
Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.201
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Resumo 82

Diversidade de Anastrepha (Tephritidae) no interior do Parque Nacional da Serra da
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Inventários da biodiversidade de moscas das frutas de áreas florestais são fundamentais
para conhecer as espécies e/ou famílias que ocupam esses hábitats, seus padrões de
distribuição, identificar aquelas que podem atuar como bioindicadoras da diversidade de
plantas  e  conhecer  os  padrões  de  dispersão  e  de  adaptabilidade  aos  hospedeiros
exóticos. Estas informações podem fornecer informações importantes para a elaboração
de políticas de conservação ambiental. O pequeno número de estudos de ecologia de
dípteros em ambientes florestais fragmentados ressalta a importância destes estudos a
fim de que se identifiquem certas famílias bioindicadoras em potencial. Considerando a
importância da fruticultura para o Centro-Oeste, é fundamental conhecer a diversidade de
espécie de moscas das frutas (Anastrepha) e de seus inimigos naturais nas unidades de
conservação (UC). No Parque Nacional da Serra da Bodoquena (PNSB) não há registro
da ocorrência de espécie das moscas das frutas. Essa pesquisa é de grande relevância
para a região Centro-Oeste em especial para o estado do Mato Grosso do Sul. Nessa
região á fruticultura já é uma realidade e o conhecimento das espécies de moscas das
frutas  será  de  grande  relevância  para  embasar  planos  de  manejo  tanto  da  UC  das
espécies com potencial para atingirem o status de pragas. Nesta pesquisa objetivou-se
identificar as espécies de Anastrepha Schiner 1868 que ocorrem no PNSB. As coletas
foram  realizadas  de  dezembro  de  2016  a  julho  de  2017  nos  dois  fragmentos  que
compõem o PNSB. Conjuntos de 15 armadilhas, modelo McPhail, iscadas com 250 ml de
atrativo a base de proteína hidrolisada de milho (BioAnastrepha®) a 10% vol./vol, foram
alocadas nas 3 principais trilhas que são utilizadas para o monitoramento de fauna e flora
da UC. Cada trilha com 2,5 Km de comprimento, partindo da zona de amortecimento para
o interior da UC. As armadilhas foram distribuídas pelo percurso, espaçadas a cerca de
250 metros uma da outra, instaladas em árvores a 1,8 m do nível do solo. No total foram
alocadas 45 armadilhas em toda a área do PNSB, sendo 15 por trilha.  Após três dias em
campo,  as  armadilhas foram retiradas e  os  insetos  capturados foram trazidos para  o
Laboratório de Taxonomia de Tephritidae (LabTaxon) da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD) em Dourados-MS. No laboratório as moscas das frutas foram triadas,
sexadas, identificadas até nível de espécie e armazenadas em frascos de vidro contendo
etanol  90%.  Foram  capturadas  sete  espécies  de  Anastrepha (Tabela1),  sendo A.
sororcula a mais frequente, constante e abundante. A. elegans é uma espécie monófaga,
até então associada apenas a  Chrysophyllum gonocarpum (Sapotaceae).  Esta é uma
evidência  indireta  da  ocorrência  desta  frutífera  nativa  no  PNSB.  Esses  resultados
evidenciam a ocorrência de espécies de  Anastrepha no interior  da UC, ressaltando a
importância do conhecimento da fauna, para compreender melhor a flora e do ambiente
físico; visando sua conservação/preservação. (FUNDECT, CAPES, ICMBio).
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Tabela 1. Espécies de Anastrepha Schiner 1868 (Diptera: Tephritidae) capturadas em
armadilhas Mcphail no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Bonito, Mato Grosso do

Sul (Dezembro/2016 a Julho/2017).
Grupos
infragenéricos

Espécies Trilha
Marambaia

Trilha
Santa Fé

Trilha
Perdido

fraterculus A. fraterculus (Wiedemann, 1830)   3 1 0
A. sororcula Zucchi, 1979 14 0 7

mucronota A. elegans Blanchard, 1961   0 1 0

pseudoparallela A. dissimilis Stone, 1942   1 0 0

spatulata A. montei Lima, 1934   0 0 1
A. striata Schiner, 1868   2 0 0

TOTAL 30

Anastrepha spp. (Macho)   7 1  1
Grupo fraterculus (Macho) 45 1 11
Grupo striata (Macho)   2 0   0
TOTAL 68
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