INTERAÇÃO ENTRE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
E A PLANTA HOSPEDEIRA Sorocea bonplandii (MORACEAE)
Alexandre S. Neutzling, Adrise M. Nunes, Alexandra P. Krüger e Flávio R.M. Garcia
RESUMO
O conhecimento quanto a diversidade e interação de Tephritidae com seus hospedeiros nativos é escasso. Desta forma, objetivou-se caracterizar a interação entre moscas-das-frutas e a planta hospedeira Sorocea bonplandii. Para tanto,
foram coletados frutos de S. bonplandii em duas áreas no sul
do Brasil e acondicionados em recipientes até a emergência
dos adultos. Também foi realizada a caracterização e teste de
germinação entre frutos injuriados e intactos. A espécie mais
freqüente foi Hexachaeta socialis, seguida de Anastrepha sp.

e Ceratitis capitata, sendo S. bonplandii registrada pela primeira vez como hospedeira destas espécies. Dos parasitoides
emergidos todos pertenciam à Utetes. Os frutos infestados
apresentavam orifícios, depressões e um túnel interno antes
do consumo total da semente. O teste de germinação indicou
baixa germinação das sementes infestadas. A poliginia por
defesa de recursos como uma estratégia reprodutiva de H.
socialis e o comportamento de oviposição são descritos pela
primeira vez.

Introdução

Sorocea bonplandii (Baill.)
W.C. Burger, Lanjouw &
Boer (Moraceae) é uma árvore de pequeno porte, perenifólia, lactescente, sendo uma
das mais características do
sub-bosque florestal da Mata
Atlântica e de grande interesse farmacológico, apresentando valor medicinal similar ao
da espinheira santa (Maytenus ilicifolia (Schrad.)
Planch. e M. aquifolium
Mart.) (Klein, 1972; Jarenkow
e Waechter, 2001; Ruschel
et al., 2006; Bittencourt et al.,
2007). Esta planta apresenta
um alto índice de infestação
por insetos predadores de sementes e suas sementes perdem significativamente a capacidade de germinação após
o ataque destas moscas (Paula
et al., 2004). Desta forma,
objetivou-se caracterizar a
interação entre moscas-das-frutas e a planta hospedeira
S. bonplandii.

A família Tephritidae inclui as verdadeiras moscas-das-frutas, insetos de extrema importância econômica
para a fruticultura mundial.
Desta forma tem sido tradicionalmente est udada sob
aspectos aplicados. Contudo,
sua plasticidade ecológica e
comportamental permite sua
utilização como modelo para
responder perguntas biológicas básicas e questões evolutivas de amplo interesse
(Korneyev, 1999).
Na maioria dos registros de
plantas hospedeiras de tefritídeos frugívoros, a parte do
fruto atacado não é descrita.
Assim, não se sabe exatamente quantas e quais são as
moscas-das-frutas predadoras
de sementes e muito menos a
influência desta guilda na dinâmica de comunidades florestais (Garcia, 2009).

Insetos predadores de sementes podem se ad apt a r
para se desenvolverem e viverem dentro de sementes,
per ma necendo isolados e
protegidos do ambiente pelo
tegumento (Herrera, 1989).
A predação pré- dispersão
por insetos pode causar o
abortamento e perda de mais
de 80% das sementes, seja
em ambientes f lorestais ou
em savanas (Janzen, 1972;
Andersen, 1988).
Há vár ios est udos abordando predação pré-dispersão de sementes de espécies
de Asteraceae por Te phritidae, comprometendo o
potencial re produt ivo d a
pla nt a ( Mai mon i-Rodella
et al., 1999; Picker i ng,
2009). Porém, poucos estudos abord am esse tipo de
interação com árvores frutíferas, existindo breves descr ições de d a nos (Sa ntos
et al., 1993, 1996).

Material e Métodos
A amostragem de frutos foi
realizada em um pequeno
fragmento florestal com cerca
de 1ha de f loresta na zona
r ural do município de São
Lourenço do Sul, na localidade de São João da Reserva
(31º17’S; 52º09’O) e no Horto
Botânico Ir mão Teodoro
Luis (HBITL) (31º47’48’’S;
52º15’45’’O), localizado no
município de Capão do Leão,
RS, Brasil. As coletas foram
realizadas semanalmente entre
dezembro de 2013 a janeiro
de 2014.
Em ambos os locais, foram
coletados fr utos ao acaso,
com sintomas do ataque de
moscas-das-frutas tanto na
planta, quanto no solo, no
período de frutificação. Os
frutos foram obtidos de três
árvores em cada localidade e
o tamanho das amostras foi
var iável, dependendo da
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INTERACTION BETWEEN FRUIT FLIES (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
AND THE HOST PLANT Sorocea bonplandii (MORACEAE)
Alexandre S. Neutzling, Adrise M. Nunes, Alexandra P. Krüger and Flávio R.M. Garcia
SUMMARY
The knowledge regarding the diversity and interaction of Tephritidae and their native hosts is scarce. Thus, this study aimed
to characterize the interaction between fruit flies and the host
plant Sorocea bonplandii. Therefore, fruits of S. bonplandii were
collected in two areas in Southern Brazil and stored in containers until the emergence of the adults. Additionally, the characterization and the germination test between injured and intact
fruits were carried out. The most frequent species was Hexa-

chaeta socialis, followed by Anastrepha sp. and Ceratitis capitata.
S. bonplandii was registered for the first time as host of these
species. All the emerged parasitoids belonged to Utetes. The infested fruits had holes, depressions and an inner tunnel prior to
complete consumption of the seed. The germination test indicated low germination of the injured seeds. Polygyny for the defense of resources as a reproductive strategy of H. socialis and
the oviposition behavior are described for the first time.

INTERACCIÓN ENTRE LAS MOSCAS DE LA FRUTA (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Y LA PLANTA HOSPDEDERA Sorocea bonplandii (MORACEAE)
Alexandre S. Neutzling, Adrise M. Nunes, Alexandra P. Krüger y Flávio R.M. Garcia
RESUMEN
La información sobre la diversidad y las interacciones de los
Tephritidae con sus hospederos nativos es escasa. Por lo tanto,
el objetivo de este trabajo fue caracterizar la interacción entre
moscas de la fruta y la planta hospedera Sorocea bonplandii.
Se recolectaron frutos de S. bonplandii en dos zonas del sur
de Brasil, los que fueron acondicionados en recipientes hasta
la emergencia de adultos. También se realizó la caracterización y el test de germinación entre frutos dañados e intactos.
Las especies más frecuentes fueron Hexachaeta socialis, se-

disponibilidade de frutos no
campo. Logo após a coleta,
foram encamin hados ao
Laboratório de Ecologia de
Insetos, Universidade Federal
de Pelotas (UFPel). No laboratório, os frutos foram individualizados, pesados e colocados em recipientes plásticos
(500ml) com uma camada de
vermiculita fina como substrato, cobertos com tecido tipo
voil e mantidos em sala climatizada, sob condições controladas de temperatura (25 ±2ºC)
e UR (70 ±10%). Próximo da
pupação, o substrato foi peneirado diariamente e os pupários
obtidos foram separados,
quantificados e acondicionados
em tubos contendo vermiculita
umedecida para emergência
das moscas e/ou parasitoides.
A identificação dos tefritídeos foi realizada com base nas
características morfológicas da
extremidade do ápice do acúleo, sob microscópio estereoscópico, utilizando-se chave

dicotômica de Zucchi (2000) e
de Hernández-Ortiz (2006).
O índice de infestação foi
calculado pelo número médio
de pupários por fruto (pupas/
fruto) de acordo com Malavasi
e Morgante (1980). A viabilidade pupal foi calculada a
par tir da razão de moscas
emergidas sobre o número de
pupas. O índice de parasitismo
foi obtido por P(%)= Nº parasitóides emergidos ×100 /
Nº moscas emergidas + Nº
parasitóides emergidos utilizando-se a metodologia de
Matrangolo et al. (1998).
Foram feitos cortes com bisturis em 50 frutos danificados
visando descrever as injúrias
causadas pelas larvas em diversas fases do desenvolvimento. Além disso, foi realizado um teste comparativo entre
o percentual de germinação
das sementes infestadas e intactas; para isto foram selecionados 30 frutos com sinais de
infestação pré-determinados
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guida de Anastrepha sp. y Ceratitis capitata. Este es el primer
registro de S. bonplandii como planta hospedera de estas especies. Los parasitoides emergidos todos pertenecían a Utetes.
Los frutos infestados presentaron orificios, depresiones y una
galería interna antes del consumo total de la semilla. Los test
de germinación indicaron una baja germinación de las semillas
infestadas. Se describe por primera vez el comportamiento de
oviposición y la poliginia por defensa de recursos como una
estrategia reproductiva para H. socialis.

(f uros e defor mações) e 30
frutos sem sinais (intactos). O
pericarpo dos frutos foi removido restando apenas as sementes, que foram distribuídas
em grupos de 10 em placas de
Petri umedecidas periodicamente com água destilada. As
placas foram mantidas durante
30 dias em câmaras climatizadas com temperatura de 25
±2ºC, UR de 70 ±10% e fotoperíodo de 12:12h.
Durante o período de frutificação de S. bonplandii foram
realizadas observações periódicas das árvores a fim de registrar aspectos comportamentais
dos tefritídeos associados.
Resultados e Discussão
Foram coletados ao todo
1175 frutos maduros, dos quais
foram obtidos 624 pupários,
tendo emergido 225 dípteros
frugívoros e 20 parasitóides. A
espécie de tefritídeo predominante foi Hexachaeta socialis

(Wiedemann, 1830) atingindo
97,34% da amostragem, seguido de Anastrepha sp. onde foram obtidos apenas cinco machos (2,22% da amostragem),
impossibilitando sua identificação e um espécime de Ceratitis capitata (Wiedemann,
1824) (0,44% da amostragem).
A análise dos fr utos após
emergência dos tefritídeos indicou que apenas os indivíduos
do gênero Hexachaeta consomem as sementes de S. bonplandii enquanto que Anastrepha sp. e C. capitata consomem e danificam a polpa.
Este é o primeiro registro de
hospedeiro de H. socialis, a
qual é a primeira espécie descrita deste gênero que está inserida dentro do gr upo
Socialis, que inclui H. bondari
Lima & Leite, 1952, H. cronia
(Walker, 1849), H. fallax Lima,
1954 e H. valida Lima, 1954
cujos hospedeiros conhecidos
são também da família Moraceae (Hernández-Ortiz, 2006).
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Este também é o primeiro
registro de S. bonplandii como
hospedeiro de moscas-das-frutas do gênero Anastrepha, o
qual apresenta algumas espécies com extrema importância
para a fruticultura do continente americano. A planta S.
bonplandii pode ser considerada como hospedeira alternativa de Anastrepha sp. Porém,
não foi possível identificar os
espécimes, visto que todos
eram machos e a identificação
é baseada unicamente nas características morfológicas do
ápice do acúleo de acordo
com Zucchi (2000).
Apenas uma pupa por fruto
foi detectada nos frutos amostrados, diferente do que ocorre para out ros hospedeiros
(Garcia e Nor rbom, 2011;
Nunes et al., 2012).
Do total de parasitoides
emergidos, todos foram identif icados como Utetes sp.
(Hymenoptera: Braconidae).
Este gênero é cosmopolita e
tem sua taxonomia confusa,
com várias discussões quanto a
monofilia do grupo e tem sido
reportado na região neotropical
como parasitoide de algumas
espécies de Anastrepha e
Rhagoletotr ypeta (Ovr uski
et al., 2000).
Também foi registrada S.
bonplandii como hospedeiro
pela primeira vez de C. capitata, porém, os frutos desta espécie não parecem ser adequados ao seu desenvolvimento
visto a ocorrência de apenas
um espécime nos frutos avaliados. Todavia, S. bonplandii
corresponde ao segundo hospedeiro (Ficus carica) da família
Moraceae para esta espécie de
moscas-das-fr utas (Morales
et al., 2004). Esta mosca é a
maior causadora de prejuízos
para a fruticultura mundial e
se torna importante conhecer
os hospedeiros nativos, visto
que estes podem atuar como
alternativos (White e ElsonHarris, 1992).
A localidade de São João da
Reserva apresentou um alto índice de infestação quando comparado a HBITL, que registrou
apenas um espécime de C. capitata emergido. Por outro lado,
o índice de parasitismo em
HBITL foi maior que em São
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João da Reserva (Tabela I). A
diferença nos índices de infestação pode ser atribuída ao fato
de que as duas regiões estão
localizadas em diferentes fisiografias e contextos de conservação (Teixeira et al., 1986). Pois
a área do HBITL é uma unidade de preservação federal permanente, regulamentada por
Portaria Ministerial no ano de
1964, estando situado a 3km do
campus da UFPel (31o48’58’’S e
52o 25’55’’O), no município de
Capão do Leão, província costeira sul do Rio Grande do Sul.
Sua área é de ~100ha circundados por inúmeros banhados,
formados pela alternância de
um ambiente paleolacustre e
eólico de deposição (Schlee Jr,
2000) enquanto a outra área
está inserida em área de produção agrícola de pêssegos.
A espécie S. bonplandii
apresenta alguns padrões característicos de plantas com
estratégia reprodutiva de mastseeding, como ser dióica, apresentar intensa f loração em
anos alternados e anemofilia
(Ruschel, 2006). Apesar destes
padrões, os altos índices de
infestação por H. socialis podem ter contribuído para a
evolução desta estratégia reprodutiva. Ainda, é importante
salientar que este é um dos
primeiros relatos de mastseeding para Moraceae.
Os frutos infestados apresentaram de pequenas a médias
deformações externas, como
aprofundamentos e mau desenvolvimento em alguns pontos
do tegumento externo. Outra
característica constatada foi a
freqüente presença de um ou
dois orifícios no epicarpo
(Figura 1). A análise das sementes injuriadas por espécimes
de H. socialis demonstrou que a

larva inicialmente ingere os
cotilédones da semente produzindo um túnel que freqüentemente atravessa a semente de
sua porção apical até a basal, e

no último ínstar quase a totalidade dos cotilédones é ingerida
restando apenas a testa e matéria orgânica em decomposição
no interior (Figura 2).

Figura 1. Aparência externa de frutos de Sorocea bonplandii infestado
por larva de Hexachaeta.

Figura 2. Progressão dos danos nas sementes de Sorocea bonplandii com
o passar do tempo e desenvolvimento da larva de Hexachaeta socialis
em quatro estágios de destruição da semente.

TABELA I
PARÂMETROS DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, TEPHRITIDAE) OBTIDOS A
PARTIR DE FRUTOS DE Sorocea bonplandii COLETADOS NAS DOIS LOCALIDADES

Nº frutos coletados
Nº pupários
Índice de infestação
Nº de moscas
Nº parasitoides
Índice de parasitismo

São João
da Reserva
Árvore 1 Árvore 2 Árvore 3
590
340
135
321
206
77
54,5
60,5
57
120
71
33
7
6
2
2,2
2,9
2,6

Horto Botânico
Irmão Teodoro Luis
Árvore 1
Árvore 2
Árvore 3
50
30
30
9
4
7
18,0
13,3
23,3
1
0
0
3
0
2
33
0
28
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No teste comparativo de germinação entre frutos infestados
e intactos, 29 sementes não
infestadas e apenas duas infestadas germinaram. Através dos
danos observados nos frutos e
nas sementes verifica-se o potencial destrutivo das larvas de
H. socialis. Os resultados obtidos do experimento de germinação demonstram que as larvas atuam regulando as populações de S. bonplandii, visto
que poucas sementes de frutos
infestados germinam.
Notas Comportamentais
A teoria da poliginia de defesa de recursos postula que
machos, através do monopólio
de recursos (sítios apropriados
para oviposição), obtêm suas
fêmeas defendendo ativamente
estes locais através de compor tamentos ter ritorialistas
(Searcy e Yasu kawa, 1989;
Krebs e Davies, 1996). Esta
estratégia reprodutiva foi verificada em três dias diferentes
de obser vação no campo,
quando machos de Hexachaeta
socialis, localizados sempre
em galhos com muitos frutos,
ao perceber a aproximação de
um macho invasor, seja por
voo ou por deslocamento cursorial, o repeliu através de
voos rápidos e agressivos.
A partir das observações, foi
verificado um padrão no comportamento de oviposição, onde
as fêmeas de Hexachaeta socialis, ao chegar no fruto em
estado de pré-maturação, caminhavam por grande parte da
superfície. Em seguida, as fêmeas se deslocavam até a porção apical do fruto e introduziam seu acúleo em forma de
flecha e serreado nas margens
(Figura 3a, b), praticando movimentos laterais breves e repetidas punções, e como resultado, uma grande quantidade
de látex escorria pelo fruto. As
moscas aguardavam até o fluxo de látex diminuir, e ovipositavam em outro ponto do
fruto. A partir destas observações, pode-se inferir que este
inseto tem seu comportamento
adaptado à esta planta hospedeira, reduzindo a quantidade
de látex para otimizar alguns
fatores determinantes para o

sucesso da oviposição, como
por exemplo a redução da pressão de turgência e a simples
redução dos níveis de látex, os
quais podem ser tóxicos para
os ovos e larvas (Lewinsohn e
Vasconcelos-Neto, 2000).
Compton (1987) sugere o
termo sabotage para definir
este tipo de comportamento,
onde o látex é retirado por inf luência mecânica do inseto,
normalmente utilizando o aparelho bucal e a fim de ingerir
as partes em que o látex foi
drenado. Dussourd e Denno
(1991) caracterizaram este tipo
de sabotagem como ‘sangria’, o
que difere de outras estratégias como ‘torniquete’ e ‘trincheiras’ (Lewinsohn e Vasconcelos-Neto, 2000). Porém,
estes padrões comportamentais
diferem de Hexachaeta sp.,
visto que ela utiliza o aparelho
reprodutor e direciona o comportamento para o desenvolvimento de sua prole e não para
ingestão direta dos tecidos vegetais, assim, sendo este o primeiro relato deste padrão de
sabotagem de látex e um novo
padrão de comportamento de
oviposição para Tephritidae.
Importante ressaltar que a
maioria dos frutos infestados
apresentavam ‘cicatrizes’ de
látex solidificado, indicando
que este comportamento ocorre
freqüentemente (Figura 3c).
O trabalho de HernándezOrtiz (2006) sugere que a maioria das espécies hospedeiras de
Hexachaeta são latescentes. As
espécies pertencentes a este
gênero apresentam um acúleo
conspícuo em forma de flecha e
serreado nas margens; desta
forma, acredita-se que este
comportamento se repita também para estas outras espécies,
e esta ser uma característica
monofilética. Estes relatos evidenciam a importância de mais
estudos comportamentais deste
gênero, que pode ser utilizado
como modelo evolutivo para
trabalhos de cunho etológico.
Conclusões
H. socialis é a espécie de
tefritídeo predominante infestando frutos de S. bonplandii,
seguido de Anastrepha sp. e C.
capitata.
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Figura 3. Acúleo de Hexachaeta socialis e seu comportamento de oviposição. a: ovipositor revestido pela bainha; b: acúleo de H. socialis; c:
comportamento de oviposição, círculos azuis indicam: local da sangria e
círculo amarelo: local da oviposição em frutos de Sorocea bonplandii.

Este é o primeiro registro de
hospedeiro S. bonplandii como
hospedeiro de moscas-das-frutas do gênero Anastrepha e C.
capitata. E o primeiro registro
de hospedeiro de H. socialis.
Indivíduos do gênero Hexachaeta consomem as sementes
de S. bonplandii e Anastrepha
sp. e C. capitata consomem e
danificam a polpa.
As moscas-das-frutas diminuem sig n if icat iva mente a
ger minação de fr utos de S.
bonplandii.
H. socialis apresenta mecanismos de sabotagem para
oviposição.
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