóticas D. simulans, D. 

immigrans e Z. indianus, uma vez que no MSA e no PGK as maiores abundâncias 
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foram da D. willistoni e do grupo tripunctata. A única exceção foi no Verão, onde JBO 

e PGK agruparam-se devido à alta abundância de D. simulans nesta estação em ambos 

os locais. Este índice reforça a pressuposição de que os três locais amostrados estão 

sujeitos a diferentes níveis de urbanização, demonstrando que as composições das 

assembléias estão respondendo de maneira diferente ao ambiente em que estão 

inseridas. 

  

Heterogeneidade e Equitabilidade das assembléias 

 

No presente trabalho, os valores de H’ e Evar de uma maneira geral, 

apresentaram diferenças discretas ao longo das estações para os três locais (Tabela 2).  

No JBO, os valores de H’ mostraram-se constantes ao longo das estações, apesar das 

variações em Evar, Srar e Sobs. O PGK e MSA apresentaram maiores variações nos 

valores de H’ e Sobs do que nos valores de Evar e Srar. Os menores valores de H’ 

foram obtidos no Verão nos três locais amostrados, os quais podem ter sido 

influenciados pelo menor número de armadilhas utilizadas nesta estação. Um ponto 

importante a destacar são os maiores valores de H’ e Evar obtidos no Inverno no PGK e 

no MSA, os dois pontos amostrados com menor urbanização. Estes valores podem ser 

reforçados analisando os gráficos das abundâncias relativas destes locais (fig. 3), onde é 

possível verificar que no PGK, a fração representando outras espécies coletadas foi 

maior (aumentando H’ e Evar), bem como a fração representando o grupo tripunctata 

no MSA foi mais elevada (63% nesta estação, contra 51% para PGK, diminuindo H’ e 

Evar).  
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Nossos resultados para a análise de H’ mostraram-se semelhantes aos 

encontrados por Silva et al. (2005a) e Gottschalk et al. (2007), os quais foram, no geral, 

maiores no Inverno nos locais de baixa urbanização.   

Estas análises demonstram que os índices analisados não variam muito em 

relação aos locais, porém são influenciados pelas diferentes estações do ano, sendo 

maiores no Inverno.  

 

Conservação em foco: Morro Santana, Corredor Ecológico e continuidade 

de coletas na cidade 

 

Atualmente, é cada vez maior a preocupação com a preservação ambiental. 

Neste sentido, este trabalho abrange o MSA, o qual é uma área inserida em um projeto 

de criação de um Corredor Ecológico do MMA (Fig. 5).  Este Corredor Ecológico irá 

abranger a maioria dos morros da cidade, sendo estas áreas já protegidas por lei.  

O MSA há mais de uma década vem recebendo atenção voltada à sua 

preservação, principalmente por se tratar de um reduto natural que abriga fauna e flora 

de diferentes partes do continente sul-americano. Esta área também desempenha o papel 

de uma Ilha de Frescor, inserida em um denso núcleo urbano, como pode ser observado 

na Fig. 1.  

Nossos resultados apontam o MSA como uma área que abriga uma grande 

diversidade de drosofilídeos nativos e grande abundância dos mesmos. Isto reforça o 

considerável estado de preservação deste local e a importância da sua inserção como 

área prioritária para preservação na cidade.    

 É importante que análises das assembléias de drosofilídeos continuem sendo 

feitas na cidade de Porto Alegre, inclusive incluindo estas áreas de morro protegidas. 
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Isto irá permitir continuar monitorando as invasões pelas espécies exóticas, bem como o 

grau de preservação ou alteração dos diferentes ambientes, auxiliando na escolha das 

áreas prioritárias para a conservação.     
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TABELA 1: Abundância absoluta das espécies coletadas em cada local (JBO: Jardim 
Botânico, PGK: Parque Gabriel Knijnik, MSA: Morro Santana). 

Locais amostrados 
Grupo Espécie JBO PGK MAS Total 

Drosophila annulimana Duda, 1927 0 0 1 1 
annulimana 

Drosophila schineri Pereira & Vilela, 1987 0 6 1 7 
armatus Zaprionus indianus Gupta, 1970 1498 207 0 1705 
busckii Drosophila busckii Coquillett, 1901 3 0 1 4 

canalinea Drosophila piratininga Ratcov & Vilela, 2007 0 0 2 2 
Drosophila cardini Sturtevant, 1916 1 0 2 3 
Drosophila cardinoides Dobzhansky & Pavan, 1943 9 1 0 10 
Drosophila neocardini Streisinger, 1946 2 0 2 4 

cardini 

Drosophila polymorpha Dobzhansky & Pavan, 1943 107 184 86 377 
Drosophila griseolineata Duda, 1927 26 221 385 632 
Drosophila maculifrons Duda, 1927 6 19 13 38 guarani 
Drosophila ornatifrons Duda, 1927 12 33 24 69 

hypandriata Zygothrica hypandriata Burla, 1956 0 0 8 8 
immigrans Drosophila immigrans Sturtevant, 1921 1294 53 253 1600 

Drosophila kikkawai Burla, 1954 2 0 0 2 
Drosophila melanogaster Meigen 1830 3 1 1 5 melanogaster 
Drosophila simulans Sturtevant, 1919 2479 450 286 3215 

pallidipennis Drosophila pallidipennis Dobzhansky & Pavan, 1943 0 6 0 6 
Drosophila antonietae Tidon-Sklorz & Sene, 2001 0 1 0 1 
Drosophila buzzatii Patterson & Wheeler, 1942 5 1 0 6 
Drosophila hydei Sturtevant, 1921 16 0 0 16 
Drosophila mercatorum Patterson & Wheeler, 1942 136 28 1 165 

repleta 

Drosophila onca Dobzhansky & Pavan, 1943 3 3 6 12 
Drosophila prosaltans Duda, 1927 7 1 0 8 

saltans 
Drosophila sturtervanti Duda, 1927 41 9 9 59 

sticta Drosophila sticta Wheeler, 1957 1 0 0 1 
Drosophila bandeirantorum Dobzhansky & Pavan, 1943 0 2 0 2 
Drosophila cuaso Bächli,Vilela & Ratcov, 2000 0 9 1 10 
Drosophila mediopicta Frota-Pessoa, 1954 0 24 35 59 
Drosophila mediopunctata Dobzhansky & Pavan, 1943 45 99 286 430 
Drosophila mediosignata Dobzhansky & Pavan, 1943 0 0 2 2 
Drosophila mediovittata Frota-Pessoa, 1954 0 0 1 1 
Drosophila nappae Vilela, Valente & Basso-da-Silva, 2004 9 46 498 553 
Drosophila paraguayensis Duda, 1927 17 108 384 509 

tripunctata 

Drosophila trifilum Frota-Pessoa, 1954 0 2 45 47 
Drosophila capricorni Dobzhansky & Pavan, 1943 15 384 88 487 
Drosophila nebulosa Sturtevant, 1916 2 0 0 2 

willistoni 

Drosophila parabocainensis Carson, 1954 3 2 0 5 
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Drosophila paulistorum Dobzhansky and Pavan, 1949 14 38 44 96  
Drosophila willistoni Sturtevant, 1916 55 1009 1778 3642 
Amiota sp1 1 1 0 2 
Amiota sp2 1 0 0 1 
Chymomyza sp 1 0 0 1 
Drosophila flexa Loew, 1866 0 1 0 1 
Drosophila sp1 1 0 0 1 
Drosophila sp2 2 0 0 2 
Drosophila sp3 0 2 0 2 
Drosophila sp4 1 0 0 1 
Drosophila sp7 1 2 1 4 
Microdrosophila sp 0 2 8 10 
Zygothrica ptilialis Burla, 1956 0 0 1 1 

não agrupada 

Zygothrica sp2 0 0 4 4 
 Total 6619 2955 4257 13831
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TABELA 2: Análises de heterogeneidade e rarefação calculadas considerando os três 
locais a cada estação. H’: Heterogeneidade de Shannon-Wiener, Evar: Equitabilidade de 
Smith & Wilson, Srar: Riqueza de espécies estimada por rarefação, padronizada para 
101 indivíduos, Sobs: Riqueza de espécies observada. (JBO: Jardim Botânico, PGK: 
Parque Gabriel Knijnik, MSA: Morro Santana).  
 
 

Local Estação H' Evar Srar Sobs 

Verão 1,005 0,127 5,52 12 

Outono 1,291 0,160 6,98 17 

Inverno 1,379 0,171 9,53 24 
JBO 

Primavera 1,347 0,139 7,64 22 

Verão 0,853 0,164 5,06 7 

Outono 1,247 0,157 7,12 11 

Inverno 2,408 0,186 15,14 29 
PGK 

Primavera 1,745 0,193 11,59 21 

Verão 0,790 0,202 4,27 5 

Outono 0,332 0,198 5 5 

Inverno 2,118 0,137 11,84 27 
MSA 

Primavera 0,948 0,199 8,56 15 
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FIGURA 1: Imagens de satélite dos três locais amostrados no trabalho: JBO (Jardim 

Botânico), PGK (Parque Gabriel Knijnik) e MSA (Morro Santana), asterisco em 

amarelo indicando ponto de coleta.  
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FIGURA 2: Abundâncias relativas das espécies exóticas D. simulans, D. immigrans, 
Zaprionus indianus, do grupo nativo tripunctata, do Subgrupo nativo willistoni (o qual 
compreende D. willistoni e D. paulistorum), da espécie nativa D. capricorni e dos 
demais indivíduos coletados nos três locais (JBO – Jardim Botânico, PGK – Parque 
Gabriel Knijnik, MSA – Morro Santana) 
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FIGURA 3: Dendrograma UPGMA construído com base no Índice de Similaridade de 
Jaccard, considerando cada um dos locais amostrados a cada estação (JBO: Jardim 
Botânico, PGK: Parque Gabriel Knijnik, MSA: Morro Santana). 
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FIGURA 4: Dendrograma UPGMA construído com base no Índice de Similaridade de 
Morisita, considerando cada um dos locais amostrados a cada estação (JBO: Jardim 
Botânico, PGK: Parque Gabriel Knijnik, MSA: Morro Santana). 
 
 
. 
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FIGURA 5: Corredor Ecológico proposto pelo MMA destacado em amarelo. 

Modificado de MMA, (2009). 


