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umidade, em geral, as moscas apresentaram

1. Introdução
Animais ectotérmicos como os insetos,
em

geral,

possuem

o

metabolismo,

o

crescimento e a reprodução relacionados a
condições abióticas. Considerando essa relação,
fatores ambientais podem influenciar a atividade
desses

animais

drosofilídeos

(Welsh

(Diptera:

1938).

Para

os

Drosophilidae),

a

temperatura, a luz e a umidade possuem efeitos
fisiológicos imediatos e/ou tardios, influenciando
o comportamento e o desenvolvimento dessas
moscas (David et al. 1983).
Nas regiões temperadas, a temperatura
é considerada o fator ambiental de maior
influência

nas

flutuações

populacionais

de

drosofilídeos, no entanto, cabe ressaltar que são
escassos estudos que avaliaram a influência da

dois picos de atividade, um durante a manhã e
outro antes do pôr-do-sol (Pavan et al. 1950).
O
investigar

objetivo
a

do

presente

variação

na

estudo

atividade

é
de

drosofilídeos ao longo do dia em uma floresta
tropical de terra firme na Amazônia central. As
seguintes questões foram levantadas: (1) existe
diferença

ao

longo

microambientes

do

dia

(iluminados

e

no

uso

de

sombreados)

pelos drosofilídeos? (2) existe variação na
riqueza e abundância de drosofilídeos ao longo
do dia? (3) existe associação entre a atividade
das espécies de drosofilídeos e parâmetros
ambientais, tais como temperatura e umidade?

2. Material & métodos

umidade na atividade dessas moscas (David et
al. 1983). Por outro lado, nos trópicos, onde
espera-se

que

temperatura

as

variações

sejam

O estudo foi realizado na reserva do Km
41 (02 24’S; 59º52’O), pertencente ao Projeto

flutuações populacionais poderiam ser melhor

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais-

explicadas pela umidade. Tauber et al. (1998)

PDBFF, a cerca de 80 km de Manaus, AM. A

argumentam que, apesar da história natural da

área caracteriza-se por uma formação vegetal de

maioria dos insetos terrestres estar altamente

floresta de terra firme com pluviosidade média

correlacionada com variações da umidade, esse

anual de 2200 mm e temperatura média anual de

fator vem sendo negligenciado em estudos de

26,7o C (RADAMBRASIL 1978 apud Werneck

ecologia de insetos.

2004).

et

al.

drásticas,

na
tais

Pavan

menos

diárias

2.1 Área de estudo

(1950),

partindo

de

observações de ritmos diários em culturas de
Drosophila

em

comportamento

laboratório,
de

algumas

investigaram
espécies

o

o
em

ambientes naturais das regiões sudeste e centrooeste do Brasil. Foram verificados padrões de
atividade de acordo com a temperatura e

2.2 Desenho amostral
A

fim

de

amostrar

maior

heterogeneidade ambiental, foram mapeadas
áreas com diferentes aberturas de dossel e
diferentes incidências luminosas ao longo de
uma trilha linear de 1 Km. Foram encontrados 17

2
microambientes de maior incidência luminosa.

coloração do corpo, facilitando a posterior

Dentre esses microambientes iluminados foram

identificação. No laboratório as moscas foram

sorteados nove pontos de amostragem, distantes

observadas

no mínimo 50 m entre si. Em cada um dos

separadas

pontos sorteados foi disposta uma armadilha no

utilizando chaves de identificação (Dobzhansky &

microambiente iluminado, e distante cerca de 20

Pavan 1943; Pavan & Cunha 1947; Freire-Maia

m de cada uma dessas foi disposta outra

& Pavan 1949). Os gêneros dessa família estão

armadilha em local sombreado pelo dossel. No

organizados nas categorias “grupo” e “subgrupo”,

total

armadilhas.

de acordo com a morfologia dos adultos, das

Considerando o fato de que algumas moscas

formas imaturas e dos cromossomos. Embora

possuem capacidade de dispersão de apenas

não reconhecidas formalmente pela taxonomia,

poucos metros (Sene et al. 1981), as armadilhas

essas categorias têm sido amplamente utilizadas

foram dispostas a distâncias que garantissem

para

independência espacial entre as amostras.

presumivelmente

foram

instaladas

18

sob
em

reunir

estereomicroscópio,

grupos

de

espécies

espécies

de

e
afins

drosofilídeos

aparentadas

(Patterson

&

Stone 1952).

2.3 Coleta e identificação
As moscas no interior das armadilhas

2.4 Parâmetros ambientais

foram coletadas em intervalos de 3 h, ao longo

A coleta das variáveis ambientais foi

de um dia ensolarado, entre 6 e 18 h. Foram

realizada em todos os pontos de coleta nos cinco

utilizadas armadilhas que consistem em latas de

horários de coleta ao longo do dia. Foram

aço, de 1 litro, com o fundo perfurado e isca em

registradas a temperatura e a umidade utilizando

seu interior, presas na vegetação a uma altura

um termo-higrômetro digital (Oregon Scientific,

de 1 m. Não existe um mecanismo que impeça a

THGR 228N).

saída das moscas deste tipo de armadilha,
portanto pode-se assumir que a presença de

2.5 Análise de dados

moscas em determinados horários reflete o

Durante

o

estudo

a

amplitude

da

padrão de atividade das mesmas (Sene et al.

temperatura foi de 23,3 C a 35,2 C e a amplitude

1981). Em cada armadilha foram colocadas

da umidade de 78% a 94%. Esses fatores foram

cerca de 130 g de isca com 2 g de fermento. A

negativamente

isca, padronizada na coleta destas moscas,

R2=0,73; p<0,01), e por isso, somente a umidade

consiste da fermentação de bananas e laranjas

foi avaliada na análise. Foi realizada uma

com fermento biológico fresco (Saccharomyces

regressão logística múltipla, na qual a presença

cerevisiae), neste caso por 16 h. As moscas

/ausência de moscas foi a variável resposta,

foram retiradas de cada armadilha, com o auxílio

enquanto a umidade, o microambiente e o

de uma rede entomológica e transferidas para

horário de coleta foram as variáveis explicativas.

vidros de coleta devidamente etiquetados.

Para comparar a riqueza e a abundância nos

0

relacionados

0

(F(1,20)=

54,53;

A triagem inicial foi realizada ainda no

microambientes foram realizados testes t, onde a

campo, com a utilização de uma lupa manual de

variável explicativa foi o local onde as moscas

aumento pequeno (30x), na qual as moscas da

foram coletadas (microambientes) e as variáveis

família Drosophilidae foram separadas de outros

respostas foram a riqueza dos grupos e a

insetos atraídos (que foram descartados), e

abundância dos indivíduos, em cada um dos

também separadas em grupos conforme a

testes.

3. Resultados
Foram

coletados

68

indivíduos

pertencentes

a

dois

gêneros,

Drosophila,

compreendendo sete grupos de espécies e Scaptodrosophila, representado por uma morfo-espécie.
A ocorrência desses grupos ao longo do dia é apresentada na Figura 1. Nenhum dos grupos
encontrados apresentou distribuição preferencial por um dos microambientes analisados. Em relação
ao horário de atividade, os grupos guarani, repleta e cardini apresentaram distribuição restrita ao
período matutino. Por outro lado, o grupo saltans só foi coletado no período vespertino. O grupo
tripunctata foi encontrado durante a manhã e no fim da tarde, desaparecendo durante os horários de
temperatura mais elevada.

Drosophila gr. guarani
Drosophila gr. saltans
Drosophila gr. repleta
Drosophila gr. cardini
Drosophila gr. melanogaster
Drosophila gr. tripunctata
Drosophila gr. willistoni
Scaptodrosophila sp.
6h
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12h
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Figura 1. Ocorrência de drosofilídeos (Diptera) ao longo do dia em microambientes iluminados (barras claras)
e microambientes escuros (barras escuras), em uma área de terra firme na Amazônia Central, AM.

Em ambos microambientes, ao longo do dia, não houve variação da riqueza de grupos de
drosofilídeos (t= 0,001; g.l.= 8; p= 1,00; Figura 2) e da abundância dos indivíduos (t= 0,529; g.l.= 8; p=
0,61;

Figura

2).

Entretanto,

essas

moscas

apresentaram

tendências

diferenciadas

nos

microambientes. No local iluminado, a abundância dos drosofilídeos e o horário de atividade são
inversamente proporcionais, com a abundância diminuindo ao longo do tempo. Enquanto nos locais
sombreados as moscas apresentaram um pico de abundância entre 9 e 12 h, com decréscimo no
meio da tarde e outro pico de menor intensidade no crepúsculo.
Os drosofilídeos não apresentaram padrões de atividade de acordo com a umidade, o horário
do dia e o microambiente onde foram encontrados (χ2=5,386; g.l.=3; n=90; p=0,146). Os parâmetros
ambientais analisados não variaram conforme a luminosidade do local (microambientes iluminados e
sombreados). Na Figura 3 são apresentadas as variações da temperatura e da umidade ao longo do
dia.
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Figura 2. Riqueza de grupos (A) e abundância de indivíduos (B) de drosofilídeos coletados ao longo do
dia em microambientes iluminados (barras brancas) e sombreados (barras escuras) em uma área de
terra firme na Amazônia central, AM
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Figura 3.Variações da temperatura (A) e da umidade (B) ao longo do dia em microambientes
iluminados (losangos) e sombreados (quadrados) em uma área de terra firme na Amazônia central,
AM (média ± desvio padrão).

pôr-do-sol, foi semelhante ao descrito por Pavan

4. Discussão
Em um estudo realizado também na
reserva do Km 41, com duração e esforço
semelhante a este estudo, foram dispostas 16
armadilhas, distantes 5 m entre si, e foram
coletados apenas 10 indivíduos (Takiya et al.
2000). No presente estudo, as duas armadilhas
pareadas estavam distanciadas, no mínimo, 20
m entre si, e os pontos de amostragem distavam
no mínimo 50 m entre si. Certamente a
disposição mais esparsa das armadilhas permitiu
a

amostragem

de

maior

heterogeneidade

ambiental e foi responsável pela alta abundância
encontrada neste estudo. Outro estudo, na
mesma

reserva,

com

duração

e

esforço

semelhante, registrou riqueza e abundância de
drosofilídeos alta ao amostrar heterogeneidade
do habitat em vários estratos da floresta,
encontrando 53 indivíduos pertencentes a 10
espécies (Siqueira-Filho et al. 2000).
Neste estudo foram capturados 80% dos
grupos de drosofilídeos encontrados por Martins
(1985) na Amazônia central. Dentre os grupos
coletados, willistoni, melanogaster e o gênero
Scaptodrosophila, foram os mais abundantes e
presentes na maioria das coletas. Vale ressaltar
que dois desses grupos são compostos de

et al. (1950) para uma floresta em Pirassununga
(SP), exceto para o fim da tarde, quando as
moscas foram menos freqüentes nas coletas.
Em uma floresta em Mogi das Cruzes
(SP)

a

maior

freqüência

de

moscas

foi

encontrada entre 6 e 7 h, seguida por uma
diminuição drástica ao meio-dia, quando a
umidade relativa chegou a 40% (Pavan et al.
1950). Comparativamente, as flutuações de
temperatura e umidade ao longo do dia, na
Amazônia central, não apresentam variações
bruscas, com amplitude entre 71% e 94%. Esta
condição de menor variação dos parâmetros
climáticos ao longo do dia pode permitir aos
drosofilídeos períodos de atividade mais amplos.
Algumas

espécies

de

Drosophila

possuem picos de atividade variáveis de acordo
com as estações do ano e o clima da região
onde são encontradas. O comportamento de
periodicidade diurna dessas moscas é muito
plástico

e

adaptativo

às

condições

de

temperatura e umidade do ambiente, embora
nem sempre a distribuição dessas moscas se
relaciona diretamente a esses parâmetros.
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