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Mosca-africana-do-figo, 

Zaprionus indianus Gupta

C. R . Vilela, B. Goñi

Introdução

No início de 1999, época da safra de figos (Ficus carica L.; Moraceae) de mesa 
do cultivar roxo-de-valinhos, no município de Valinhos, SP, foi constatada 
a presença de grande quantidade de pequenas moscas alimentando-se e 

fazendo posturas na região do ostíolo dos frutos (Vilela, Teixeira & Stein, 2001, Fi-
gura 7.1) em início de maturação, quando é realizada a colheita. Grande quantidade 
de larvas também foi observada dentro de alguns frutos, tornando-os impróprios 
para o consumo humano. A análise do material (figos infestados e adultos fixados 
em etanol 70%), enviado primeiro ao Centro de Fitossanidade (Entomologia) do 
Instituto Agronômico de Campinas, SP, e posteriormente ao então Departamento 
de Biologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, permitiu 
identificar as moscas como pertencentes a uma espécie da família Drosophilidae, de 
origem africana e conhecida cientificamente por Zaprionus indianus Gupta, 1970.

A espécie invasora, que não é considerada uma praga em sua região de origem, 
aparentemente chegou ao Estado de São Paulo no final de 1998, de forma acidental 
(Vilela, 1999). Entretanto, devido às condições favoráveis, esse drosofilídeo africano 
atingiu o status de praga dos figos na principal área produtora desse estado. Por 
essa razão, Vilela, Teixeira e Stein (2001) propuseram o termo mosca-africana-
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-do-figo para designar popularmente no Brasil a nova praga (Vilela et al., 1999). 
Convém salientar que o termo fig fly (Lachaise & McEvey, 1990) também é utilizado 
para designar as espécies africanas do gênero Lissocephala, as quais, ao contrário 
da espécie polífaga e oportunista Z. indianus, são totalmente dependentes das 
infrutescências (sicônios) de diversas espécies de figo da Região Afrotropical, sem 
as quais não são capazes de completar o desenvolvimento larval.

As várias peculiaridades da mosca alienígena, do cultivo e da comercialização 
dos figos, citadas a seguir, propiciaram uma rápida infestação dos frutos na época 
da safra: 1) a introdução da mosca na área deve ter coincidido com o início da 
safra, que na região de Valinhos ocorre principalmente de dezembro a abril, ou 
precedido imediatamente; 2) a colheita do figo é feita na fase de maturação, quando 
a levedura Candida tropicalis, identificada pelo dr. Luiz Humberto Gomes (Gomes 
et al., 2003; Raga, Souza Filho & Sato, 2003), presente sobretudo na região do 
ostíolo, inicia a rápida deterioração dos figos do cultivar roxo-de-valinhos, atraindo 
as moscas e estimulando a desova; 3) a mosca tem alto potencial biótico, ciclo vital 
relativamente curto e diretamente proporcional à temperatura que, sendo alta 
na época da safra principal (durante o verão), permite o rápido desenvolvimento 
tanto embrionário como larval e, em consequência, o aumento exponencial da po-
pulação; 4) a safra sobreposta, de modo simultâneo ou parcial, com as de outras 
culturas pode ter contribuído para o aumento populacional das moscas no local 
e na época da safra principal do figo, já que se trata de uma espécie polífaga. O 
presente capítulo, originalmente publicado no livro Histórico e impacto das pragas 
introduzidas no Brasil (Vilela, Teixeira & Stein, 2001), foi reescrito para incorporar 
nossas observações recentes e as informações publicadas a respeito das populações 
americanas de Z. indianus desde a sua invasão, detectada de início no Brasil em 
janeiro de 1999 e que ocorre até os dias de hoje (setembro de 2012). Surpreenden-
temente, mais de uma centena de artigos foram publicados nesses últimos treze 
anos. A lista completa das referências encontra-se no final deste capítulo. Além 
desses, dezenas de resumos, apresentados em congressos e disponibilizados em 
páginas eletrônicas, também foram produzidos. 

Posição taxonômica e nomenclatura 
Ordem: Diptera

Subordem: Brachycera

Família: Drosophilidae

Gênero: Zaprionus Coquillett, 1901

Espécie: Zaprionus indianus Gupta, 1970

A família Drosophilidae apresenta distribuição mundial e é composta por 
cerca de 4 mil espécies de moscas de pequeno porte, em geral com 2,5 a 3,0 mm 
de comprimento, sem relevância econômica, e que estão agrupadas em 73 gêneros 
(Brake & Bächli, 2004).
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A Z. indianus (Figuras 1A, 1B) é a mosca mais comum do seu gênero no con-
tinente africano. Provavelmente, pelo desconhecimento da ocorrência da espécie 
em toda a Região Afrotropical, Gupta (1970) propôs o epíteto indianus em alusão 
à procedência dos exemplares tipo coletados na Índia. De acordo com Tsacas 
(1985), essa espécie também se encontra referida na literatura com os seguintes 
sinônimos: Z. inermis Séguy, 1938; Z. paravittiger Godbole & Vaidya, 1972; e Z. 
collarti Tsacas, 1980. Este último foi proposto em substituição ao primeiro, pois 
foi constatado que o epíteto inermis estava pré-ocupado no gênero Zaprionus pelo 
homônimo Zaprionus inermis Collart, 1937. Por outro lado, nas últimas décadas, 
ela tem sido identificada incorretamente por vários autores sob o binômio Za
prionus vittiger Coquillett, 1901, com a qual pode ser facilmente confundida, se 
analisada exclusivamente com relação à morfologia externa (Tsacas, 1980, 1985). 
Um histórico detalhado sobre todos os problemas nomenclaturais envolvendo essa 
espécie foi publicado por Tsacas (1985). 

Figura 1. Mosca-africana-do-figo, Z. indianus Gupta, 1970. A–C) Adultos. D) Ovos e larvas. 
A) Macho em vista dorsal. B) Fêmea em vista lateral esquerda, da geração F2 da linhagem 

isofêmea I86F16 (IB-USP, São Paulo, SP), obtida a partir de fêmea aspirada em caqui,  
em 27 de março de 1999, na Chácara Santa Mônica, município de Santa Isabel, SP.  

C) Fêmea adulta em vista dorsal, da linhagem isofêmea M44F1, sobre o figo, fotografada 
imediatamente após sair da cavidade do sicônio, onde havia penetrado por completo, sem 
poder ser visualizada. D) Ovos e larvas no ostíolo (e/ou no seu entorno) de figos do cultivar 

roxo-de-valinhos, da linhagem isofêmea M44F1 (IB-USP).  
Barras: A e B = 1 mm. C e D = 5 cm. Fotos: Carlos R. Vilela. phot.

A B
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De acordo com a recente revisão das espécies afrotropicais desse gênero, feita 
por Yassin & David (2010), a Z. indianus pertence ao complexo indianus (com três 
espécies) do grupo vittiger (com 17 espécies) do subgênero Zaprionus stricto sensu, 
atualmente composto por 46 espécies essencialmente afrotropicais (Chassagnard 
& Tsacas, 1993; Chassagnard, 1996; Yassin et al., 2008a). Além dessas, outras 
11 espécies de ocorrência nas regiões Oriental e Australiana (Okada & Carson, 
1983; Wynn & Toda, 1988; Yassin & David, 2010) são incluídas em um subgênero à 
parte: Anaprionus Okada, 1990. Deste modo, o gênero Zaprionus Coquillett, 1901, 
está atualmente formado por dois subgêneros e um total de 57 espécies (Brake & 
Bächli, 2008; Yassin, 2008; Yassin et al., 2008a; Yassin & David, 2010), das quais Z. 
indianus é, por enquanto, a única que está se espalhando pelos trópicos, provavel-
mente devido à intensificação do comércio mundial de frutas. Entretanto, não deve 
ser descartada a possibilidade de que outras espécies polífagas e potencialmente 
cosmopolitas ou semicosmopolitas de Zaprionus também possam estar passando 
por processo semelhante. Convém destacar o registro da introdução de Zaprionus 
ghesquierei Collart e Z. tuberculatus Malloch na Região Paleártica (Chassagnard 
& Kraaijeveld, 1991; Bächli et al., 2004). Adicionalmente, o recente registro da 
ocorrência de Z. ghesquierei nas baixas altitudes das florestas pluviais da Ilha 
Molokai, no arquipélago havaiano (O’Grady, Beardsky & Perreira, 2002), deve 
servir de alerta para uma iminente invasão dessa espécie no Novo Mundo. Ela se 
distingue facilmente da Z. indianus pela presença, no profêmur, de uma fila de 
cerdas longas que não emergem de minúsculos tubérculos e são desprovidas das 
pequenas cerdas adjacentes e divergentes (Bächli et al., 2004; Castrezana, 2007).

reconhecImento

As espécies do gênero Zaprionus, descrito por Coquillett em 1901, ocorrem 
principalmente nas regiões Afrotropical, Oriental e australiana. Caracteristicamen-
te, apresentam, na região do tórax, um total de quatro a sete faixas longitudinais 
branco-prateadas, em geral bordejadas de estreitas faixas negras, que contrastam 
fortemente com as áreas castanho-aveludadas adjacentes. Algumas dessas faixas 
têm continuidade na região dorsolateral da cabeça, bordejando os olhos compostos 
e atingindo as bordas distais dos pedicelos das antenas. As que têm continuidade 
nas bordas do triângulo ocelar fundem-se na região mediana da fronte, atingindo 
o ápice da sutura ptilinal, podendo também avançar sobre a carena (com base nas 
fotografias publicadas por Yassin & David, 2010).

BIologIa e ecologIa

As moscas do gênero Zaprionus, como acontece com a maioria das espécies 
de Drosophilidae, alimentam-se fundamentalmente de bactérias e leveduras que 
participam da fermentação de substratos ricos em carboidratos, em especial frutos 
em decomposição. As substâncias voláteis que se originam durante o processo de 
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fermentação desses substratos funcionam como o principal atrativo para essas 
moscas. Desse modo, o substrato em fermentação em geral é utilizado pelos 
adultos como local de alimentação, corte e oviposição, e pelas larvas como sítio de 
desenvolvimento e, por vezes, de pupariação.

Na Região Afrotropical, todas as espécies de moscas do gênero Lissocephala 
(22) e as 23 espécies do grupo fima do subgênero Sophophora do gênero Drosophila, 
ambos pertencentes à família Drosophilidae, evoluíram em associação íntima com 
as espécies endêmicas de figo (Ficus spp., Moraceae). Sabe-se que essas moscas 
dependem dos frutos de pelo menos dezenove das noventa espécies de figo que 
ocorrem na Região Afrotropical (Lachaise & Tsacas, 1983) para completar o seu 
ciclo de vida. Enquanto as espécies africanas de Lissocephala somente completam 
os ciclos em figos imaturos, as espécies de Drosophila do grupo fima utilizam-se 
de figos em estágios de pós-maturação, embora não sejam totalmente dependentes 
deles, pois suas larvas também podem desenvolver-se em outros substratos. Além de 
parte desses drosofilídeos, que são obrigatoriamente dependentes dos figos nativos, 
na Região Afrotropical ocorrem muitos outros da mesma família, por exemplo, as 
espécies do gênero Zaprionus, que são facultativamente figo-dependentes e podem 
ser consideradas oportunistas. De acordo com Lachaise e Tsacas (1983), imagos 
de Z. indianus, a espécie de Zaprionus mais comum nessa região biogeográfica, 
emergiram de frutos de 74 espécies pertencentes a 31 famílias de plantas. Convém 
notar que vários dos frutos citados – cajá-mirim (Spondias mombin L.; Anacar-
diaceae), mamão (Carica papaya L.; Caricaceae), goiaba (Psidium guajava L.; 
Myrtaceae), abacaxi (Ananas comosus (L.) Merril; Bromeliaceae), abacate (Persea 
americana Mill.; Lauraceae), entre outros – não são nativos do continente africa-
no, mas foram introduzidos nele a partir do Novo Mundo. Por outro lado, as 74 
espécies citadas incluem também algumas não africanas que foram introduzidas 
na América, onde são extensamente cultivadas: cítricos (Citrus spp.; Rutaceae), 
manga (Mangifera indica L.; Anacardiaceae), nêspera (Eriobotrya japonica Lindl.; 
Rosaceae), carambola (Averrhoa carambola L.; Oxalidaceae). A condição polífaga 
da mosca invasora, constatada na Região Afrotropical, tem sido confirmada para 
o Novo Mundo, onde ela infesta grande número de frutos nativos previamente 
danificados, tanto cultivados como não cultivados, o que tem ampliado o número 
de espécies vegetais conhecidas como capazes de permitir o completo desenvolvi-
mento larval da espécie (Vilela, Teixeira & Stein, 2001).

Essa capacidade de desenvolver-se em uma grande gama de substratos de 
diferentes origens geográficas permitiu uma expansão notavelmente rápida da 
espécie alienígena por praticamente todo o continente americano. A única barreira 
à expansão de Z. indianus parece ser representada pelo inverno mais rigoroso e 
seco das regiões das Américas de maior altitude e daquelas de grande latitude, 
tanto meridionais como setentrionais. Entretanto, a espécie invasora foi coletada 
também em elevadas altitudes (de 580 a 2.300 metros) em zonas agrícolas do 
Equador, nas proximidades de pomares, cujas safras se sobrepõem ao longo do ano 
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e servem de substrato para o desenvolvimento larval da espécie (Rafael, 2007). 
Esses dados são indicativos de que as populações talvez possam manter-se em 
ambientes antrópicos irrigados para a produção de frutas, mesmo que estejam 
localizadas em áreas de elevada altitude, mais secas e frias.

Publicações esporádicas sobre a emergência de adultos de outros drosofilí-
deos a partir de frutos de espécies do gênero Ficus em outras regiões, que não a 
África, podem ser encontradas na literatura. Heed (1957) relata a ocorrência de 
espécies dos gêneros Diathoneura e Drosophila em figos silvestres (espécie não 
determinada) em El Salvador. Miller & Phaff (1962) verificaram que Drosophila 
melanogaster Meigen, 1830, deposita muitos ovos em figo comestível (Ficus carica 
L.) do cultivar Calimyrna em pomares no Oeste dos Estados Unidos (Califórnia). 
Bock e Parsons (1981) obtiveram uma espécie de Liodrosophila em figos silvestres 
na Austrália. Uma radiação adaptativa de alguns drosofilídeos, relacionada à evo-
lução dos figos, com os quais apresentam dependência restrita, parece ter ocorrido 
apenas na África. Como no caso das espécies afrotropicais do gênero Zaprionus e 
do grupo fima de Drosophila, os drosofilídeos de outras regiões biogeográficas que 
utilizam espécies nativas ou cultivadas de figo como substrato de desenvolvimento 
larval provavelmente o fazem de maneira oportunista, já que são polífagos. Em 
casos semelhantes, o importante é que determinado fruto, independente da sua 
espécie, tenha capacidade de servir de substrato adequado ao desenvolvimento 
das leveduras e bactérias necessárias ao desenvolvimento larval (Heed, 1957). 
De acordo com observações feitas por pesquisadores do Instituto Agronômico de 
Campinas, as desovas de Z. indianus ocorrem quando os figos ainda estão intactos 
e em início de amadurecimento, isto é, na fase de colheita para exportação, muito 
embora também possam ocorrer nos estágios subsequentes. Os ovos são encontrados 
entre as brácteas que circundam o ostíolo e/ou nele próprio, quando tem diâme-
tro menor do que o da mosca e pode ficar totalmente obliterado por eles (Vilela, 
Teixeira & Stein, 2001, Figura 7.1). Em figos com ostíolos de diâmetro maior do 
que o das fêmeas, elas podem penetrar totalmente na cavidade do sicônio, onde 
realizam as posturas. 

A Z. indianus pode ser facilmente criada em laboratório, em meio de cultura 
convencional para drosofilídeos, preparado à base de banana e suplementado com 
fermento biológico fresco de pão (Saccharomyces cerevisiae). Com a utilização desse 
meio, o tempo decorrido entre a postura dos ovos e a emergência dos adultos é de 
aproximadamente dezoito dias, em condições controladas de temperatura (22 ± 
1°C) e fotoperíodo (13h : 11h, L : E) (Vilela, 1999). 

Observações de campo e de laboratório permitiram constatar um compor-
tamento peculiar que merece destaque. Quando uma fêmea não receptiva de Z. 
indianus é abordada por um macho que exibe algum comportamento de corte, 
vibra lateralmente todo o corpo, permanece com as pernas fixas ao substrato e ao 
mesmo tempo curva a extremidade abdominal, com extrusão das placas do ovi-
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positor em direção ao cortejador. Esse comportamento em geral repele o macho, 
impedindo que ele monte a fêmea ou mesmo dificultando o ato. Entretanto, quando 
o cortejador consegue montar uma fêmea não receptiva, ela continua a realizar o 
movimento vibratório, impedindo-o de efetuar a cópula. Com frequência observa-
-se que um segundo macho pode ter sucesso na tentativa de montar sobre o casal, 
formando então uma tríade, porém sem ocorrência de cópula. Comportamento 
vibratório muito semelhante, senão idêntico, foi descrito como shaking the body 
violently por Spieth (1952) para exemplares fêmeas de uma linhagem de Z. vittiger 
Coquillett, 1901, procedente de Kumba, África. É provável que as moscas dessa 
linhagem tenham sido identificadas incorretamente e que se trate, na realidade, 
de Z. indianus Gupta, 1970. Esse comportamento peculiar, jamais observado nas 
espécies do gênero Drosophila, foi posteriormente verificado por Bennet-Clark, 
Leroy e Tsacas (1980) em outras seis espécies de Zaprionus. Eles constataram 
que a amplitude da vibração manifestada durante esse comportamento, por eles 
denominado rocking behaviour, é aproximadamente igual à separação das faixas 
longitudinais. É provável que esse comportamento caracterize todas as espécies 
do gênero Zaprionus.

hIstórIco da Introdução da Praga no BrasIl

O primeiro registro publicado (Vilela, 1999) sobre a ocorrência de Z. indianus no 
continente americano menciona exemplares adultos observados em 20 de março e 
coletados em 27 de março de 1999, sobre caquis (Diospyros kaki L.; Ebenaceae) em 
início de decomposição, dos quais também emergiram moscas daquela espécie, no 
pomar da Chácara Santa Mônica, localizada no município de Santa Isabel, região 
metropolitana de São Paulo, SP. A partir de uma das fêmeas emergidas desses 
caquis, foi estabelecida uma linhagem isofêmea (I86F16, IB-USP). De sua geração 
F1 selecionou-se uma imago macho e uma fêmea que foram fotomicrografadas em 
vista dorsal e lateral (Figuras 1A, 1B). Na mesma época (janeiro a abril de 1999), 
os doutores E. P. Teixeira (na região de Valinhos), R. Tidon-Sklorz e seus alunos 
(na região do Distrito Federal), F. M. Sene e seus alunos (na região de Ribeirão 
Preto), H. E. M. C. Bicudo e seus alunos, L. Madi-Ravazzi e seus alunos (na região 
de São José do Rio Preto) nos comunicaram (in litteris), respectivamente, em 19 
de fevereiro, 13 de abril e 19 de abril de 1999, a presença de um drosofilídeo não 
identificado nas regiões geográficas onde realizam suas pesquisas. Porém, não 
havia informações, naquela época, sobre as características morfológicas da espécie, 
nem sobre as datas exatas das coletas. Os levantamentos faunísticos realizados 
pelos diversos laboratórios de drosofilídeos espalhados pelo Brasil, praticamente 
durante todo o ano, com a utilização de armadilhas contendo iscas preparadas com 
frutos em fermentação, em especial bananas, não detectaram a presença da espécie 
antes de 1999. Assim, é muito provável que a introdução da mosca no Brasil tenha 
ocorrido de início no Estado de São Paulo, entre o final de 1998 e o início de 1999. 
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O seu reconhecimento como uma possível praga que ataca figos em início de 
amadurecimento foi feito pela primeira vez no início de fevereiro de 1999, pela 
engenheira agrônoma Cristiane Fabiano, de Valinhos, SP, que enviou, em 5 de 
fevereiro de 1999, frutos infestados para o Centro de Fitossanidade do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), onde foram inicialmente identificados em nível de 
família (Drosophilidae) pelo doutor Édson P. Teixeira. Duas amostras adicionais 
de figos, compostas de frutos maduros e em início de maturação, procedentes da 
mesma região, foram coletadas pelo engenheiro agrônomo José Augusto Maiorano 
e enviadas ao IAC em 18 de fevereiro e 13 de abril de 1999 (Vilela, Teixeira & 
Stein, 2001; Figuras 7.1–7.3). Dessa última amostra, três figos contendo grande 
quantidade de larvas foram enviados ao Laboratório de Drosofilídeos do então 
Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da USP, onde foram então 
mantidos em câmara de temperatura (22 ± 1°C) e fotoperíodo (13 h : 11 h; L : E) 
controlados, em frascos de vidro contendo vermiculita umedecida. Os frascos foram 
inspecionados ao final de cada dia para a retirada dos adultos emergidos nas 24 
horas precedentes. Entre 23 de abril e 9 de maio de 1999 emergiram 581 imagos 
(301 machos e 280 fêmeas) de Z. indianus. Embora seja uma amostra pequena, 
pode-se calcular uma média de 194 adultos por fruto. Entretanto, considerando 
a mortalidade que ocorre nos estágios de embrião, larva e pupa, a quantidade de 
ovos depositados em cada fruto deve ter sido bem maior. Nenhum outro drosofilídeo 
emergiu dos três figos; porém, dois machos pertencentes à família Lonchaeidae 
(dípteros em geral considerados infestantes secundários), mas não identificados 
em nível genérico ou específico, emergiram em 12 e 19 de maio.

Vilela, Teixeira e Stein (2001) relacionam, em ordem cronológica de coletas 
realizadas em 1999 (início da invasão), vários dados inéditos sobre a ocorrência 
de Z. indianus no Estado de São Paulo, que se referem a exemplares adicionais 
capturados em armadilhas contendo atrativos ou emergidos de frutos danificados, 
tanto caídos no solo como presos a plantas de diferentes espécies e famílias vegetais 
e gentilmente enviados por colegas do então Departamento de Biologia (IB-USP) 
do Instituto Agronômico de Campinas ou por pessoas a ele relacionadas. 

A elevada infestação dos figos produzidos da região de Valinhos durante a 
safra de dezembro de 1998 a abril de 1999 contribuiu para a rápida expansão de 
Z. indianus pelos estados brasileiros (Tabela 1), para onde os frutos infestados por 
larvas foram transportados tanto por via aérea como terrestre. Acredita-se que a 
ausência oficial de registros atual (setembro de 2012) para 8 dos 26 estados do Brasil 
se deva simplesmente à falta de coletas nessas regiões e/ou de publicação formal 
dos registros, e não à ausência das moscas. Uma vez que se suponha presente em 
todas as unidades federativas do Brasil, a mosca-africana-do-figo teve condições de 
atingir os países vizinhos e aqueles do Caribe e das Américas Central e do Norte 
(Tabela 2), pela expansão natural da espécie. Sendo uma espécie polífaga, ao ser 
transportada por intermédio das atividades humanas, sobretudo pelo comércio 
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Tabela 1. Primeiros registros da invasão do Estado de São Paulo e das demais unidades fede-
rativas do Brasil pela mosca-africana-do-figo (Z. indianus)

Ano Mês Unidade Federativa Referências
1999 Janeiro SP Moraes et al.a

Fevereiro DF Tidon et al. (2003)
Dezembro BA, RJ David et al. (2006a)

SC Toni et al. (2001)
2000 Março RS Castro & Valente (2001)

Abril PE Santos et al. (2003)
Agosto MA, RO Tidon et al. (2003)

PB Santos et al. (2003)
Dezembro PA Marlúcia Martinsa

2001 Março GO Marchiori (2003)
2001? Março(?) CE, MG Machado et al. (2005)
2003 Agosto TO Mata et al. (2008)
2004 Setembro ES Culik (2004)
2007 Março MT Blauth & Gottschalk (2007)
2008 Maio AM Furtado et al. (2009)
2008 Novembro MS Barbosa et al. (2012)
a apud Tidon et al. (2003).

Tabela 2. Primeiros registros da invasão no Brasil e nos demais países das três Américas pela 
mosca-africana-do-figo (Z. indianus).

Ano Mês País Referências
1999 Janeiro Brasil Moraes et al.a

2000 Abril Uruguai Goñi et al. (2001)
2001 ? Argentina Timpeb

2002 Maio México Castrezana (2007)
2003 Outubro Panamá Linde et al. (2006)
2004 Janeiro Equador Rafael (2007)
2005 Julho Estados Unidos (sudeste) Linde et al. (2006)
2006 Outubro Estados Unidos (sudoeste) Castrezana (2007)
2010 ? Ilhas Cayman, Venezuela Al-T’Oma & Linde (2010)
a apud Tidon et al. (2003).
b apud Rafael (2007).

do figo, para determinado local, essa mosca teve condições de se dispersar com 
rapidez por quase todo o continente. 

Amostras das imagos emergidas dos figos e dos demais substratos analisados, 
tanto aquelas citadas em Vilela, Teixeira e Stein (2001) como relacionadas no 
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presente capítulo, foram depositadas no Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo e/ou no Instituto Agronômico de Campinas.

dIstrIBuIção geográfIca atual

A Z. indianus é uma mosca semicosmopolita que, em especial por intermediação 
humana, tem se espalhado, nas últimas décadas, pelas regiões tropicais do planeta. 
Na época atual (setembro de 2012), essa espécie, cuja distribuição geográfica é a 
mais ampla dentre as suas congêneres, é encontrada em todo o continente africano 
(tanto na Região Afrotropical como na Paleártica, no Marrocos e no Egito); nas 
ilhas da região ocidental do Oceano Índico (Comores, Madagascar e Seychelles), 
incluindo o arquipélago Mascarenhas (Reunião e Maurício); em algumas ilhas 
da região oriental do Oceano Atlântico (Canárias, Cabo Verde, Madeira, Santa 
Helena, São Tomé e Príncipe); na Região Paleártica, que inclui o Sul da Europa 
(Espanha, Itália e Áustria); na ilha mediterrânea de Malta; no Oriente Médio 
(Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel, Omã); no cáucaso (Azerbaijão); no Nepal 
(dado ambíguo) e na Índia (Parkash et al., 1989; Chassagnard & Kraaijeveld, 
1991; Chassagnard & Tsacas, 1993; Bächli et al., 2004; Yassin & Abou-Youssef, 
2004; Carles-Tolrá, 2009; Al-T’Oma & Van der Linke, 2010; Yassin & David, 2010). 
Essa espécie invadiu também a Região Neotropical, na qual entrou inicialmente 
pelo Brasil (Vilela, 1999) e a partir daí espalhou-se para os países vizinhos e 
demais países da América do Sul e América Central, atingindo também o Caribe 
e a Região Neártica (México e sul das costas Leste e Oeste dos Estados Unidos) 
(Tabela 2). Entretanto, as pesquisas com marcadores moleculares (Yassin et al., 
2008b) evidenciam que a invasão do sul da Costa Leste norte-americana (Flórida) 
ocorreu de maneira independente da invasão ocorrida de início no Brasil. Porém, 
ainda não há dados a respeito da origem das populações que invadiram o sul da 
Costa Oeste norte-americana (Califórnia). 

Recentemente (janeiro a abril de 2012), observamos que imagos de Z. indianus 
podem ser encontradas com facilidade nas vascas de frutas frescas (não refrige-
radas) em supermercados, hortifrutis e sacolões da cidade de São Paulo, porém 
não conseguimos localizá-las – apenas encontramos um exemplar – dentro das 
residências. Não tivemos o mesmo sucesso nas observações realizadas simultane-
amente em Montevidéu (Uruguai). 

ImPacto econômIco, BIológIco e socIal

As primeiras estacas do cultivar figo-roxo foram importadas da Itália pelo 
imigrante italiano Lino Bussato (Pires, 1970, apud Maiorano, 2010). Trata-se de 
um cultivar que produz sicônios partenocárpicos – isto é, os frutos desenvolvem-
se sem haver polinização – e apresenta grande valor comercial, além de grande 
rusticidade, vigor e produtividade. 
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De acordo com Vilela, Teixeira e Stein (2001), a região de Valinhos, grande 
produtora de figo de mesa desse cultivar, caracteriza-se pela predominância de 
pequenas propriedades localizadas em relevo acidentado. A exploração das culturas 
é feita no sistema familiar, em parceria com os chamados meeiros. Além do figo, 
outras plantas frutíferas são cultivadas na região, como a goiaba e o caqui, cujos 
frutos também são utilizados – porém, apenas quando previamente danificados – 
como substrato durante o desenvolvimento das larvas de Z. indianus. O controle 
fitossanitário das culturas é feito em sua maior parte com o emprego de fungicidas 
(calda bordalesa), raramente com a utilização de inseticidas. A produção comer-
cializada no mercado nacional caracteriza-se sobretudo pelo consumo de fruta 
madura in natura, enquanto para exportação as frutas são colhidas no início do 
estágio de maturação. Dentro do contexto nacional, a produção de figo de 1994 a 
1998, imediatamente antes da invasão, ocupou lugar de destaque dentre as várias 
espécies de frutas exportadas, representando, nesse período, um faturamento da 
ordem de US$ 800.000 a US$ 1.700.000 (Prognóstico Agrícola: 1998-1999, 1998). 
Em decorrência da introdução da mosca-africana-do-figo na região de Valinhos, 
durante a safra de figo do verão de 1998-1999 e consequente infestação dos frutos, 
foram registradas as primeiras devoluções de lotes de figos exportados, sendo 
que as primeiras estimativas indicaram perdas da ordem de 50% da produção. O 
estabelecimento desse inseto como praga da cultura de figos, em especial nessa 
região, implicou sérios prejuízos socioeconômicos e ambientais, em decorrência 
das medidas necessárias ao seu controle. 

Surpreendentemente, apesar dos prejuízos decorrentes da introdução da pra-
ga, o faturamento com a exportação de figo in natura, com destaque para países 
da Europa, ampliou-se de modo contínuo até atingir, em 2009, a cifra de US$ 
7.796.000 (Francisco et al., 2011). De acordo com estes autores, houve um esforço 
dos produtores para a melhoria da qualidade do figo, o adensamento da cultura 
e o estabelecimento de pomares cuja produção é especialmente direcionada ao 
mercado externo, com sistemas de certificação exigidos pelos países importadores, 
o que demonstra investimentos em tecnologia de produção. 

Cerca de 80% da produção brasileira de figos está concentrada nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em 2010, o Estado de São Paulo 
apresentou o segundo maior rendimento (15,99 t/ha) registrado no Brasil, de acordo 
com o banco de dados IBGE/Sidra 2012. O município de Valinhos respondeu por 
64% da produção de figos do estado, cuja cultura está concentrada na Região Ad-
ministrativa de Campinas (Corrêa & Boliani, 2010). De acordo com Conti (2010), 
o sistema de cultivo artesanal adotado em Valinhos, caracterizado pela atenção 
ao pomar como um todo, pela eliminação dos frutos podres e pulverizações com 
maiores quantidades de calda bordalesa, mostrou-se o único eficaz no combate a 
essa praga.

No Brasil, a comercialização do figo em geral é feita em caixas abertas de 
papelão (por vezes citadas como engradados) contendo três gavetas, cada uma 
delas com seis ou oito figos, dependendo do tamanho dos frutos. 
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Durante a safra de dezembro de 2011 a abril de 2012, monitoramos de modo 
esporádico os figos do cultivar roxo-de-valinhos, vendidos em supermercados e feiras 
livres da cidade de São Paulo, e fizemos várias observações, relatadas a seguir.

Uma linhagem isofêmea (codificada M44F1) foi obtida a partir de uma fêmea 
coletada em uma vasca de bananas-maçã maduras, em 20 de janeiro de 2012, em 
supermercado no centro da cidade de São Paulo. Fêmeas de uma geração inde-
terminada dessa linhagem foram utilizadas para infestar figos previamente não 
infestados, com vistas à obtenção de fotografias (Figuras 1C, 1D).

Os figos expostos nas prateleiras refrigeradas dos supermercados, cuja tem-
peratura é mantida em torno de 10°C, são comercializados na forma tradicional 
(gavetas de papelão forradas com papel azul), completamente envoltas com filme 
plástico de PVC (cloreto de polivinila) (Figura 2A), enquanto nas feiras livres as 
gavetas ficam totalmente abertas (Figura 2B). Nas duas condições, foi detectada 
a presença de larvas na região dos ostíolos de pelo menos um figo por gaveta, 
quando ainda dentro do prazo de validade. Em geral, os figos infestados podem 
ser reconhecidos pela presença de maior umidade na região do ostíolo (Figura 2B).

Em uma gaveta contendo oito figos, totalmente envolta por filme de PVC, 
adquirida em 7 de abril de 2012, foram encontrados dois figos com massas de 
larvas, sobretudo de segundo estádio, obliterando os ostíolos. A gaveta estava 
exposta em gôndola refrigerada de um supermercado da região central da cidade 
de São Paulo e havia sido embalada no dia anterior, com prazo de validade de 
cinco dias (de acordo com os dados da etiqueta do atacadista). As larvas e a bolha 
de gás resultante do processo fermentativo, presentes no ostíolo de um dos figos, 
foram fotografadas sequencialmente (Figuras 2C, 2D) na mesma data da compra. 
Nos ostíolos dos figos infestados é possível visualizar, de tempos em tempos, uma 
massa branca de larvas (Figura 2C), que é empurrada para cima à medida que 
bolhas de gás, resultantes da atividade fermentativa promovida pelas leveduras 
dentro da cavidade das infrutescências, aumentam de volume. Uma vez que a 
película que envolve a bolha atinge a superfície do ostíolo (Figura 2D) e é rompida 
pelo aumento da pressão gasosa, ocorre o retorno à cavidade da infrutescência da 
massa de larvas (Figura 2E), que então deixa temporariamente de ser visualizada, 
até que nova bolha se forme. O processo continua até que o figo se desintegre, 
formando uma massa disforme. A partir de uma das fotos (Figura 2C), estima-se 
que aproximadamente trinta larvas da praga estivessem infestando o figo, o que 
foi posteriormente confirmado, já que as 26 imagos (9 machos e 17 fêmeas) que 
emergiram eram todas da mesma espécie (Z. indianus).

Ao tomar conhecimento do nosso monitoramento, o professor João Stenghel 
Morgante gentilmente nos forneceu dois figos do cultivar roxo-de-valinhos infes-
tados com larvas, um no dia 1º de fevereiro de 2012 e o outro no dia seguinte. 
Esses figos haviam sido adquiridos em um sacolão no bairro do Campo Belo, São 
Paulo, no dia 28 de janeiro de 2012 e mantidos no refrigerador. Os figos foram 
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então mantidos sobre areia úmida colocada no fundo de um frasco de um quarto de 
litro tampado com rolha de esponja sintética e mantido à temperatura ambiente. 
As 63 imagos que emergiram dos dois figos, entre 7 e 10 de fevereiro de 2012, 
pertenciam a duas espécies: Drosophila melanogaster (10 machos e 16 fêmeas) e 
Zaprionus indianus (20 machos e 17 fêmeas), que emergiram durante os quatro dias 
(7 a 10), exceto a primeira, que não emergiu de um dos figos no dia 10. À mesma 
temperatura, D. melanogaster tem ciclo de vida mais curto do que Z. indianus. 
Portanto, fica evidente que a primeira espécie infestou os frutos após a segunda, 
já que ambas começaram a emergir no mesmo dia (7). Parece tratar-se de um caso 
de sucessão ecológica no processo de infestação, na qual Z. indianus é a pioneira, 
criando condições nos figos para que outras espécies sejam atraídas, provavelmente 
mediadas por uma sucessão na colonização dos frutos por diferentes leveduras. 

Como se pode deduzir pelas etiquetas autoadesivas de comercialização coladas 
sobre o filme, acreditamos que a técnica de envolver por completo as gavetas de 
figos com filme de PVC deva ser realizada pelos atacadistas da região da Compa-

Figura 2. Figos do cultivar roxo-de-valinhos adquiridos em supermercado  
(A) e em feira livre (B), na região central da cidade de São Paulo, SP, em março de 2012. 

C-E) Fotografias sequenciais das larvas de segundo estádio de Z. indianus Gupta, 1970, no 
ostíolo de um figo adquirido em 7 de abril de 2012, em supermercado na região central da 
cidade de São Paulo. C) Larvas obliterando totalmente o ostíolo, empurradas pela pressão 

dos gases formados na cavidade do figo. D) Visualização da bolha de gás saindo por entre a 
massa de larvas. E) Retorno da massa de larvas à cavidade do sicônio. Barra: C–E = 5 cm. 

Fotos: Carlos R. Vilela.

A B

C D E
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nhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Essa providência 
realmente evita que a oviposição seja feita pelas fêmeas da mosca-africana-do-figo 
que costumam estar presentes nas vascas dos supermercados, onde há sobretudo 
bananas já amadurecidas e/ou danificadas. Porém, como alguns figos já contêm 
larvas de segundo estádio, estas devem ter se originado de posturas realizadas 
antes da colheita ou na pós-colheita, antes da adição do filme de PVC, seja pelos 
atacadistas, seja pelos produtores. No caso das feiras livres, o processo pode ter sido 
semelhante, uma vez que vários figos comercializados já se encontravam infestados. 

Uma solução criativa, que realmente pode impedir a infestação dos frutos, foi 
proposta por Raga, Souza Filho e Sato (2003). Consiste em cobrir por completo os 
ostíolos com etiquetas autoadesivas antes do início do amadurecimento dos figos 
e, portanto, antes da oviposição feita pelas moscas. Porém, essa técnica não tem 
sido observada nos figos comercializados, talvez devido aos custos da mão de obra 
necessária. 

Cabe salientar que o fato de que os consumidores têm sido claramente pre-
judicados ao adquirirem uma porcentagem de figos infestados com larvas, o que 
foi constatado durante o monitoramento feito em 2012 na cidade de São Paulo, 
contrasta fortemente com o aumento da produção, rentabilidade e exportação 
dessa fruta (Francisco et al., 2011).

Desde a invasão no continente americano, ocorrida em 1998-1999, a mosca Z. 
indianus tem sido pesquisada tanto por grupos interessados nos aspectos práticos 
e imediatos do controle de pragas como por aqueles preocupados com os impactos 
das invasões biológicas sobre os biomas do Novo Mundo. Além da consolidação 
de redes internacionais de colaboradores, as pesquisas desenvolvidas com essa 
espécie contribuíram de modo relevante para a formação de recursos humanos 
nas áreas envolvidas. Noventa e oito dos mais de cem (ver referências) artigos 
publicados a respeito das populações americanas dessa nova praga das culturas 
de figo do cultivar roxo-de-valinhos aparecem agrupados na Tabela 3, de acordo 
com as principais áreas de pesquisa. Esses artigos, que obviamente não incluem 
as dezenas de resumos apresentados em congressos e disponibilizados em páginas 
eletrônicas, contêm informações importantes sobre os aspectos biológicos relacio-
nados de modo direto ou indireto aos interesses econômicos. Sua utilização no 
planejamento de medidas integradas para o controle da espécie invasora poderia 
minimizar os prejuízos econômicos e sociais que ela tem ocasionado, uma vez que 
a sua total erradicação não nos parece exequível. 

Finalmente, é preciso salientar que, até o momento, não há evidências de que 
Z. indianus seja uma praga da fruticultura, como tem sido sugerido em alguns 
artigos (Santos et al., 2003; Linde et al., 2006), com títulos enganosos, e por outros 
que assim a consideram ao longo de seus textos. Sem dúvida, é uma praga da 
cultura de figos do cultivar roxo-de-valinhos relacionada a certas peculiaridades 
do próprio cultivar e das condições climáticas das áreas de cultivo. 
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Tabela 3. Áreas do conhecimento contempladas nas pesquisas realizadas com populações 
americanas da mosca-africana-do-figo (Z. indianus) e suas respectivas referências, 
intencionalmente citadas em apenas uma delas. As referências já citadas ao longo do 
texto foram omitidas, assim como aquelas do item ‘Ocorrência’, já apresentadas nas 
Tabelas 1 e 2.

Biologia Raga (2010) Setta et al. (2008, 2009) Schmitz et al. (2007)
Gomes et al. (2003) Pasini et al. (2011, 2012) Yassin et al. (2008a, b) Acurio & Rafael (2009) 
Stein et al. (2003) Ecologia Silva et al. (2009) Oliveira et al. (2009)

Setta & Carareto (2005) Gottschalk et al.  
(2003, 2007) Vidal et al. (2009) Hanna et al. (2010)

Castrezana (2007) Tidon et al. (2003) Robe et al. (2010) Hochmüller et al. (2010) 
Nava et al. (2007) Araripe et al. (2004) Setta et al. (2011) Linde (2010a)
Gottschalk et al. (2009) Ferreira & Tidon (2005) Commar et al. (2012) Amador et al. (2011)
Bizzo et al. (2010) Galego & Carareto (2005) Deprá et al. (2012) Santos et al. (2011)
Boaventura et al. (2010) Silva et al. (2005a,b) Bernardo & Loreto (2013) Emerich et al. (2012)
Bonin et al. (2010) David et al. (2006a) Garcia et al. (2012)
Linde (2010b) Tidon (2006) Genética Pasini & Link (2012)
Müller et al. (2012) Toni et al. (2007) Loh & Bitner-Mathé (2005) Poppe et al. (2012)
Svedese et al. (2012) Döge et al. (2008) Machado et al. (2005) 
Matavelli et al. (2013) Garcia et al. (2008, 2009) Nardon et al. (2005) Substrato de 

desenvolvimento larvalRego et al. (2013) Mata et al. (2008, 2010) David et al. (2006b)
Yassin et al. (2009) Galego et al. (2006) Souza Filho et al. (2000a)

Controle Hipólito et al. (2012) Ananina et al. (2007) Vilela & Selivon (2000)
Marchiori (2003) Matavelli & Zuben (2012) Campos et al. (2007) Castro & Valente (2001)

Marchiori & Silva (2003) Grupioni et al. (2013) Galego & Carareto 
(2007, 2010) Toni et al. (2001)

Marchiori et al. (2003) Marchiori et al. (2013) Setta & Carareto (2007) Goñi et al. (2002)
Raga & Souza Filho (2003) Mata & Tidon (2013) Yassin et al. (2007) Santos et al. (2003) 
Raga et al. (2003, 2006) Oliveira et al. (2013) Araripe et al. (2008) Leão & Tidon (2004)
Guimarães & Zucchi (2004) Pasini et al. (2013) Loh et al. (2008) Pires & Bélo (2005)

Kato et al. (2004) Penariol & Madi-Ravazzi 
(2013) Braganholi et al. (2010) Linde et al. (2006)

Marchiori et al. (2004) Poppe et al. (2013) Roque et al. (2006, 2009) 
Silva et al. (2004) Prezoto & Braga (2013) Ocorrência Etges & Sloan (2008) 
Mazaro et al. (2005) Roque et al. (2013) Vilela (1999) Lavagnino et al. (2008)

Penariol et al. (2008) Chaves & Tidon (2005, 
2008) Castrezana (2011)

Bélo et al. (2009) Filogenia Soto et al. (2006) Fernandes et al. (2013) 

Brotto (2010) Heredia et al. (2004) Torres & Madi-Ravazzi 
(2006)

a Apud Raga (2010).
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O ostíolo do figo é uma abertura natural que permite a colonização do sicônio 
por leveduras e/ou bactérias e o subsequente processo de fermentação. Portanto, 
não é necessário que o fruto esteja previamente danificado por agentes bióticos 
ou abióticos para que o processo de fermentação o torne um substrato atrativo às 
espécies frugívoras de Drosophilidae, como é o caso de Z. indianus.

agradecImentos

Aos professores Fábio de Melo Sene, Hermione Elly Melara de Campos Bicu-
do, Lílian Madi-Ravazzi e Rosana Tidon, pelas informações sobre a ocorrência da 
mosca-africana nas proximidades de seus laboratórios de pesquisa no primeiro 
semestre de 1999. Aos senhores Antonio Pellegrini e José Juliatto, por permitirem 
a coleta em suas propriedades. Aos engenheiros agrônomos Cristiane Fabiano e 
José Augusto Maiorano, pelas coletas e pelo envio do material. A César Pagotto 
Stein e Édson Possidônio Teixeira, pela colaboração essencial na elaboração do 
capítulo originalmente publicado em 2001. Ao professor João Stenghel Morgante, 
pela doação de figos infestados. Um agradecimento especial à doutora Denise 
Selivon, pela gentileza em permitir o uso de seu fotomicroscópio e pelas dicas que 
permitiram a obtenção das fotomicrografias das imagos. À Comisión Sectorial de 
Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar), Uru-
guai, pelo apoio à Pasantía en el Exterior concedida à BG.

referêncIas BIBlIográfIcas
ACURIO, A. E. & RAFAEL, V. L. Inventario taxonómico de Drosophilidae (Diptera) en el Parque 

Nacional Yasuni, Amazonia ecuatoriana. Acta Amazonica 39(3): 713-8, 2009. 

AL-T’OMA, Z. A. R. M. & VAN DER LINDE, K. First records of Zaprionus indianus (Diptera: 
Drosophilidae) from the Barsa governorate in Iraq. Drosophila Information Service 93: 
197-200, 2010.

AMADOR, R. B.; MARTINS, M. B. & FURTADO. I. da S. Is Zaprionus indianus invading a 
preserved Amazon Forest? Drosophila Information Service 94: 73, 2011.

ANANINA, G. et al. Inversion polymorphism and a new polytene chromosome map of Zaprionus 
indianus Gupta (1970) (Diptera: Drosophilidae). Genetica 131: 117-25, 2007. 

ARARIPE, L. O. et al. Male sterility thresholds in a tropical cosmopolitan drosophilid, Zaprionus 
indianus. Journal of Thermal Biology 29: 73-80, 2004. 

ARARIPE, L. O. et al. Divergent abdominal bristle patterns in two distantly related drosophi-
lids: antero-posterior variations and sexual dimorphism in a modular trait. Genetica 134: 
211-22, 2004. 

BÄCHLI, G. et al. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomo
logica Scandinavica. Leiden: Brill, 2004, v. 39. 362p.

BARBOSA, M. R. R.; GRACIOLII, G. & PAIVA, F. Diptera, Drosophilidae, Zaprionus indianus 
Gupta, 1970: distribution extension for the state of Mato Grosso do Sul, Brazil. Check List 
8(1): 175-6, 2012. 



189

	 Capítulo	9			•			Vilela	et	al.	 〉

BÉLO, M. et al. Avaliação do efeito bioinseticida dos extratos de Tabernaemontana catharinensis 
A.DC. (Apocynaceae) e Zeyheria montana Mart. (Bignoniaceae) sobre a mosca Zaprionus 
indianus (Diptera: Drosophilidae) (Gupta, 1970). Revista Brasileira de Biociências 7(3): 
235-9, 2009. 

BENNET-CLARK, H. C.; LEROY, Y. & TSACAS, L. Species and sex-specific songs and court-
ship behavior in the genus Zaprionus (Diptera – Drosophilidae). Animal Behaviour 28(1): 
230-55, 1980. 

BIZZO, L. et al. Seasonal dynamics of a drosophilid (Diptera) assemblage and its potential as 
bioindicator in open environments. Iheringia, Série Zoologia, 100(3): 185-91, 2010. 

BLAUTH, M. L. & GOTTSCHALK, M. S. A novel record of Drosophilidae species in the Cerrado 
biome of the state of Mato Grosso, west-central Brazil. Drosophila Information Service 90: 
90-6, 2007.

BOAVENTURA, D. D. et al. Levantamento de densidade populacional de Zaprionus indianus 
a partir de frutos de figo-roxo na região de Valinhos – SP. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO 
SOBRE A CULTURA DA FIGUEIRA. Anais... Campinas: Cati, 2010.

BOCK, I. R. & PARSONS, P. A. Species of Australia and New Zealand. In: ASHBURNER, M.; 
CARSON, H. L. & THOMPSON JR., J. N. (eds.). The genetics and biology of Drosophila. 
London: Academic Press, 1981, v. 3a. 

BONIN, T. G. et al. Variação no desenvolvimento da mosca praga do figo Zaprionus indianus 
sob condições experimentais. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A CULTURA DA 
FIGUEIRA. Anais... Campinas: Cati, 2010.

BRAGANHOLI, D. et al. Genetic variability among natural populations of Zaprionus indianus 
(Drosophilidae) in the states of São Paulo and Minas Gerais, Brazil. Genetics and Molecular 
Research 9(3): 1.504-12, 2010. 

BRAKE, I. & BÄCHLI, G. Drosophilidae (Diptera). In: World Catalogue of Insects 9: 1-412, 2008. 

BROTTO, M. Uso de armadilhas para controle da mosca do figo Zaprionus indianus Gupta na 
produção de figos. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A CULTURA DA FIGUEIRA. 
Anais... Campinas: Cati, 2010.

CAMPOS, S. R. C.; RIEGER, T. T. & SANTOS, J. F. Homology of polytene elements between 
Drosophila and Zaprionus determined by in situ hybridization in Zaprionus indianus. 
Genetics and Molecular Research 6(2): 262-76, 2007.

CARLES-TOLRÁ, M. Zaprionus indianus Gupta: género y especie nuevos para la Peninsula Ibé-
rica (Diptera: Drosophilidae). Boletín de la Sociedad Entomologica Aragonesa 45: 316, 2009.

CASTREZANA, S. New records of Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera, Drosophilidae) in 
North America and a key to identify some Zaprionus species deposited in the Drosophila 
Tucson Stock Center. Drosophila Information Service 90: 34-6, 2007. 

CASTREZANA, S. New record on novel hosts for the Drosophilid pest Zaprionus indianus. 
Drosophila Information Service 94: 1-2, 2011.

CASTRO, F. L. & VALENTE, V. L. S. Zaprionus indianus is invading Drosophilid communities in 
the southern Brazilian city of Porto Alegre. Drosophila Information Service 84: 15-7, 2001.

CHASSAGNARD, M. T. Les espèces africaines du sous-genre Zaprionus S. Str. à six bandes 
thoraciques (Diptera: Drosophilidae). Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 
32(1): 59-65, 1996.

CHASSAGNARD, M. T. & KRAAIJEVELD, A. R. The occurrence of Zaprionus stricto sensu in 
the Palearctic Region (Diptera: Drosophilidae). Annales de la Société Entomologique de 
France (N.S.) 27(4): 495-6, 1991. 



190

〉	 Pragas introduzidas no Brasil: insetos e ácaros

CHASSAGNARD, M. T. & TSACAS, L. Le sous-genre Zaprionus S. Str. définition de groupes 
d’espèces et révision du sous-groupe vittiger (Diptera, Drosophilidae). Annales de la Société 
Entomologique de France (N.S.) 29(2): 173-94, 1993.

CHAVES, N. B. & TIDON, R. Drosophilidae of the Brazilian Savanna, the forgotten ecosystem. 
Drosophila Information Service 88: 25-7, 2005.

CHAVES, N. B. & TIDON, R. Biogeographical aspects of drosophilids (Diptera, Drosophilidae) 
of the Brazilian savanna. Revista Brasileira de Entomologia 52(3): 340-8, 2004. 

COQUILLETT, D. W. New Diptera from Southern Africa. Proceedings of the United States Na
tional Museum 24: 27-32, 1901.

COMMAR, L. S. et al. Taxonomic and evolutionary analysis of Zaprionus indianus and its 
colonization of Palearctic and Neotropical regions. Genetics and Molecular Biology 35(2): 
395-406, 2012. 

CONTI, J. H. Perpetuação do negócio do figo. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A CUL-
TURA DA FIGUEIRA. Anais... Campinas: Cati, 2010.

CORRÊA, L. de S. & BOLIANI, A. C. Panorama de pesquisa com figueiras. In: II SIMPÓSIO 
BRASILEIRO SOBRE A CULTURA DA FIGUEIRA. Anais... Campinas: Cati, 2010.

CULIK, M. P. First record of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in the state of Espírito 
Santo, Brazil. Drosophila Information Service 87: 32-3, 2004.

DAVID, J. R. Quantitative trait analysis and geographic variability of natural populations of 
Zaprionus indianus, a recent invader in Brazil. Heredity 96: 53-62, 2006a. 

DAVID, J. R. et al. Sexual dimorphism of body size and sternopleural bristle number: a compari-
son of geographic populations of an invasive cosmopolitan drosophilid. Genetica 128(1-3): 
109-22, 2006b.

DEPRÁ, M. et al. Mar, a Mite family of hAT transposons in Drosophila. Mobile DNA 3: 1-13. 

DÖGE, J. S.; VALENTE, V. L. S. & HOFMANN, P. R. P. Drosophilids (Diptera) from an Atlantic 
Forest area in Santa Catarina, southern Brazil. Revista Brasileira de Entomologia 52(4): 
615-24, 2004. 

EMERICH, P. P. et al. High abundance of Neotropical Drosophilids (Diptera: Drosophilidae) in 
four cultivated areas of central Brazil. Neotropical Entomology 41(2): 83-8, 2012. 

ETGES, W. J. & SLOAN, J. V. Rediscovery of Drosophila wheeleri in Sonora, Mexico? Drosophila 
Information Service 91: 50-3, 2004. 

FERNANDES, D. R. R.; LARA, R. I. R. & PERIOTO, N. W. Drosofilídeos e seus himenópteros 
parasitoides em Coffea arabica L. Coffee Science 4 (2): 110-3, 2009. 

FERNANDES, D. R. R. & ARAUJO, E. L. Ocorrência de Zaprionus indianus Gupta (Diptera: 
Drosophilidae) em frutos de juazeiro Ziziphus joazeiro Mart: (Rhamnaceae) no Estado do 
Rio Grande do Norte. Revista Brasileira de Fruticultura 33(4): 1.356-8, 2011.

FERNANDES, D. R. R. Fugivorous flies (Diptera: Tephritidae and Lonchaidae) and native 
parasitoids (Hymenoptera) associated with Pouteria caimito (Sapotaceae) in Brazil. Florida 
Entomologist 96(1): 255-7, 2013. 

FERREIRA, L. B. & TIDON, R. Colonizing potential of Drosophilidae (Insecta, Diptera) in 
environments with different grades of urbanization. Biodiversity and Conservation 14: 
1.809-21, 2005. 

FRANCISCO, V. L. F. dos et al. Evolução e aspectos socioeconômicos da cultura do figo no Estado 
de São Paulo. Informações Econômicas 41(2): 13-22, 2011.

FURTADO, I. S.; MARTINS, M. B. & COSTA, J. E. First record of Zaprionus indianus (Diptera: 
Drosophilidae) in the Urucu Petroleum Province in Amazonas, Brazil. Drosophila Informa
tion Service 92: 17-8, 2009. 



191

	 Capítulo	9			•			Vilela	et	al.	 〉

GALEGO, L. G. da C. & CARARETO, C. M. A. Intraspecific and interspecific pre-adult competi-
tion on the Neotropical Region colonizer Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) under 
laboratory conditions. Bragantia 64(2): 249-55, 2005. 

GALEGO, L. G. da C. & CARARETO, C. M. A. Analysis of the drosophilid Zaprionus indianus 
introduction in Brazil: contribution of esterase loci polymorphisms. Drosophila Information 
Service 90: 79-84, 2007.

GALEGO, L. G. da C. & CARARETO, C. M. A. Scenario of the spread of the invasive species 
Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera, Drosophilidae) in Brazil. Genetics and Molecular 
Biology 33(4): 767-73, 2010.

GALEGO, L. G. da; CERON, C. R. & CARARETO, C. M. A. Characterization of esterases in 
a Brazilian population of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae). Genetica 126(1): 
89-99, 2006. 

GARCIA, C. F. et al. Drosophilid assemblages at different urbanization levels in the city of 
Porto Alegre, state of Rio Grande do Sul, southern Brazil. Neotropical Entomology 41(1): 
32-41, 2012.

GARCIA, A. C. et al. Two decades of colonization of the urban environment of Porto Alegre, 
southern Brazil, by Drosophila paulistorum (Diptera, Drosophilidae). Iheringia, Série 
Zoologia, 98(3): 329-38, 2004. 

GARCIA, A. C. et al. Spatial and temporal variation in Drosophilidae (Diptera) abundance in 
three environments with different vegetal cover levels in a park in Porto Alegre, southern 
Brazil. Drosophila Information Service 92: 80-7, 2009. 

GOMES, L. H. et al. Presence of the yeast Candida tropicalis in figs infected by the fruit fly 
Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae). Brazilian Journal of Microbiology 34: 5-7, 2003. 

GOÑI, B. et al. First record of Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera, Drosophilidae) in 
southern localities of Uruguay. Drosophila Information Service 84: 61-5, 2001. 

GOÑI, B. et al. Increased frequencies of Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera, Drosophilidae) 
in Uruguay. Drosophila Information Service 85: 75-80, 2002. 

GOTTSCHALK, M. S. et al. Drosophilidae (Diptera) associated to fungi: differential use of 
resources in anthropic and Atlantic Rain Forest areas. Iheringia, Série Zoologia, 99(4): 
442-8, 2009. 

GOTTSCHALK, M. S. et al. Comparison between two sampling methods for Drosophilidae 
(Diptera) using banana baits. Drosophila Information Service 86: 33-5, 2003. 

GOTTSCHALK, M. S. et al. Changes in Brazilian Drosophilidae (Diptera) assemblages across 
an urbanization gradient. Neotropical Entomology 36(6): 848-62, 2007.

GRUPIONI, N. V.; BÉLO, M. & BARBOSA, J. C. Competição em Drosophila. I. D. hydei versus 
D. immigrans. Biodiversidade 12(1): 22-34.

GUIMARÃES, J. A. & ZUCCHI, R. A. Parasitism behavior of three species of Eucoilinae (Hy-
menoptera: Cynipoidea: Figitidae) fruit fly parasitoids (Diptera) in Brazil. Neotropical 
Entomology 33: 217-24, 2004.

GUPTA, J. P. Description of a new species of Phorticella Zaprionus (Drosophilidae) from India. 
Proceedings of the Indian National Science Academy 36: 62-70, 1970.

HANNA, G.; BLINCOW, K. & HEIN, E. Species abundance ratios of Drosophila melanogaster 
and Zaprionus indianus in two different habitats of the tropical dry forest of Alamos, Mexico 
(Diptera: Drosophilidae). Drosophila Information Service 93: 106-9, 2010.

HEED, W. B. Ecological and distributional notes on the Drosophilidae of El Salvador. University 
of Texas Publications 5.721: 62-78, 1957.

HERÉDIA, F.; LORETO, E. L. S. & VALENTE, V. L. S. Complex evolution of gypsy in Drosophilid 
species. Molecular Biology and Evolution 21(10): 1.831-42, 2004. 



192

〉	 Pragas introduzidas no Brasil: insetos e ácaros

HIPÓLITO, J. et al. Pollination biology and genetic variability of a giant perfumed flower 
(Aristolochia gigantea Mart. and Zucc., Aristolochiaceae) visited mainly by small Diptera. 
Botany 90: 815-29, 2012. 

HOCHMÜLLER, C. J. C. et al. The Drosophilid fauna (Diptera, Drosophilidae) of the transition 
between the Pampa and Atlantic Forest biomes in the state of Rio Grande do Sul, southern 
Brazil: first records. Papéis Avulsos de Zoologia 59(10): 285-95, 2010. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sidra. Disponível em: <www.sidra.ibge.
gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t,c=1613>. Acesso em: 20 abr. 2012. 

KANESHIRO, K. Y. Drosophila (Sophophora) suzukii (Matsumura). Proceedings of the Hawaiian 
Entomological Society 24: 179, 1983.

KATO, C. M. et al. Ocorrência de Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera: Drosophilidae) no 
Estado de Minas Gerais. Ciências Agrotécnicas 28: 454-5, 2004. 

LACHAISE, D. & McEVEY, S. F. Independent evolution of the same set of characters in fig flies 
(Lissocephala, Drosophilidae). Evolutionary Ecology 4: 358-64, 1990. 

LACHAISE, D. & TSACAS, L. Breeding-Sites in tropical African Drosophilids. In: ASHBURNER, 
M.; CARSON, H. L. & THOMPSON JR., J. N. (eds.). The genetics and biology of Drosophila. 
London: Academic Press, 1983, v. 3d. 

LAVAGNINO, N. J. et al. Geographic distribution and hosts of Zaprionus indianus (Diptera: 
Drosophilidae) in North-Eastern Argentina. Revista de la Sociedad Entomologica Argentina 
67(1-2): 189-92, 2008. 

LEÃO, B. F. D. & TIDON, R. Newly invading species exploiting native host-plants: the case of 
the African Zaprionus indianus (Gupta) in the Brazilian cerrado (Diptera, Drosophilidae). 
Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 40(3-4): 285-90, 2004. 

LINDE, K. van der. Request for samples and sightings of Zaprionus indianus. Fly Times 44: 
5-6, 2010a. 

LINDE, K. van der. Zaprionus indianus: species identification and taxonomic position. Drosophila 
Information Service 93: 95-8, 2010b.

LINDE, K. van der et al. First records of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae), a pest 
species on commercial fruits from Panama and the United States of America. Florida En
tomologist 89: 402-4, 2006. 

LOH, R. & BITNER-MATHÉ, B. C. Variability of wing size and shape in three populations of 
a recent Brazilian invader, Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae), from different 
habitats. Genetica 125: 271-81, 2005.

LOH, R. et al. Adaptation to different climates results in divergent phenotypic plasticity of wing 
size and shape in an invasive drosophilid. Journal of Genetics 87(3): 209-17, 2004. 

MACHADO, T. et al. Allozyme variability in an invasive drosophilid, Zaprionus indianus (Dip-
tera, Drosophilidae): comparison of a recently introduced Brazilian population with old 
world populations. Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 41: 7-13, 2005. 

MAIORANO, J. A. A cultura do figo no Brasil. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A CUL-
TURA DA FIGUEIRA. Anais... Campinas: Cati, 2010.

MARCHIORI, C. H. First report of parasitoid Pachycrepoideus vindemiae Rondani (Hymenoptera: 
Pteromalidae) in pupae of Zaprionus indianus Gupta (Diptera: Drosophilidae) in Brazil. 
Biotemas 16: 129-33, 2003. 

MARCHIORI, C. H. & SILVA, C. G. First occurrence of parasitoid Spalangia endius (Walker) 
(Hymenoptera: Pteromalidae) in pupae of Zaprionus indianus Gupta (Diptera: Drosophilidae) 
in Brazil. Brazilian Journal of Biology 63(2): 361-2, 2003. 



193

	 Capítulo	9			•			Vilela	et	al.	 〉

MARCHIORI, C. H. et al. Parasitoids of Zaprionus indianus Gupta (Diptera: Drosophilidae) 
collected in Itumbiara, Goiás, Brazil. Arquivos do Instituto Biológico 70(2): 217-8, 2003. 

MARCHIORI, C. H. et al. Microimenópteros parasitoides de moscas coletados em área urbana 
e de mata em Itumbiara, Goiás, Brasil. Biotemas 17(1): 151-62, 2004. 

MARCHIORI, C. H.; BORGES, L. M. F. & FERREIRA, L. L. Hosts of the parasitoid Pachycre
poideus vindemmiae (Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) of medical-veterinary and 
economic importance collected in the State of Goiás, Brazil. American Journal of Life 
Sciences 1(5): 228-31, 2013. 

MATA, R. A. & TIDON, R. The relative roles of habitat heterogeneity and disturbance in dro-
sophilid assemblages (Diptera, Drosophilidae) in the Cerrado. Insect Conservation and 
Diversity 6(6): 663-70, 2013.

MATA, R. A.; ROQUE, F. & TIDON, R. Drosophilids (Insecta, Diptera) of the Paranã valley: 
eight new records for the Cerrado biome. Biota Neotropica 8(1): 55-60, 2008.

MATA, R. A. et al. Invasive and flexible: niche shift in the drosophilid Zaprionus indianus (In-
secta, Diptera). Biological Invasions 12: 1.231-41, 2010. 

MATAVELLI, C. & ZUBEN, C. J. von. New versions of trap and bait for the collection of the 
fig-fly Zaprionus indianus Gupta 1970 (Diptera: Drosophilidae). Drosophila Information 
Service 95: 122-8, 2012.

MATAVELLI, C.; ZARA, F. J. & ZUBEN, C. J. von. Post-embryonic development in Zaprionus 
indianus (Diptera: Drosophilidae). Annals of the Entomological Society of America 106(6): 
779-87, 2013.

MAZARO, S. M. et al. Ensacamento de figos cv. roxo-de-valinhos. Scientia Agraria 6(1-2): 59-
63, 2005.

MILLER, M. W. & PHAFF, H. J. Successive microbial populations in Calimyrna figs. Applied 
Microbiology 10: 394-400, 1962.

MÜLLER, M. J. et al. Courtship behavior of Zaprionus indianus (Gupta) (Diptera: Drosophilidae) 
from populations colonizing South America. Neotropical Entomology 41(2): 112-20, 2012. 

NARDON, C. et al. Is genome size influenced by colonization of new environments in dipteran 
species. Molecular Ecology 14(3): 869-78, 2005. 

NAVA, D. E. et al. Biology thermal requirements and estimation of the number of generations 
of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) for the main fig producing regions of Brazil. 
Florida Entomologist 90(3): 495-501, 2007. 

O’GRADY, P. M.; BEARDSLEY, J. W. & PERREIRA, W. D. New records for introduced Droso-
philidae (Diptera) in Hawai’i. Bishop Museum Occasional Papers 69: 34-5, 2002. 

OKADA, T. & CARSON, H. L. The genera Phorticella Duda and Zaprionus Coquillett (Diptera, 
Drosophilidae) of the Oriental Region and New Guinea. Kontyû 51: 539-53, 1983.

OLIVEIRA, C. M. et al. Economic impact of exotic insect pests in Brazilian agriculture. Journal 
of Applied Entomology 137: 1-15, 2013.

OLIVEIRA, G. F. et al. First record of Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) in Fernando 
de Noronha, an oceanic island of Pernambuco state, Brazil. Drosophila Information Service 
92: 18-20, 2009. 

PARKASH, R. et al. Genetic variation at alcohol dehydrogenase locus in some Drosophilids. 
Current Science 58(14): 808-11, 1989. 

PASINI, M. P. B. & LINK, D. Occurrence of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in 
Agudo, Rio Grande do Sul, Brazil. EntomoBrasilis 5(1): 70-4, 2012.

PASINI, M. P. B.; LINK, D. & FRONZA, D. Eficácia de atrativos alimentares na captura de 
Zaprionus indianus (Gupta) em pomar de figo em Santa Maria – RS. EntomoBrasilis 4(2): 
56-60, 2011. 



194

〉	 Pragas introduzidas no Brasil: insetos e ácaros

PASINI, M. P. B.; LINK, D. & FRONZA, D. Eficiência de atrativos alimentares no monitoramento 
de Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) em pomar de goiaba. Revista Brasileira de 
Agroecologia 7(1): 152-9, 2012. 

PASINI, M. P. B. et al. Soluções atrativas para o monitoramento populacional de Zaprionus 
indianus (Diptera: Drosophilidae) em pomar de figo. Pesquisa Agropecuária Tropical 43(3): 
272-7, 2013. 

PENARIOL, L. V. & MADI-RAVAZZI, L. Edge-interior differences in the species richness and 
abundance of drosophilids in a semiciduous Forest fragment. SpringerPlus 2: 114-7, 2013.

PENARIOL, L. V.; BICUDO, H. E. M. C. & MADI-RAVAZZI, L. On the use of open or closed 
traps in the capture of drosophilids. Biota Neotropica 8(2): 47-51, 2004. 

PIRES, D. J. & BÉLO. M. Flies collected in orchards. Drosophila Information Service 88: 69-72, 
2005. 

POPPE, J. L.; VALENTE, V. L. S. & SCHMITZ, H. J. Structure of Drosophilidae assemblage 
(Insecta, Diptera) in Pampa Biome (São Luiz Gonzaga, RS). Papéis Avulsos de Zoologia 
52(16): 185-95, 2012. 

POPPE, J. L.; VALENTE, V. L. S. & SCHMITZ, H. J. Population dynamics of Drosophilids in 
the Pampa biome in response to temperature. Neotropical Entomology 42 (3): 269-77, 2013. 

PREZOTO, F. & BRAGA, N. Predation of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) by the social 
wasp Synoeca cyanea (Hymenoptera: Vespidae). Florida Entomologist 96(2): 670-2, 2013. 

PROGNÓSTICO AGRÍCOLA: 1998/99. São Paulo: IEA, 1998, v. 2. 254p. 

RAGA, A. Manejo da mosca-do-figo. In: II SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE A CULTURA DA 
FIGUEIRA. Anais... Campinas: Cati, 2010.

RAGA, A. & SOUZA FILHO, M. F. de. Captura de Zaprionus indianus (Gupta) (Dip.: Drosophili-
dae) em frascos de plásticos com iscas alimentares na cultura de figo. Revista de Agricultura 
78(3): 323-9, 2003. 

RAGA, A.; SOUZA FILHO, M. F. de & SATO, M. E. Eficiência de protetores de ostíolo do figo 
sobre a infestação da mosca Zaprionus indianus (Gupta) (Diptera: Drosophilidae) no campo. 
Arquivos do Instituto Biológico 70(3): 287-89, 2003. 

RAGA, A. et al. Eficácia de atrativos alimentares na captura de moscas-das-frutas em pomar de 
citros. Bragantia 65(2): 337-45, 2006.

REGO, L. N. A. A. et al. Spermatogenesis of the Zaprionus indianus and Zaprionus sepsoides 
(Diptera: Drosophilidae): cytochemical, structural and ultrastructural characterization. 
Genetics and Molecular Biology 36(1): 50-60, 2013. 

RAFAEL, V. Drosophila malerkotliana y Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) invaden 
poblaciones ecuatorianas de Drosophila. Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Bio
lógicas 28(1-2): 30-43, 2007. 

ROBE, L. J.; VALENTE, V. L. S. & LORETO, E. L. S. Taxonomic boundaries, phylogenetic re-
lationships and macro-evolutionary patterns within the Drosophila tripunctata “radiation” 
(Diptera: Drosophilidae). Genetica 138: 725-35, 2010.

ROQUE, F.; FIGUEIREDO, R. & TIDON, R. Nine new records of drosophilids in the Brazilian 
savanna. Drosophila Information Service 89: 14-7, 2006. 

ROQUE, F.; HAY, J. du V. & TIDON, R. Breeding sites of drosophilids (Diptera) in the Brazilian 
savanna. I. Fallen fruits of Emmotum nitens (Icacinaceae), Hancornia speciosa (Apocyna-
ceae) and Anacardium humile (Anacardiaceae). Revista Brasileira de Entomologia 53(2): 
308-13, 2009. 

ROQUE, F.; MATA, E. A. da & TIDON, R. Temporal and vertical drosophilid (Insecta; Diptera) 
assemblage fluctuations in a neotropical gallery Forest. Biodiversity and Conservation 22: 
657-72, 2013. 



195

	 Capítulo	9			•			Vilela	et	al.	 〉

SANTOS, J. F. et al. Colonization of Northeast Region of Brazil by the drosophilid flies Dros
ophila malerkotliana and Zaprionus indianus, a new potential insect pest for Brazilian 
fruitculture. Drosophila Information Service 86: 92-5, 2003.

SANTOS, J. P. J. dos; BAUTH, M. L. & GOTTSCHALK, M. L. New records of Drosophilidae in 
southern Amazônia. Drosophila Information Service 94: 40-2, 2011.

SCHMITZ, H. J.; VALENTE, V. L. S. &HOFMANN, P. R. P. Taxonomic survey of Drosophilidae 
(Diptera) from Mangrove forests of Santa Catarina island, southern Brazil. Neotropical 
Entomology 36(1): 53-64, 2007. 

SETTA, N. de & CARARETO, C. M. A. Fitness components of a recently-established population 
of Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) in Brazil. Iheringia, Série Zoologia, 95(1): 
47-51, 2005. 

SETTA, N. de & CARARETO, C. M. A. Screening for transposable elements in South America 
invasive species Zaprionus indianus and Drosophila malerkotliana. Drosophila Informa
tion Service 90: 96-9, 2007.

SETTA, N. de et al. Multiple invasions of Gypsy and Micropia retroelements in genus Zaprio
nus and melanogaster subgroup of the genus Drosophila. BMC Evolutionary Biology 9(12): 
279, 2009.

SETTA, N. de et al. Copia retrotransposon in the Zaprionus genus: another case of transpos-
able element sharing with the Drosophila melanogaster subgroup. Journal of Molecular 
Evolution 72: 326-38, 2011. 

SETTA, N. de et al. Insights about the phylogenetic relationship between Zaprionus and Droso
phila from molecular and cytogenetic data of αesterase 7 gene of Zaprionus indianus. 
Drosophila Information Service 91: 60-8, 2004.

SILVA, C. G. et al. Ocorrência de Pachycrepoideus vindemiae (Hym.: Pteromalidae) em pupas 
de Zaprionus indianus Gupta (Dip.: Drosophilidae) coletadas em frutos de goiaba. Arquivos 
do Instituto Biológico 71(1): 91-2, 2004. 

SILVA, N. M. da et al. Characterization of mitochondrial control region, two intergenic spacers 
and tRNAs of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae). Genetica 137(3): 324-32, 2009. 

SILVA, N. M. da et al. Ecology of colonizing populations of the figfly Zaprionus indianus (Diptera, 
Drosophilidae) in Porto Alegre, southern Brazil. Iheringia, Série Zoologia, 95(3): 233-40, 
2005a. 

SILVA, N. M. da et al. Population dynamics of the invasive species, Zaprionus indianus (Gupta) 
(Diptera: Drosophilidae) in communities of Drosophilids of Porto Alegre city, southern Brazil. 
Neotropical Entomology 34(3): 363-74, 2005b. 

SOTO, L. et al. First record of Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera, Drosophilidae) in 
Argentina. Drosophila Information Service 89: 13-4, 2006. 

SPIETH, H. T. Mating behavior within the genus Drosophila (Diptera). Bulletin of the American 
Museum of Natural History 99: 401-74, 1952.

STEIN, C. P.; TEIXEIRA, E. P. & NOVO, J. P. S. Aspectos biológicos da mosca do figo, Zaprionus 
indianus Gupta, 1970 (Diptera: Drosophilidae). Entomotropica 18(3): 219-21, 2003. 

SVEDESE, V. M. et al. Ação de fungos entomopatogênicos em larvas e adultos da mosca do figo 
Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae). Ciência Rural 42(11): 1.916-22, 2012. 

TIDON, R. Relationships between drosophilids (Diptera, Drosophilidae) and the environment 
in two contrasting tropical vegetations. Biological Journal of the Linnnean Society 87: 
233-47, 2006. 

TIDON, R.; LEITE, D. F. & LEÃO, B. F. D. Impact of the colonization of Zaprionus (Diptera, 
Drosophilidae) in different ecosystems of the Neotropical Region: two years after the inva-
sion. Biological Conservation 112: 299-305, 2003. 



196

〉	 Pragas introduzidas no Brasil: insetos e ácaros

TONI, D. C. de; HOFMANN, P. R. P. & VALENTE, V. L. S. First record of Zaprionus indianus 
(Diptera, Drosophilidae) in the state of Santa Catarina, Brazil. Biotemas 14: 71-85, 2001. 

TONI, D. C. de et al. Study of the Drosophilidae (Diptera) communities on Atlantic Forest islands 
of Santa Catarina state, Brazil. Neotropical Entomology 36: 356-75, 2007. 

TORRES, F. R. & MADI-RAVAZZI, L. Seasonal variation in natural populations of Drosophila 
spp. (Diptera) in two woodlands in the state of São Paulo. Iheringia, Série Zoologia, 96(4): 
437-44, 2006.

TSACAS, L. L’identité de Zaprionus vittiger Coquillett et révision des espèces afrotropicales 
affines. Bulletin de la Société Entomologique de France 85: 141-54, 1980.

TSACAS, L. Zaprionus indianus Gupta, 1970, nouveau nom pour le plus commun des Zaprionus 
africains (Diptera, Drosophilidae). Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 
21(3): 343-4, 1985.

VIDAL, N. M.; LUDWIG, A. & LORETO, E. L. S. Evolution of Tom, 297, 17.6 and rover retro-
transposons in Drosophilidae species. Molecular Genetics and Genomics 282(4): 351-62, 2009. 

VILELA, C. R. Is Zaprionus indianus Gupta, 1970 (Diptera, Drosophilidae) Currently colonizing 
the Neotropical Region? Drosophila Information Service 82: 37-9, 1999.

VILELA, C. R. & SELIVON, D. Breeding sites of Neotropical Drosophilidae (Diptera). II. Fallen 
fruits of Citharexylum myrianthum Cham. (Verbenaceae). Drosophila Information Service 
83: 32-6, 2000. 

VILELA, C. R.; TEIXEIRA, E. P. & STEIN, C. P. Nova praga nos figos: Zaprionus indianus 
Gupta, 1970. Informativo da Sociedade Entomológica do Brasil 24(2): 2, 1999. 

VILELA, C. R..; TEIXEIRA, E. P. & STEIN, C. P. Mosca-africana-do-figo, Zaprionus indianus 
(Diptera: Drosophilidae). In: VILELA, E. F.; ZUCCHI, R. A. & CANTOR, F. (eds.). Histórico 
e impacto das pragas introduzidas no Brasil. Ribeirão Preto: Holos, 2001.

WYNN, S. & TODA, M. J. Drosophilidae (Diptera) in Burma. IV. The genus Zaprionus. Kontyû 
56(4): 843-51, 1988.

YASSIN, A. E. Molecular and morphometrical revision of the Zaprionus tuberculatus species 
subgroup (Diptera: Drosophilidae), with descriptions of two cryptic species. Annals of the 
Entomological Society of America 101(6): 978-88, 2004. 

YASSIN, A. E. & ABOU-YOUSSEF, A. Y. A new front for a global invasive Drosophilid: the 
colonization of the Northern-Western desert of Egypt by Zaprionus indianus Gupta, 1970. 
Drosophila Information Service 87: 67-8, 2004.

YASSIN, A. E. & DAVID JR. Revision of the Afrotropical species of Zaprionus (Diptera, Droso-
philidae), with descriptions of two new species and notes on internal reproductive structures 
and immature stages. Zookeys 51: 33-72, 2010. 

YASSIN, A. E.; DAVID JR. & BITNER-MATHÉ, B. C. Phenotypic variability of natural popula-
tions of an invasive drosophilid, Zaprionus indianus, on different continents: comparison 
of wild-living and laboratory-grown flies. Comptus Rendus Biologies 332(9): 898-908, 2009. 

YASSIN, A. E. et al. Mesosternal bristle number in a cosmopolitan drosophilid: an X-linked 
variable trait independent of sternopleural bristles. Journal of Genetics 86: 149-58, 2007. 

YASSIN, A. E. et al. DNA barcode discovers two cryptic species and two geographical radiations in 
the invasive drosophilid Zaprionus indianus. Molecular Ecology Resources 8: 491-501, 2008a. 

YASSIN, A. E. et al. Grafting the molecular phylogenetic tree with morphological branches 
to reconstruct the evolutionary history of the genus Zaprionus (Diptera: Drosophilidae). 
Molecular Phylogenetic Evolution 47: 903-15, 2008b.


