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RESUMO 

Drosophila maculifrons (Diptera, Drosophilidae) é uma espécie generalista e endêmica 

de áreas de mata da América do Sul. Pesquisas sobre caracteres reprodutivos em 

espécies neotropicais generalistas e de mata são escassas, o que torna as populações 

desta espécie um importante material para estudos de caracteres reprodutivos que estão 

sob a ação de seleção sexual, como o período de duração da cópula e a poliandria, visto 

que esses parâmetros são muito diversos entre as espécies do gênero. Dessa maneira, o 

objetivo deste trabalho foi analisar alguns parâmetros pré e pós-zigóticos do sistema de 

acasalamento em D. maculifrons, como velocidade de acasalamento (VA), duração da 

cópula (DC), risco de competição de esperma (CE - poliandria) e produtividade (P), 

para uma maior compreensão dos fatores que podem ser determinantes na evolução das 

características reprodutivas de uma espécie generalista da região neotropical. Para as 

análises VA, DC e P foram realizados 16 cruzamentos entre duas isolinhagens do 

Parque Natural Municipal das Araucárias (PMA) e duas do Parque Municipal São 

Francisco da Esperança (SSF), ambas unidades de conservação localizados no 

município de Guarapuava/PR. Para a averiguação de CE, foram analisadas a 

paternidade da F1 de fêmeas inseminadas coletadas em PMA e SSF por meio de 

cinco loci de microssatélites. Não houve diferença significativa em relação à VA entre 

os cruzamentos, com longo período médio para iniciar a cópula (98,37±40,12 min). O 

período DC determinado foi maior que o da maioria das espécies 

de Drosophila analisadas e significativamente diferente entre as populações (24,45±8,7 

min para PMA, e 40,69±16,18 min para SSF). DC para o cruzamento ♀PMAx♂SSF 

não foi estatisticamente diferente de ♀SSFx♂SSF e ♀SSFx♂PMA não foi diferente de 

♀PMAx♂PMA, sugerindo que DC pode ser controlada pelo macho em D. maculifrons. 

O conflito sexual diferencial entre as populações analisadas de D. maculifrons para DC 

não resultou em isolamento entre elas, visto que não houve diferença significativa em P 

entre os cruzamentos realizados. As estimativas de machos por prole (PMA = 3,14 e 

SSF = 2,88) e da proporção de fêmeas inseminadas por mais de um macho (PMA = 0,84 

e SSF = 0,80) foram significativamente inferiores em SSF (H = 407,1; p<0,001 para α), 

enquanto que a contribuição do último macho para a F1 foi significativamente superior 

nesta população (PMA = 0,57 e SSF = 0,63, H = 2088; p<0,001). Esses parâmetros, 

associados com maior período de DC para SSF, podem indicar que maior DC reduz o 

risco para CE por diminuir a frequência de reacasalamento da fêmea. As características 

reprodutivas analisadas neste trabalho colocam D. maculifrons no padrão A para 

sistema de acasalamento em Drosophila, caracterizado pelo alto investimento do macho 

na reprodução, provavelmente como uma consequência da ocorrência de poliandria 

nesta espécie. 

Palavras-chave: Duração da Cópula; Poliandria; Produtividade; Risco de Competição 

de Esperma  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Drosophila maculifrons (Diptera, Drosophilidae) is a generalist and endemic species 

that occurs in forest fragments of South America. Researches on reproductive characters 

of neotropical generalist and forest dwelling species are scarce. This makes the 

populations of this species an important material for studying reproductive characters 

that are under sexual selection, such as copulation duration and polyandry, because 

these parameters are very diverse among species of the genus. Thus, the objective of 

this work was to analyze pre and postzygotic parameters of the mating system in D. 

maculifrons, such as mating speed (MS), copulation duration (CD), risk of sperm 

competition/polyandry (SC) and productivity (P), in order to better understand which 

forces could be important in the evolution of reproductive characteristics of a generalist 

Neotropical species. For MS, CD and P analyses, 16 crosses were performed between 

two isofemale lines from Parque Natural Municipal das Araucárias (PMA) and two 

from Parque Municipal São Francisco da Esperança (SSF), both conservation units 

located in Guarapuava/PR municipality. For SC, F1 paternity of inseminated females 

collected in PMA and SSF was established using five microsatellite loci. The MS 

parameter evidenced a long time to initiate copulation (98.37±40.12 min), with no 

significant difference among crosses. The CD was longer than most Drosophila species 

analyzed so far, and it was significantly different between populations (24.45±8.7 min 

for PMA, and 40.69±16.18 min for SSF). CD for ♀PMAx♂SSF was not statistically 

different than ♀SSFx♂SSF, neither ♀SSFx♂PMA was different of ♀PMAx♂PMA, 

suggesting that CD could be driven by D. maculifrons males. The differential sexual 

conflict between the analyzed D. maculifrons populations regarding CD did not result in 

reproductive isolation as no significant difference was detected in P for the crosses 

performed. The estimated number of sires per brood (PMA = 3.14 and SSF = 2.88) and 

the proportion of females inseminated by multiple males (PMA = 0.84 and SSF = 0.80) 

were significantly lower in SSF (H = 407.1; p<0.001 to α), while the proportion of the 

progeny sired by the last male was significantly higher (PMA = 0.57 and SSF = 0.63, H 

= 2088; p<0.001). These parameters, associated with the higher CD for SSF, could be 

indicatives that longer CD reduces the risk of SC by limiting female remating 

frequency. The reproductive characters analyzed in this work evidenced that D. 

maculifrons exhibits pattern A of Drosophila mating system, characterized by high 

male investment in reproduction, probably as a consequence of the occurrence of 

polyandry in this species. 

Key-words: Copulation Duration; Polyandry; Productivity; Risk of Sperm Competition 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A ordem Diptera é um dos grupos de insetos mais diverso, compreendendo moscas, 

mosquitos e afins, que tiveram origem há 250 milhões de anos no período do Permiano 

(COURTNEY; MERRITT, 2008). Os representantes desta ordem apresentam ampla 

distribuição geográfica em todos os continentes, incluindo a Antártica e têm colonizado 

com sucesso praticamente qualquer tipo de habitat (BÄCHLI, 2017).  Estão descritas 

cerca de 150 mil espécies para essa ordem, que representam aproximadamente 10 a 15% 

de todas as espécies animais. Estas 150 mil espécies estão alocadas em 10 mil gêneros e 

188 famílias (YEATES; WIEGMANN, 2005; THOMPSON; FERNANDEZ, 2006). 

Dentre essas famílias, a Drosophilidae, compreende aproximadamente 3.900 espécies e 

76 gêneros amplamente distribuídos pelo globo e seus exemplares podem ser 

encontrados tanto em regiões de clima temperado, quanto de clima equatorial, variando 

entre baixas e elevadas altitudes (BÄCHLI, 2017). 

No Brasil, encontram-se descritas aproximadamente 305 espécies da família 

Drosophilidae, agrupadas em 16 gêneros (TIDON, 2006). O gênero Drosophila da 

família Drosophilidae destaca-se por compreender dois terços, ou cerca de 181 espécies 

do total, presente nesta família (GOTTSCHALK; HOFMANN; VALENTE, 2008). 

Conforme análises de caracteres morfológicos e ecológicos, o gênero Drosophila 

pode ser classificado como um grupo monofilético (GRIMALDI, 1990). Porém, dados 

moleculares (BRIANTI et al., 2009; HATADANI et al., 2009; ROBE, 2009; ROBE; 

VALENTE; LORETO, 2010a,b; VAN DER LINDE et al., 2010) apontam para possível 

parafilia, propondo que atualmente o gênero Drosophila deve ser considerado um 

agrupamento parafilético artificial.  

Atualmente, são encontradas 1.177 espécies para o gênero Drosophila, subdivididas 

em oito subgêneros (BÄCHLI, 2017), sendo os de maior destaque Sophophora (336 

espécies) e Drosophila (734 espécies), pela alta diversidade registrada 

(GOTTSCHALK; HOFMANN; VALENTE, 2008). Análises moleculares realizadas por 

Tamura, Nei e Kumar (2004) apontam a ocorrência da divergência entre Sophophora e 

Drosophila há aproximadamente 63 milhões de anos, e que eventos de especiação no 

subgênero Drosophila possivelmente tenha relação com os períodos de resfriamento do 

planeta, que podem esclarecer, em parte, a distribuição de espécies endêmicas e 

cosmopolitas (TIDON-SKLORZ; SENE, 1999). 
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As espécies do gênero Drosophila têm sido amplamente utilizadas como 

organismos modelo para estudos desde o início do século XX, especialmente a espécie 

D. melanogaster. As áreas de estudo são as mais variadas: genética, biologia evolutiva, 

molecular e morfologia. Características como ciclo rápido de reprodução e geração, 

bem como seu tamanho diminuto e fácil manutenção em laboratório contribuem para o 

grande número de trabalhos com espécies deste gênero (POWELL, 1997; SEPEL; 

LORETO, 2010).  

O grupo guarani, quando descrito por Dobzhansky e Pavan (1943) foi constituído 

por seis espécies amplamente distribuídas na América Central e América do Sul. 

Análises morfológicas dividiam este grupo em dois subgrupos (KING, 1947): o 

subgrupo guarani e o subgrupo guaramunu. O subgrupo guarani inclui Drosophila 

guaru (KING, 1947), D. ornatifrons (DUDA, 1927 = D. guarani apud VILELA; 

BÄCHLI, 1990) e D. subbadia (PATERSON, 1943); e o subgrupo guaramunu é 

constituído pelas espécies D. guaraja (KING, 1947), D. maculifrons (DUDA, 1927) (= 

D. guaramunu de acordo com VILELA; BÄCHLI, 1990) e D. griseolineata (DUDA, 

1927).  

No entanto, as espécies do então subgrupo guaramunu são mais próximas 

filogeneticamente às espécies do grupo tripunctata (KASTRITSIS, 1969, 

THROCKMORTON, 1975). Análises moleculares posteriores, utilizando marcadores 

nucleares e mitocondriais, vieram a confirmar esta hipótese (YOTOKO et al., 2003; 

ROBE et al., 2005; HATADANI et al., 2009). Deste modo, Robe, Valente e Loreto, 

(2010a,b) propuseram elevar à categoria de grupo, os subgrupos guarani e guaramunu, 

contudo Bächli (2017) ainda mantém o status do antigo grupo guarani, dividido em dois 

subgrupos.  

Drosophila maculifrons (Figura 1) possui distribuição na região Neotropical, 

apresentando registros de ocorrência no Brasil e Peru. É uma espécie generalista que 

pode ser capturada em abundância nas regiões sul e sudeste do Brasil em áreas de Mata 

Atlântica, porém, com menor frequência, também pode ser coletada no Bioma Pampa 

(DOBZHANSKY; PAVAN, 1950; SALZANO, 1955; SAAVEDRA et al., 1995; 

VILELA; SILVA, SENE, 2002; MATEUS; BUSCHINI, SENE, 2006;  CHAVES; 

TIDON, 2008; HOCHMÜLLER et al., 2010; CENZI DE RÉ et al., 2014; SILVA; 

MACHADO; MATEUS, 2015). Provavelmente, em decorrência da associação entre D. 

maculifrons e fatores abióticos, é que essa espécie não foi coletada no norte do Brasil 

(MARTINS; HOSKEN, 2002).  
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A espécie Drosophila maculifrons, pode ser capturada com relativa abundância 

em unidades de conservação com vegetação característica de Floresta Ombrófila Mista 

no município de Guarapuava/PR (SANTOS; MACHADO; MATEUS, 2010; 

CAVASINI et al., 2014). Locais em que existe abundância de drosofilídeos podem 

indicar o estado de conservação destas áreas, pois Drosophila pode ser empregada como 

bioindicador da qualidade ambiental devido a sua alta sensibilidade às variações 

bióticas e abióticas, que reflete na sua dinâmica populacional (PARSON, 1991; 

FOOTE; CARSON, 2004).  

 

 

         

Outro fator importante na determinação da abundância de espécimes do gênero 

Drosophila e que também influencia a estruturação populacional de uma espécie é a 

fragmentação do habitat, a qual resulta na separação de suas populações. Esta separação 

geográfica pode, ao longo do tempo evolutivo, resultar na chamada especiação 

alopátrica. Nesta situação, o isolamento reprodutivo pode surgir como resultado 

acidental de divergência gerada quando as populações estavam isoladas (JORDAN, 

1896; 1905; DOBZHANSKY; DOBZHANSKY, 1937; MAYR, 1963; COYNE; ORR, 

2004; LUKHTANOV, 2010). As barreiras geográficas, ou a fragmentação, impedem ou 

dificultam o fluxo gênico, as populações isoladas passam a acumular diferenças por 

deriva genética e/ou adaptação divergente aos ambientes, o que pode atuar como 

barreiras intrínsecas no isolamento reprodutivo, como incompatibilidades morfológicas, 

fisiológicas e/ou comportamentais (MAYR, 1942, 1963; SIMPSON, 1944; SMITH, 

1998; ORR; TURELLI, 2001; RITCHIE, 2007). O processo de especiação é o principal 

B 
 

 

A 

Figura 1. Fotografia de fêmea de  Drosophila maculifrons. A. Vista dorsal. B. Ventro-lateral. Fonte: 

Beira (2017). 

   4 mm 
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mecanismo de origem da biodiversidade nos trópicos, e, além da especiação alopátrica, 

pode ocorrer também entre espécimes que ocupam uma mesma área, a especiação 

simpátrica, na maioria dos casos sob a ação de forte seleção divergente; e entre 

populações que ocupam áreas adjacentes, especiação parapátrica, com certa 

diferenciação geográfica local (MAYR, 1942). 

As características reprodutivas em organismos de reprodução sexuada são 

importantes na diferenciação de populações, e o estudo dos mecanismos que levam a 

essa diversificação são relevantes para a compreensão dos sistemas de acasalamento que 

podem ser classificados como: pré e pós-cópula pré e pós-zigótico (MAYR, 1963; 

COYNE; ORR, 2004). O isolamento pós-zigótico, por sua vez, pode ser dividido em 

duas categorias: intrínseca e extrínseca (COYNE; ORR, 2004). As barreiras intrínsecas 

seriam resultado de distúrbios no desenvolvimento híbrido que os tornam inviáveis ou 

estéreis, e essas incompatibilidades no desenvolvimento seriam causadas por interações 

epistáticas entre dois ou mais genes, segundo o modelo Dobzhansky-Muller 

(DOBZHANSKY; DOBZHANSKY, 1937; MULLER, 1940; ORR; TURELLI, 2001). 

Já nas barreiras extrínsecas, o desenvolvimento do híbrido será normal, porém eles 

apresentam menor valor adaptativo em atrair parceiros ou são ecologicamente inviáveis 

(HATFIELD; SCHLUTER, 1999; NAISBIT; JIGGINS; MALLET, 2001). 

Estudos anteriores de estrutura populacional demostraram que as populações de 

Drosophila maculifrons apresentam baixa diversidade de haplótipos mitocondriais 

(CENZI DE RÉ et al., 2014), e diferenciação genética moderada para loci de alozimas 

(Fst = 0,0556) e microssatélites (Fst = 0,0901) (SILVA; MACHADO; MATEUS, 2015) 

entre populações muito próximas.  Essa estruturação pode, ao longo do processo de 

divergência, estabelecer certo grau de isolamento reprodutivo entre suas populações. 

As possíveis divergências entre as populações podem ser compreendidas por meio 

do estudo do comportamento reprodutivo das espécies, pois alterações em seus 

parâmetros podem desencadear o processo de especiação. Estes estudos relacionados ao 

comportamento de acasalamento de diversos insetos são o ponto inicial para a 

compreensão dos sistemas de acasalamento de várias espécies (THORNHILL; 

ALCOCK, 1983). 

O acasalamento é uma das interações comportamentais realizadas pela maioria dos 

organismos, sendo os insetos um dos grupos mais diversificados que apresentam 

comportamentos distintos entre espécie diferentes (ARNQVIST; NILSSON, 2000). No 

ato de acasalar ocorre transferência de material espermático dos machos para as fêmeas, 
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assim, o comportamento de acasalamento pode ser dividido em: encontro sexual, coorte 

e cópula (ARNQVIST; NILSSON, 2000; TRIPLEHORN; THOMAS, 2011). 

O encontro sexual tem a função de união de parceiros receptivos do sexo oposto 

para fins de acasalamento, sendo que na época reprodutiva são utilizados sinais 

químicos para agregar os indivíduos em um local específico, com finalidade de atração 

de parceiros sexuais (TRIPLEHORN; THOMAS, 2011). A coorte é realizada pelo 

macho, ela ocorre após o encontro de possíveis parceiros sexuais em busca da aceitação 

do macho pela fêmea. É a maneira pela qual a fêmea demonstra estar receptiva ou não à 

cópula. A distinção dos sinais de cortejo pelas fêmeas tem a capacidade de evitar 

ocorrência de cópulas com machos de outras espécies e auxiliam na escolha dos 

melhores parceiros pela fêmea.  Por fim, ocorre a cópula, resultado de interações bem 

sucedidas entre machos e fêmeas (TRIPLEHORN; THOMAS, 2011). 

Na coorte, as sequências de comportamento envolvem diversos tipos de estímulos, 

que necessitam dos mais variados genes com ação pleiotrópica (GREENSPAN; 

FERVEUR, 2000). O sucesso da coorte, que resulte em cópula, depende do 

comportamento dos machos e fêmeas (MARKOW, 1981), além dos estímulos 

ambientais (Figura 2). Estes estímulos podem estar relacionados tanto com a 

intensidade de cópulas, para a maioria das espécies de Drosophila, quanto ao 

fotoperíodo (GROSSFIELD, 1971). Alguns estudos em Drosophila indicam como 

exemplo de isolamento sexual por meio de diferenças no comportamento de coorte, em 

cruzamentos interpopulacionais e interespecíficos de populações geograficamente 

isoladas (MACHADO; DE CASTRO; MADI-RAVAZZI, 2002). 

Figura 2. Esquema de coorte realizado por Drosophila melanogaster. A. O macho localiza a fêmea B. Dá 

batidas nas pernas da fêmea C. Produz sons de coorte com a vibração das asas D. Finalmente o macho 

lambe a genitália da fêmea E. Curva seu abdômen F. Efetiva a cópula (Adaptado de SOKOLOWSKI, 

2001). 
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A latência para a cópula ou velocidade de acasalamento, período para o contato 

entre machos e fêmeas e o início da cópula, e a duração da cópula podem ser 

determinada pela coevolução antagônica que existe entre macho e fêmea, pois as 

vantagens reprodutivas são diferentes entre os sexos (MOORE; PIZZARI, 2005). 

Cópulas curtas possibilitam mais chances de acasalamento para as fêmeas, como 

também a seleção críptica de espermatozoides no aparelho reprodutor da fêmea 

(MARKOW; HOCUTT, 1998; KNOWLES; MARKOW, 2001). Para os machos ocorre 

o contrário, cópulas mais longas aumentam a garantia da paternidade da progênie e 

diminuem a possibilidade da ocorrência de reacasalamento (MAZZI et al., 2009), 

hipótese da “guarda de acasalamento estendida” (ALCOOK, 1994). No entanto, 

segundo a hipótese da “transferência do ejaculado” (EDVARDSSON; CANAL, 2006), 

uma maior duração da cópula também seria vantajosa para as fêmeas, pois poderia 

elevar a fecundidade da fêmea e aumentar as chances de transferência do esperma.  

Alguns trabalhos sugerem que ocorre um “ajuste” ao conflito sexual, podendo ser 

diferente nas populações e, portanto, poderiam levar ao surgimento de mecanismos de 

isolamento reprodutivo, especialmente em populações alopátricas com comportamento 

promíscuo (que copulam diversas vezes antes da oviposição) (COBB; BURNET; 

CONNOLLY, 1988; PRICE et al., 2001; TANUJA; RAMACHANDRA; 

RANGANATH, 2001; COYNE et al., 2002), enquanto outros estudos da análise da 

velocidade do acasalamento e duração da cópula não demonstram essa relação entre 

conflito sexual e isolamento reprodutivo em circunstâncias de acasalamentos 

promíscuos e monogâmicos (WIGBY; CHAPMAN, 2006; BACIGALUPE et al., 2007). 

A coevolução antagônica entre os sexos, pode, então ser dirigida pela seleção 

sexual, a qual ocorre como resultado da competição por parceiros sexuais, e sucesso 

reprodutivo diferencial entre os indivíduos do mesmo sexo presentes em uma dada 

população. Assim, seleção sexual pode ser definida como a ocorrência de variação 

relacionada ao sucesso reprodutivo decorrente do aumento no número de parceiros 

sexuais obtidos e acasalamentos bem sucedidos (WADE, 1979).  

Existem dois mecanismos de ação da seleção sexual: a competição intrassexual e 

intersexual. Na intrassexual ocorrem disputas pelo acesso ao sexo oposto, esse 

mecanismo pode levar, por exemplo, a evolução de ornamentos nos machos de insetos 

(BRENNAN; RESNICK, 2012). A seleção intersexual resulta da interação entre os 

sexos, envolvendo a escolha do parceiro. O resultado desta seleção é a diferença na 
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evolução de demonstrações comportamentais e características morfológicas entre os 

sexos (ANDERSSON, 1994).  

A seleção intersexual pode ser também críptica, quando ocorre no trato reprodutivo 

da fêmea e esta é promíscua. Devido o armazenamento de gametas de vários machos 

dentro do trato reprodutivo da fêmea, ocorre uma competição entre os espermatozoides 

pelo acesso aos óvulos, caso uma cópula extra ocorrer antes de esgotar o estoque de 

espermatozoide da cópula anterior, o que constitui a seleção sexual pós-acasalamento ou 

competição espermática (JENNIONS; PETRIE, 2000; HURTADO; HASSON, 2013). 

Nas espécies de Drosophila essa frequência de reacasalamento afeta a fecundidade 

das fêmeas, e, portanto, é uma característica dirigida pela seleção sexual 

(BUNDGAARD et al., 2004; HURTADO; HASSON, 2013).  Esta característica, assim 

como a possibilidade de estocagem de esperma e fertilização interna, permitem a 

investigação e compreensão dos mecanismos evolutivos relacionados ao aparecimento e 

fixação de barreiras ao fluxo gênico. Desta maneira as espécies do gênero Drosophila 

têm sido modelo para estudo sobre as interações das moléculas produzidas nos tratos 

reprodutivos de machos e fêmeas, assim como de mecanismos de isolamento pré e pós-

cópula pré e pós-zigóticos (COYNE; ORR, 2004; KELLEHER; SWANSON; 

MARKOW, 2007). 

Dessa forma, a evolução das características reprodutivas é consequência de 

adaptações que aumentam o sucesso reprodutivo de ambos os sexos, como nas 

estruturas genitais, tamanho dos testículos, volume e formato de esperma, líquido 

seminal, que podem resultar em vantagens para múltiplas cópulas nas espécies 

(REDMER et al., 1996).  

A poliandria, uma prole multiparental resultado de uma mesma oviposição, 

possibilita vantagens para as fêmeas tais como: aumento da taxa reprodutiva, da 

longevidade e fecundidade (FEDORKA; MOUSSEAU, 2002), e na redução de 

cruzamentos consanguíneos, evitando a depressão endogâmica em populações 

estruturadas (CHARLESWORTH; CHARLESWORTH, 1999; KELLER; WALLER, 

2002; CHARLESWORTH; WILLIS, 2009; DUTHIE et al., 2018). A aquisição de 

benefícios material e genético são importante para a determinação do comportamento 

reprodutivo das fêmeas (WIKLUND; KARLSSON; LEIMAR, 2001), afetando sua 

receptividade e influenciando diretamente na ocorrência padrão da poliandria de uma 

espécie (ARNQVIST; NILSSON, 2000).  
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Assim, os benefícios obtidos a partir de múltiplas cópulas parecem superar o custo 

investido (THORNHILL; ALCOCK, 1983). Entre os benefícios materiais estão os 

nupciais ou benefícios nutricionais via fluidos seminais ou espermatóforo, onde há 

armazenamento de espermas, e, em alguns casos, diminuição do risco de predação 

(ALCOCK; EICKWORT; EICKWORT, 1977; ALCOCK, 1983; WIKLUND; 

KARLSSON; LEIMAR, 2001; FEDORKA; MOUSSEAU, 2002; CAMPBELL; 

HOPENHAYN, 2005). Os benefícios genéticos são obtidos via cópula com diversos 

machos geneticamente distintos, o que resulta no aumento da variabilidade genética da 

prole, conferindo vantagens para as gerações seguintes (CHARLESWORTH; 

CHARLESWORTH, 1999; KELLER; WALLER, 2002; CHARLESWORTH; WILLIS, 

2009; DUTHIE et al., 2018).  

Markow, Bustoz e Pitinick (1996) descreveram dois sistemas de acasalamento em 

Drosophila, baseados na variação da latência para o reacasalamento nas fêmeas e/ou em 

diferenças nas oportunidades para acasalamentos: 1) Padrão A, apomórfico, curto 

período de latência da fêmea para o reacasalamento. Os machos investem alto em 

reprodução (gametas grandes, maturação tardia). Neste sistema, a probabilidade de 

haver poliandria, e provavelmente, competição de esperma, no trato reprodutivo da 

fêmea é alta. Essa competição espermática, por sua vez, pode resultar na seleção de 

diferentes mecanismos que asseguram a paternidade, como gigantismo do 

espermatozoide (PITINICK; MARKOW; SPICER, 1995), assim como o controle para 

maior tempo de duração da cópula. 2) Padrão B, plesiomórfico, longo período de 

latência da fêmea para o reacasalamento. O custo energético despendido pelo macho na 

reprodução é baixo, com maturação sexual precoce e produção de milhares de 

espermatozoides pequenos. 

Para investigação sobre aspectos relacionados a múltiplas cópulas e estocagem de 

espermas uma ferramenta que tem demonstrado eficiência são os loci de microssatélites, 

também denominados Short Sequence Repeats (SSR). Os diferentes alelos destes loci 

são determinados pelo número de repetições de motes constituídos por 2 a seis pares de 

bases de DNA. Estas sequências distribuem-se preferencialmente nas regiões 

intergênicas e apresentam altas taxas de evolução, devido a erros frequentes, do tipo 

DNA slippage, durante a replicação, e/ou crossing-over desigual (TAUTZ; RENZ, 

1984; KASHI; SOLLER, 1999). Essas características, associadas ao alto polimorfismo 

dos loci de microssatélites nas populações, tornam este um marcador confiável em 
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estudos forenses e testes de paternidade, inclusive para investigação de poliandria 

(TABERLET; WAITS; LUIKART, 1999).  

Devido à escassez de estudos sobre a biologia reprodutiva de Drosophila 

maculifrons, a averiguação da multipaternidade poderia ser considerada um parâmetro 

para classificar o sistema de acasalamento desta espécie. A amplificação de loci de 

microssatélites em D. maculifrons possibilita também sua aplicação na análise da 

paternidade da F1 de fêmeas coletadas na natureza, contribuindo para o entendimento 

do risco de competição de esperma no trato reprodutivo desta espécie. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivos analisar a paternidade da F1 de 

fêmeas de Drosophila maculifrons inseminadas na natureza, para inferir se a 

competição de esperma poderia ser a força evolutiva responsável pelo perfil de 

estruturação genética determinado na literatura, além de elucidar alguns aspectos do 

sistema de acasalamento desta espécie e auxiliar na compreensão dos mecanismos 

responsáveis pelos eventos iniciais de diferenciação em populações que, podem estar 

em processo de divergência. Para tanto, foram analisados caracteres reprodutivos pré e 

pós-zigóticos, como a velocidade do acasalamento, duração da cópula e produtividade, 

em cruzamentos intra e interpopulacionais desta espécie, coletadas em unidades de 

conservação do município de Guarapuava – PR: Parque Natural Municipal das 

Araucárias e Parque Municipal São Francisco da Esperança.  

Conforme as normas do PPGBioEvol, este trabalho está apresentado em formato 

de artigo científico, seguindo as normas de publicação da revista científica Organisms 

Diversity and Evolution (Qualis A2 – CAPES – Área: Biodiversidade).  
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de Estudo  

Os indivíduos da espécie de Drosophila maculifrons foram coletados nos meses 

de outono de 2016, em unidades de conservação ambientais com relativa abundância de 

espécimes do grupo guaramunu (SANTOS; MACHADO; MATEUS, 2010; CAVASINI 

et al., 2014). Os locais de coleta foram o Parque Natural Municipal das Araucárias 

(PMA - 51°27’19” O, 25°23’36’’ S), e o Parque Municipal São Francisco da Esperança 

(SSF - 51°17’53” O, 25°03’49,1’’S), localizados no município de Guarapuava-PR, cuja 

composição vegetal principal é a Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pela 

ocorrência de Araucaria angustifolia (VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991). 

 

Coleta/Triagem  

  Foram coletados drosofilídeos de acordo com o descrito por Santos, Machado e 

Mateus (2010), utilizando armadilhas abertas, constituídas de três pratos plásticos em 5  

ponto, distribuídas no solo dentro da mata, contendo: bananas, laranjas e fermento 

biológico fresco (Saccharomyces cerevisiae). O período de amostragem ocorreu entre as 

8:00 e 11:00 h, a cada hora os insetos foram capturados utilizando rede entomológica, e 

foram, então, transferidos para frascos com meio de cultura padrão 

(banana/ágar/fermento) para o devido transporte ao Laboratório de Genética e Evolução 

(DEBIO/UNICENTRO). Os espécimes do gênero Drosophila foram triados em 

estereomicroscópio, com auxílio da chave dicotômica de identifica ão (FRE RE-MA A; 

PAVAN, 1949; V LELA;   C L , 1990). 

As fêmeas classificadas como candidatas a pertencerem ao grupo guaramunu 

(mais de 300 para cada população) foram colocadas individualmente em tubos contendo 

meio de cultura padrão para oviposição. Os tubos foram observados diariamente, e 

realizados dois repiques (transferência das fêmeas para vidros com novo meio de 

cultura) com intervalo de uma semana entre eles. Após estas duas semanas, ou mesmo 

antes quando se detectava a morte da fêmea parental, as fêmeas parentais foram 

armazenadas individualmente a 20°C negativos em microtubos de 1,5 mL com etanol a 

70%, identificados com o número da linhagem. O caráter diagnóstico para a correta 

identificação das espécies do grupo guaramunu é o órgão copulador do macho, o 

edeago (KANESHIRO et al., 1969). Dessa forma, os descendentes machos F1 foram 
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identificados por meio da análise do edeago, de acordo com Kaneshiro e colaboradores 

(1969). Quando os machos F1 foram identificados como Drosophila maculifrons, 15 

fêmeas F1 de PMA e SSF foram armazenadas a 20°C negativos da mesma maneira 

descrita para as fêmeas parentais para posterior extração de DNA e determinação da 

paternidade na análise da ocorrência de poliandria. Os indivíduos F1 restantes foram 

semanalmente repicados para constituírem isolinhagens que foram mantidas a 

20
o
C1

o
C e fotoperíodo natural. 

 

Análise de Caracteres Pré e Pós-Zigóticos em Cruzamentos entre Isolinhagens de 

Drosophila maculifrons  

Os caracteres pré e pós-zigóticos foram analisados por meio de cruzamentos 

entre as isolinhagens originadas a partir das fêmeas inseminadas na natureza. Para esses 

experimentos foram selecionadas as duas isolinhagens mais bem estabelecidas de cada 

população: 142 e 164 de PMA, e 008 e 033 de SSF. 

Inicialmente foram realizadas tentativas de observações da cópula em 

Drosophila maculifrons em tubos contendo uma fêmea e três machos. Porém, apesar de 

longos períodos de observação, em diferentes horas do dia, e com moscas de idade entre 

três e 35 dias, a frequência de coorte e cópula foi muito baixa, inferior a 10% dos tubos 

observados. Desta forma, para aumentar a amostragem, as observações de cópula foram 

realizadas em cruzamentos massais em todas as combinações possíveis entre as duas 

isolinhagens de PMA e as duas de SSF, totalizando 16 cruzamentos: quatro 

intracruzamentos (machos e fêmeas da mesma linhagem); quatro cruzamentos 

interlinhagem e intrapopulacional; e oito cruzamentos interlinhagem e interpopulacional 

(Tabela 1). Os cruzamentos também foram mantidas a 20
o
C±1

o
C e fotoperíodo natural. 

 

Tabela 1. Cruzamentos realizados entre linhagens de duas populações de Drosophila maculifrons. PMA 

= Parque Natural Municipal das Araucárias, SSF = Parque Municipal São Francisco da Esperança. Em 

negrito cruzamentos intralinhagem; sublinhados os cruzamentos interlinhagens; os demais cruzamentos 

são os cruzamentos interpopulacionais. 

 ♀PMA142 ♀PMA164 ♀SSF008 ♀SSF033 

♂PMA142 ♀PMA142x♂PMA142 ♀PMA164x♂PMA142 ♀SSF008x♂PMA142 ♀SSF033x♂PMA142 

♂PMA164 ♀PMA142x♂PMA164 ♀PMA164x♂PMA164 ♀SSF008x♂PMA164 ♀SSF033x♂PMA164 

♂SSF008 ♀PMA142x♂SSF008 ♀PMA164x♂SSF008 ♀SSF008x♂SSF008 ♀SSF033x♂SSF008 

♂SSF033 ♀PMA142x♂SSF033 ♀PMA164x♂SSF033 ♀SSF008x♂SSF033 ♀SSF033x♂SSF033 
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Cada cruzamento foi realizado em garrafas de 1/4 de L com meio de cultura 

padrão e em triplicatas contendo em cada uma 15 fêmeas e 15 machos virgens com sete 

dias de idade. Foram realizados três repiques, um por semana, e após uma semana do 

terceiro repique, as moscas parentais forma descartadas. A cada repique foi avaliado o 

número de indivíduos mortos para a estimativa do número de descendentes por fêmeas 

vivas. Assim, foram estabelecidos quatro grupos de idades: 1° grupo, moscas com 7 a 

13 dias; 2° grupo, moscas com 14 a 20 dias; 3° grupo, moscas com 21 a 27 dias; e 4° 

grupo, moscas com 28 a 34 dias.  

Os caracteres pré-zigóticos analisados foram: ocorrência de coorte; velocidade 

de acasalamento (VA), definida como o tempo transcorrido do primeiro contato entre os 

machos e as fêmeas virgens e o início da cópula; e duração da cópula (DC), período 

entre o início e término da cópula. O período de observação desses caracteres foi de três 

horas, entre 8h e 11h. A frequência de coortes resultante em cópulas foram analisadas 

como aspectos pré-zigóticos. 

A produtividade (P) foi analisada como um caráter pós-zigótico, sendo definida 

como o número da progênie dos intra e intercruzamentos. Esta análise foi realizada por 

meio da contagem de machos e fêmeas F1 dos cruzamentos em cada um dos quatro 

grupos de idade. As contagens foram realizadas a cada dois dias, após o início da 

emergência dos primeiros adultos, totalizando quatro contagens em uma semana, para 

certificar que todos os descendentes do período tenham sido registrados. A comparação 

da produtividade entre os cruzamentos foi realizada por meio do número total de 

indivíduos produzidos e também considerando o número de fêmeas vivas em cada 

grupo de idade para produção por fêmea.  

Análise Estatística de Caracteres Pré e Pós-Zigóticos  

No programa Past 3.16 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2017), utilizou-se o 

teste de Shapiro-Wilks nos dados brutos, logaritimizados e extraída a raiz quadrada, 

para averiguar a homocedasticidade dos mesmos, e, assim, aplicar os testes de 

significância mais adequados. Para os dados com uma distribuição não normal, utilizou-

se o teste de Kruskal Wallis e Mann Whitney, para os dados com distribuição normal, 

aplicou-se a análise de variância – One Way ANOVA. Os gráficos de duração da cópula 

e produtividade também foram construídos no programa Past 3.16. 
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Análise da Ocorrência de Poliandria de Fêmeas Drosophila maculifrons 

Inseminadas na Natureza 

A ocorrência de poliandria foi mais um caráter pós-zigótico avaliado neste 

trabalho. Esta análise foi realizada por meio da determinação da paternidade da F1 das 

fêmeas de Drosophila maculifrons inseminadas na natureza. Foram selecionadas 

aleatoriamente oito fêmeas parentais e oito fêmeas F1 de cada isolinhagem de PMA 

(provenientes das isolinhagens 29, 53, 69, 142, 153, 164, 217 e 222) para a análise de 

pedigree; e todas as seis fêmeas parentais que geraram descendentes, mais oito fêmeas 

F1 de cada isolinhagem de SSF (provenientes das isolinhagens 8, 17, 33, 39, 59 e 84). A 

multipaternidade da F1 foi determinada por meio de cinco loci de microssatélites 

(SSR034, SSR057, SS087, SSR095 e SSR096) descritos para D. mediopunctata 

(LABORDA; MORI; SOUZA, 2009a) em que houve amplificação heteróloga em D. 

maculifrons (LABORDA; KLACZKO; SOUZA, 2009b) e foram altamente 

polimórficos em indivíduos de populações naturais de PMA e SSF (SILVA; 

MACHADO; MATEUS, 2015). 

A extração do DNA das amostras para a análise de paternidade foi realizada pela 

maceração dos indivíduos em microtubos 1,5 mL individuais contendo 500 µL de 

Solução de Lise de Núcleo (Promega) e 60 µL de EDTA (pH = 8,0). Foram 

acrescentados 18 µL de Proteinase K (20 mg/mL) às amostras, e após incubação a 65° C 

por duas horas, foram adicionados 200 µL de Solução de Precipitação de Proteína 

(Promega). As amostras foram então mantidas em gelo por 10 minutos. Após 

centrifugação, por quatro minutos a 14000 rpm, para precipitação das proteínas, o 

sobrenadante foi transferido para novos microtubos, e a ele foram acrescentados 600 µL 

de isopropanol. O isopropanol foi descartado após centrifugação, e o DNA foi 

purificado em ciclos de centrifugação e descarte de 600 µL de etanol 70%. Após 

secagem a 40° C, o DNA foi ressuspendido em 100 µL de água ultrapura e autoclavada, 

e armazenado a -20° C. 

As amplificações dos loci de microssatélites foram realizadas via Reação em 

Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR), em programa touchdown, 

cuja temperatura de anelamento de uma mesma reação decresce um grau a cada ciclo, 

variando entre 65° C e 48° C, sendo concentrações dos reagentes para PCR foram as 

mesmas descritas por Laborda; Mori e Souza (2009a). 
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Os produtos das PCRs foram visualizados em gel de poliacrilamida 6% 

(MACHADO et al., 2003) e corados com nitrato de prata (SANGUINETTI; DIAS 

NETO; SIMPSON, 1994). Os géis foram fotografados em câmera Sony 10.2 MP 

acoplada ao sistema de captura de imagens L-Pix (Loccus) e, por meio das imagens, os 

alelos foram numerados em ordem crescente, sendo o alelo “1” o de menor tamanho. 

 

 Análises Estatísticas Múltiplas para a Paternidade  

Uma Cadeia de Markov Monte Carlo (Markov Chain Monte Carlo - MCMC) foi 

utilizada para gerar 10.000 simulações dos parâmetros α e β, que estão relacionados à 

taxa de reacasalamento (remating), número médio de machos por prole; e ao 

deslocamento de esperma (sperm displacement), contribuição do último macho na 

descendência, respectivamente (JONES; CLARK, 2003). O modelo assume que a 

probabilidade de densidade para o número de parceiros por fêmea tem uma distribuição 

truncada de Poisson, pois para o parâmetro α a distribuição é truncada porque somente 

as fêmeas que produzem progênie são utilizadas. Ao contrário da distribuição regular de 

Poisson, o número médio de companheiros não é um, mas α/(1-exponencial
-α

), e a 

probabilidade de encontrar mais do que um pai por ninhada é 1- (α/exponencial
α
 -1). A 

competição de esperma foi estimada por um modelo em que é assumido que o último 

macho a acasalar contribui com, no mínimo, 50% do esperma utilizado na determinação 

da progênie (0,5< β<1,0).  

A estimativa por MCMC foi realizada no programa computacional SCARE 

(Sperm Competition And Remating Estimates), disponível no endereço 

http://www.massey.ac.nz/~mbjones/research/content_local/scare.html. A partir destas 

simulações, foram calculados os valores médios de α e β, assim como os valores 

correspondentes a 90% dos intervalos de confiança. Os histogramas baseados em 

10.000 amostras para α e β de PMA e SSF foram construídos no programa Past 3.1 

(HAMMER; HARPER; RYAN, 2017). A significância da diferen a dos parâmetros α e 

β entre PMA e SSF também foi estimada no programa Past 3.16 (HAMMER; 

HARPER; RYAN, 2017). O teste de Shapiro-Wilks foi utilizado para averiguar a 

homocedasticidade dos mesmos, e assim, foi aplicado o teste de significância Kruskal 

Wallis, pois não houve distribuição normal dos dados. 

 

http://www.massey.ac.nz/~mbjones/research/content_local/scare.html
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Resumo 20 
A poliandria em Drosophila (Fallén, 1823) é essencial para a competição de esperma, e esta pode resultar 21 

em seleção sexual, o principal processo que direciona a evolução das características reprodutivas 22 

responsáveis pela divergência entre espécies. A ocorrência de poliandria é pouco estudada em espécies de 23 

Drosophila não cactófilas do Neotrópico, assim como sua possível relação com o tempo de duração da 24 

cópula, outro caráter que pode dirigir a seleção sexual. O objetivo deste trabalho foi elucidar alguns 25 

parâmetros do sistema de acasalamento de Drosophila maculifrons (Duda, 1927), uma espécie de 26 

distribuição endêmica do Neotrópico e polífaga. A duração da cópula e produtividade foram estimadas 27 

em cruzamentos intra e interpopulacionais de quatro linhagens de D. maculifrons, enquanto a ocorrência 28 

de poliandria foi avaliada pela determinação da paternidade da F1 de fêmeas inseminadas na natureza, 29 

utilizando cinco locos polimórficos de microssatélites. A população do Parque Natural Municipal das 30 

Araucárias apresentou duração da cópula significativamente menor (24,458,7 min, p<0,05) que a 31 

maioria dos cruzamentos, no entanto não houve diferença na produtividade entre eles. A população do 32 

Parque Municipal São Francisco da Esperança com maior tempo de duração da cópula (40,6916,8 min) 33 

foi a com menor número de machos parentais por oviposição (2,88 versus 3,14), com maior contribuição 34 

do último macho para a prole ( = 0,63 versus 0,57), e proporção ligeiramente menor de fêmeas 35 

inseminadas por mais de um macho (0,8 versus 0,84). Estes resultados sugerem que em D. maculifrons 36 

um maior tempo de duração da cópula pode estar relacionado com a redução no risco de competição de 37 

esperma em D. maculifrons. 38 

Palavras-chave: Duração da Cópula; Poliandria; Produtividade; Risco de Competição de Esperma  39 
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 55 

Introdução 56 
Em organismos de reprodução sexuada, diferenças nas características reprodutivas têm papel 57 

potencializador na diferenciação entre populações, que podem levar, ao longo do processo evolutivo à 58 

especiação. Desta forma, o estudo de caracteres reprodutivos pré e pós-cópula pré e pós-zigótico são 59 

relevantes para a compreensão da evolução dos sistemas de acasalamento e dos caracteres que levam à 60 

divisão das linhagens evolutivas (Mayr 1942, 2001; Simpson 1951; Schilthuizen 2000; Coyne e Orr 2004; 61 

Nanda e Singh 2012). 62 

Um grupo animal amplamente estudado quanto às características reprodutivas desde 63 

morfológicas e comportamentais até de sinais químicos e padrões diferenciais da expressão de genes 64 

envolvidos na reprodução são as espécies do gênero Drosophila Fallén 1823 (Diptera; Drosophilidae) 65 

(Tinbergen, 1951; Markow 1996; Markow e Hocutt 1998; Knowles e Markow 2002; Machado et al. 66 

2002, 2006; Bacigalupe et al. 2007; Lüpold et al. 2010; Bono et al. 2011; Oliveira et al. 2011).   67 

Um importante caráter reprodutivo em Drosophila é o tempo de duração da cópula, o qual 68 

depende do processo de coevolução antagônica entre os sexos (Moore e Pizzari 2005), pois para as 69 

fêmeas, cópulas mais curtas resultariam em outras oportunidades de acasalamento e escolha críptica dos 70 

espermatozoides no trato reprodutivo (Markow e Hocutt 1998; Knowles e Markow 2001); enquanto para 71 

os machos, cópulas mais longas seriam vantajosas por impedir que a fêmea se reacasale, e assegurar a 72 

paternidade da prole (Mazzi et al. 2009). Esta hipótese da vantagem para o sexo masculino é chamada de 73 

hipótese “da guarda-estendida” (Alcook 1994; Schoefl e Taborsky, 2002; Skwierzyńska et al. 2018). No 74 

entanto, alguns autores afirmam que uma extensão da duração da cópula também seria vantajoso para a 75 

fêmea pela transferência do ejaculado poder ser responsável por um aumento na fecundidade, hipótese da 76 

“transferência do ejaculado” (Edvardsson e Canal 2006). 77 

O conflito sexual, ou coevolução antagônica entre os sexos, resulta em seleção sexual, que é uma 78 

forma de seleção natural em que os organismos diferem na sua capacidade competitiva para reproduzir-79 

se, sendo que os indivíduos mais competitivos são reprodutivamente mais bem sucedidos. O ajuste a este 80 

conflito sexual seria diferente entre populações da mesma espécie, assim é sugerido que este seja 81 

responsável pelo aparecimento de isolamento reprodutivo, principalmente em sistemas de acasalamentos 82 

promíscuos, entre populações alopátricas. Em espécies de Drosophila, enquanto alguns trabalhos 83 

demonstram que a coevolução sexualmente antagônica pode resultar em algum grau de isolamento 84 

reprodutivo pré e/ou pós-zigótico entre populações de uma espécie (Knowles e Markow 2001; Martin e 85 

Hosken 2003; Kelleher e Markow 2007), outros indicam que mesmo em acasalamentos promíscuos, o 86 

conflito sexual não resulta em diferenciação (Wigby e Chapman 2006; Bacigalupe et al. 2007). 87 

A seleção sexual também pode depender de mecanismos reprodutivos pós-copulatórios  pré-88 

zigóticos como a competição de esperma, a qual pode ocorrer quando as fêmeas são promíscuas, 89 

armazenando gametas de vários machos dentro de seu trato reprodutivo, podendo resultar na competição 90 

entre os espermatozoides pelo acesso aos óvulos da fêmea. A poliandria, prole de uma mesma oviposição 91 

com multipaternidade, é essencial para a competição de esperma, contudo esta poderá ser caracterizada 92 

apenas se a latência para o reacasalamento for menor que tempo necessário para a fêmea exaurir o 93 

suprimento de esperma da cópula anterior. Desta maneira, apenas a determinação da poliandria sugere o 94 

risco para competição de esperma (Hurtado e Hasson 2013). A ocorrência de poliandria é muito 95 

diversificada entre as espécies (Jones e Clark 2003; Good et al. 2006; Frentiu e Chenoweth 2008; Hurtado 96 

e Hasson 2013), e alguns estudos ainda demonstram que ela pode ser também semelhante (Schlotterer et 97 

al. 2005) ou diferente (Harshman e Clark 1998; Imhof et al. 1998; Bundgaard et al. 2004; Hurtado et al. 98 

2013) entre populações da mesma espécie e entre as estimativas em laboratório e por meio de fêmeas 99 

inseminadas na natureza (Bundgaard et al. 2004; Frentiu e Chenoweth 2008). 100 

Um outro aspecto importante da ocorrência de competição de esperma no trato reprodutivo da 101 

fêmea também está relacionado ao fato da latência da fêmea para o reacasalamento e/ou as oportunidades 102 

para os acasalamentos poderem determinar os sistemas de reprodução em Drosophila. Markow (1996) 103 

descreveu dois tipos de sistemas de acasalamento em Drosophila, o padrão A, apomórfico, em que as 104 

fêmeas se reacasalam com frequência e, assim, os machos investem pesadamente na reprodução, tanto em 105 

grandes espermatozoides quanto em fluido seminal que estimula amadurecimento de ovócitos nas fêmeas, 106 

apresentam maturidade reprodutiva tardia e dividem o ejaculado em cópulas sequenciais; já as fêmeas do 107 

padrão B apresentam longa latência para o reacasalamento, e os machos maturam relativamente cedo, 108 

produzem e transferem milhares de pequenos espermatozoides por cópula, mas parecem não ser aptos a 109 

fracionar o ejaculado entre cruzamentos sucessivos, como os machos do padrão A (Gowaty et al. 2010; 110 

Immler et al 2011; Swallow e Wilkinson 2002). 111 
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Apesar dos mecanismos pré-zigóticos, como duração da cópula e competição de esperma, serem 112 

importantes na evolução das características reprodutivas, poucos são o estudos que relacionam ambos os 113 

processos (Gilchrist e Partridge 2000), e ainda mais escassos são estudos sobre a ocorrência de poliandria 114 

em espécies não cactófilas do Neotrópico. Assim, considerando que existe grande variação no 115 

comportamento reprodutivo entre espécies de Drosophila, tanto qualitativa quanto quantitativa, havendo 116 

implicações diretas nos modelos propostos de surgimento e evolução dos mecanismos de isolamento 117 

reprodutivo, diferentes grupos de espécies devem ser abordados para uma melhor compreensão do padrão 118 

e das causas do comportamento observado.  119 

As barreiras ao fluxo gênico importantes para a especiação são aquelas que evoluem antes que 120 

isolamento reprodutivo esteja completo (Rundle e Nosil 2005). Quanto mais avançado o estágio de 121 

especiação de duas populações divergentes, maior a dificuldade em distinguir as diferenças que se 122 

originaram no início do processo (Zouros 1989; Markow et al. 2002). Desse modo, espécies de 123 

Drosophila polífagas do Neotrópico, e com algum grau de diferenciação genética populacional, seriam 124 

relevantes para este tipo de estudo.  125 

Neste sentido, Drosophila maculifrons Duda 1927, espécie com distribuição endêmica nas áreas 126 

de mata do Neotrópico, sem estudos sobre seu sistema de acasalamento, e com diferenciação genética 127 

moderada entre populações muito próximas (Silva et al. 2015) é um modelo relevante para análises de 128 

caracteres reprodutivos dirigidos por seleção sexual, como a duração da cópula e poliandria e, assim, 129 

poder auxiliar na compreensão da evolução e relação entre esses parâmetros em espécies polífagas do 130 

Neotrópico, em que esses estudos são escassos. 131 

 132 

Material e Métodos 133 

 134 

Área de Estudo e Estabelecimento de Isolinhagens de Drosophila maculifrons 135 
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram realizadas coletas no outono de 2016 de 136 

espécimes de drosofilídeos em duas unidades de conservação no município de Guarapuava/PR: Parque 137 

Natural Municipal das Araucárias (PMA - 51°27'19" O, 25°23'36" S), e Parque Municipal São Francisco 138 

da Esperança (SSF - 51°17’53” O, 25°03’49,1” S) (Fig. 1). As coletas foram realizadas de acordo com o 139 

descrito por Santos et al. (2010), com modificações, utilizando-se armadilhas abertas constituídas de 140 

pratos no solo contendo bananas, laranjas e fermento biológico fresco (Saccharomyces cerevisiae).  141 

Nas espécies do grupo guaramunu (Robe et al., 2010), ao qual Drosophila maculifrons pertence, 142 

o caráter diagnóstico é a genitália dos machos. Desta forma, as fêmeas com características morfológicas 143 

desta espécie (mais de 300 para cada população) foram colocadas individualmente em tubos contendo 144 

meio de cultura padrão (banana/ágar) para oviposição, e foram, então, transferidas duas vezes a cada 145 

semana para novos tubos para que se obtivesse uma F1 com estratificação temporal. Foram realizadas 146 

observações diárias destes tubos, e após 15 dias, ou antes, em caso de mortalidade, as fêmeas parentais 147 

foram armazenadas a 20° C negativos. Após a emergência dos machos F1, estes foram identificados por 148 

meio de chave dicotômica e pela análise do edeago (Freire-Maia e Pavan 1949; Vilela e   chli 1990). 149 

Cerca de 15 fêmeas F1 foram armazenadas juntamente com as fêmeas parentais identificadas como D. 150 

maculifrons para a análise da ocorrência de poliandria: foram selecionadas aleatoriamente oito fêmeas 151 

parentais e oito fêmeas F1 de cada isolinhagem de PMA (provenientes das isolinhagens 29, 53, 69, 142, 152 

153, 164, 217 e 222) para a análise de pedigree; e todas as seis fêmeas parentais que geraram 153 

descendentes, mais oito fêmeas F1 de cada isolinhagem de SSF (provenientes das isolinhagens 8, 17, 33, 154 

39, 59 e 84), o menor número de amostragem de SSF justifica-se devido as dificuldades de coletas 155 

encontradas nesta área. Os demais descendentes das duas populações foram mantidos como isolinhagens 156 

de D. maculifrons, repicadas semanalmente e armazenadas em estufa a temperatura de 20° C e 157 

luminosidade natural no Laboratório de Genética e Evolução (DEBIO/UNICENTRO). Duas destas 158 

isolinhagens de cada população, PMA142, PMA164, SSF008 e SSF033 foram utilizadas para as análises 159 

de caracteres reprodutivos pré e pós-zigóticos. 160 

 161 

 162 

 163 
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 164 
Fig. 1 Localidades das populações de Drosophila maculifrons coletadas em unidades de conservação do 165 

município de Guarapuava/PR e amostradas para análise do sistema de acasalamento. 1 - Parque Natural 166 

Municipal das Araucárias (PMA); 2 - Parque Municipal São Francisco da Esperança (SSF). 167 

 168 

Análises de Caracteres Reprodutivos Pré e Pós-zigóticos em Cruzamentos entre Isolinhagens de 169 

Drosophila maculifrons   170 
Foram realizadas tentativas de observações da cópula em Drosophila maculifrons em tubos 171 

contendo uma fêmea e três machos. Porém, apesar de longos períodos de observação, em diferentes horas 172 

do dia, e com moscas de idade entre três e 35 dias, a frequência de coorte e cópula foram reduzidas, 173 

inferior a 10% dos tubos observados. Desta forma, para aumentar a amostragem, as observações de 174 

cópula foram realizadas em cruzamentos massais em todas as combinações possíveis entre as duas 175 

isolinhagens de PMA e as duas de SSF, totalizando 16 cruzamentos: quatro intracruzamentos (machos e 176 

fêmeas da mesma linhagem); quatro cruzamentos interlinhagem e intrapopulacional; e oito cruzamentos 177 

interlinhagem e interpopulacional. Os cruzamentos foram realizados em garrafas de 1/4 de L com meio de 178 

cultura padrão, em triplicatas, contendo 15 casais virgens de sete dias de idade em cada, foram realizados 179 

três repiques, transferência para novo meio de cultura, um por semana. À cada repique a mortalidade das 180 

fêmeas parentais foi anotada. Uma semana após o terceiro repique, as moscas parentais foram 181 

descartadas. Desse modo, foram estabelecidos 4 grupos de idades a partir dos  cruzamentos iniciais: 1
o
 182 

grupo, moscas com 7 a 13 dias (quando foram realizados os cruzamentos iniciais); 2
o
 grupo, moscas com 183 

14 a 20 dias (ocorrência do primeiro repique dos indivíduos dos cruzamentos iniciais) ; 3
o
 grupo, moscas 184 

com 21 a 27 dias (segundo repique dos indivíduos); e 4
o
 grupo, moscas com 28 a 34 dias (terceiro 185 

repique).  186 

Nestes cruzamentos foram analisados caracteres reprodutivos pré-zigóticos, velocidade de 187 

acasalamento (VA) e duração da cópula (DC), e pós-zigótico, produtividade. As observações de VA e DC 188 

foram realizadas entre 8h e 11h, em cada um dos quatro grupos de idade, apenas para VA foi avaliada 189 

somente com moscas virgens, ou seja, no primeiro grupo de idade (para os cruzamentos nos demais 190 

grupos de idades, as moscas já não eram mais virgens). A VA foi determinada como o tempo transcorrido 191 

entre o contato entre machos e fêmeas e o início da cópula, e DC como o período entre o início e fim da 192 

cópula. A produtividade foi avaliada como o número médio de descentes F1 produzidos em cada 193 

triplicata e determinada por meio da contagem de machos e fêmeas F1 dos cruzamentos em cada um dos 194 

quatro grupos de idade. As contagens foram realizadas a cada dois dias, após o início da emergência dos 195 

primeiros adultos, totalizando quatro contagens em uma semana, para certificar que todos os descendentes 196 

do período tivessem sido registrados. A comparação da produtividade entre os cruzamentos foi realizado 197 
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por meio do número total de indivíduos produzidos e também considerando o número de fêmeas parentais 198 

vivas em cada grupo de idade. 199 

No programa Past 3.16 (Hammer et al. 2001) foi utilizado o teste de Shapiro-Wilks nos dados 200 

brutos, logaritimizados e extraída a raiz quadrada, para averiguar a homocedasticidade dos mesmos, e, 201 

assim, aplicar os testes de significância mais adequados. Para os dados com uma distribuição não normal, 202 

utilizou-se o teste de Kruskal Wallis e Mann Whitney, e os dados com distribuição normal, aplicou-se a 203 

análise de variância – One Way e Two Way ANOVA. Os gráficos de duração da cópula e produtividade 204 

foram construídos no programa Past 3.16 (Hammer et al. 2001). 205 

 206 

Análise da Ocorrência de Poliandria de Fêmeas Drosophila maculifrons Inseminadas na Natureza 207 
Um outro caráter reprodutivo pré-zigótico avaliado em Drosophila maculifrons foi o risco de 208 

competição de esperma. Esta análise foi realizada por meio da detecção de poliandria, determinando a 209 

paternidade de oito fêmeas F1 provenientes das oito fêmeas parentais de PMA e das seis fêmeas parentais 210 

de SSF inseminadas na natureza, totalizando uma amostra de 126 indivíduos. Uma F1 multiparental 211 

indica que as fêmeas coletadas na natureza realizaram cópulas múltiplas antes de esgotar o estoque de 212 

espermatozoides da cópula anterior, podendo resultar na competição de esperma em seu trato reprodutivo.  213 

A extração do DNA das amostras foi realizada pela maceração dos indivíduos em microtubos 1,5 214 

mL individuais contendo 500 µL de Solução de Lise de Núcleo (Promega) e 60 µL de EDTA (pH = 8,0). 215 

Foram acrescentados 18 µL de Proteinase K (20 mg/mL) às amostras, e após incubação a 65
o
 C por duas 216 

horas, foram adicionados 200 µL de Solução de Precipitação de Proteína (Promega). As amostras foram 217 

então mantidas em gelo por 10 minutos. Após centrifugação, por quatro minutos a 14000 rpm, para 218 

precipitação das proteínas, o sobrenadante foi transferido para novos microtubos, e a ele foram 219 

acrescentados 600 µL de isopropanol. O isopropanol foi descartado após centrifugação, e o DNA foi 220 

purificado em ciclos de centrifugação e descarte de 600 µL de etanol 70%. Após secagem a 40
o
 C, o 221 

DNA foi ressuspendido em 100 µL de água ultrapura e autoclavada, e armazenado a -20
o
 C. 222 

Para a determinação da paternidade da F1 foram utilizados cinco loci de microssatélites 223 

(SSR034, SSR057, SS087, SSR095 e SSR096) descritos para D. mediopunctata (Dobzhansky e Pavan), 224 

1943 (Laborda et al. 2009) que tiveram alto polimorfismo nas populações naturais de PMA e SSF (Silva 225 

et al. 2015). As amplificações foram realizadas via Reação em Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain 226 

Reaction - PCR) nas mesmas condições e concentrações de reagentes indicados por Laborda et al. (2009). 227 

Os produtos das PCRs foram visualizados em gel de poliacrilamida 6% (Machado et al. 2003) e corados 228 

por nitrato de prata (Sanguinetti et al. 1994). Os géis foram fotografados em câmera Sony 10.2 MP 229 

acoplada ao sistema de captura de imagens L-Pix (Loccus) e, por meio das imagens, os alelos foram 230 

numerados em ordem crescente, sendo o alelo “1” o de menor tamanho. 231 

A Cadeia de Monte Carlo Markov (Chain Monte Carlo Markov - CMCM) foi utilizada para 232 

gerar 10.000 amostras dos parâmetros α e β, que estão relacionados ao reacasalamento (remating) e ao 233 

deslocamento de esperma (sperm displacement), respectivamente (Jones e Clark 2003). O modelo assume 234 

que a probabilidade de densidade para o número de parceiros por fêmea tem uma distribuição truncada de 235 

Poisson com o parâmetro α. Ao contrário da distribui ão regular de Poisson, o número médio de machos 236 

parentais não é exatamente o valor α, mas sim é dado pela fórmula α/(1-exp
-α

), e a probabilidade de 237 

encontrar mais de um macho parental por progênie é 1 – (α/exp
α
-1). A competição de esperma foi 238 

estimada por um modelo em que é assumido que o último macho a acasalar produz uma por ão β da F1, e 239 

o conjunto de machos anteriores dividem a contribuição para o restante dos descendentes. A estimativa 240 

por CMCM foi realizada com o programa computacional SCARE (Sperm Competition And Remating 241 

Estimates), disponível no endereço http://www.massey.ac.nz/~mbjones/research/content_local/scare.html. 242 

A partir das simula ões das amostras, os valores médios de α e β foram calculados (e os intervalos de 243 

confiança de 90% correspondentes), a proporção esperada de fêmeas inseminadas por múltiplos machos e 244 

o número esperado de machos por progênie. Foram elaborados histogramas baseados em 10.000 amostras 245 

para  e  de PMA e SSF no programa Past 3.16. Foi realizado teste de significância da diferença dos 246 

parâmetros α e β entre as duas popula ões analisadas também por meio do programa Past 3.16. 247 

248 
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Resultados 249 
 250 

Análises de Caracteres Reprodutivos Pré e Pós-zigóticos em Cruzamentos entre Isolinhagens de 251 

Drosophila maculifrons 252 

 253 

Por meio da análise da velocidade do acasalamento e duração da cópula, foi possível a 254 

observação do comportamento reprodutivo para espécie Drosophila  maculifrons, ocorrendo a quebra da 255 

latência através de toques das pernas anteriores do macho nas pernas posteriores da fêmea ou em seu 256 

abdômen. Na coorte o macho posicionava a frente da fêmea e realizava os movimentos em circulo ao seu 257 

redor, esta atividade era seguida de breves paradas, apresentando movimentos com as asas, eversão da 258 

proboscide, fricção das pernas e asas e o macho e ao final quando a fêmea mostrava-se propicia ao 259 

acasalamento o macho começava a lamber o ovipositor da fêmea considerado um período crítico para a 260 

aceitação da cópula, para o fim da cópula a fêmea tem por característica friccionar as pernas posteriores, 261 

dando “pontapés” e acabavam por afastá-los.  262 

A comparação dos intracruzamentos com os cruzamentos interlinhagem intrapopulacional não 263 

resultou em valores significativos para os caracteres pré e pós-zigóticos analisados. Assim, as análises 264 

estatísticas foram realizadas agrupando esses cruzamentos em dois tipos, intrapopulacional 265 

(♀PMAx♂PMA e ♀SSFx♂SSF) e interpopulacional (♀PMAx♂SSF e ♀SSFx♂PMA). 266 

Não houve diferença significativa na VA entre os cruzamentos (Tabela 1). O valor médio de VA 267 

foi de 98,37±40,12 min, variando entre 22,28 e 174,53 min. O número de cópulas observadas variou entre 268 

13 (♀PMAx♂SSF) e 39 (♀SSFx♂SSF), com um número médio de cerca de 20 cópulas observadas por 269 

cruzamento nos diferentes grupos de idade. Não houve diferença significativa em DC de PMA entre os 270 

diferentes grupos de idades, porém, para SSF, DC no 1
o
 grupo de idade foi significativamente maior que 271 

no 4
o
 grupo. Essa diferença pode ser resultado de uma amostragem muito baixa de DC no 4

o
 grupo, com 272 

apenas duas observações. A duração da cópula foi estatisticamente diferente entre os cruzamentos 273 

(p<0,01), sendo significativamente maior para ♀SSFx♂SSF (40,69±16,8 min) quando comparada com 274 

♀PMAx♂PMA e ♀SSFx♂PMA (24,45±8,7 min e 34,8±10,2 min, respectivamente, p<0,01). Também foi 275 

significativa a diferença em DC entre ♀PMAx♂PMA e ♀PMAx♂SSF (39,03±12,8 min, p<0,05) (Tabela 276 

1, Fig. 2). Os únicos valores não significativos das comparações par a par de  DC foram  entre 277 

♀PMAx♂PMA e ♀SSFx♂PMA, e entre♀SSFx♂SSF e ♀PMAx♂SSF, sugerindo que DC pode ter uma 278 

maior influência no controle pelo macho. 279 

 280 

Tabela 1 Valores médios em minutos da Velocidade de Acasalamento (VA) e da Duração da Cópula 281 

(DC) em cruzamentos intra e interpopulacionais entre isolinhagens de duas populações de Drosophila 282 

maculifrons do município de Guarapuava/PR. PMA = Parque Natural Municipal das Araucárias, SSF = 283 

Parque Municipal São Francisco da Esperança. 284 

 285 

 ♀PMAx♂PMA ♀SSFx♂SSF ♀PMAx♂SSF ♀SSFx♂PMA 

VA 119,275±75,63 90,95±38,73 102,55±46,99 108,64±31,59 

DC 24,45±8,7 40,69±16,18 39,03±12,8 34,8±10,2 

 286 

 287 
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 288 
Fig. 2 Histograma do período médio da duração da cópula, em minutos, com desvio padrão, em 289 

cruzamentos intra e interpopulacionais entre linhagens de Drosophila maculifrons do município de 290 

Guarapuava/PR. PMA = Parque Natural Municipal das Araucárias, SSF = Parque Municipal São 291 

Francisco da Esperança. 292 

 293 

Houve diferença significativa na mortalidade das fêmeas parentais ao longo das idades entre os 294 

cruzamentos. Desta maneira, a comparação da produtividade nos quatro grupos de idade foi realizada 295 

considerando o número médio de descendentes produzidos por fêmea viva em cada período. A 296 

produtividade foi uniforme ao longo dos quatro grupos de idades avaliados, apenas em ♀SSFx♂PMA a 297 

produtividade no 3
o
 grupo de idade foi superior aos demais (F = 11,35; p = 0,0030). Não houve diferença 298 

significativa na produtividade total entre os cruzamentos realizados (F = 2,433; p = 0,0776) (Fig. 3), 299 

demonstrando não haver isolamento pós-zigótico entre as populações analisadas, apesar das diferenças no 300 

caráter pré-zigótico DC entre os cruzamentos intra e interpopulacionais (Fig. 2). 301 

 302 

 303 

 304 

 305 
Fig. 3 Variação dos valores de produtividade média total de cruzamentos intra e interpopulacionais entre 306 

linhagens de Drosophila maculifrons do município de Guarapuava/PR. PMA = Parque Natural Municipal 307 

das Araucárias, SSF = Parque Municipal São Francisco da Esperança. 308 

 309 



33 

 

Análise da Ocorrência de Poliandria de Fêmeas Drosophila maculifrons Inseminadas na Natureza 310 
Foi possível averiguar a ocorrência de poliandria nas duas populações de Drosophila 311 

maculifrons, pois a F1 de seis das oito fêmeas analisadas de PMA (75%) e três das seis fêmeas de SSF 312 

(50%) foram geradas por mais de um macho parental. Os alelos de origem paterna foram determinados na 313 

F1 em três ocasiões: alelos diferentes da fêmea parental; mesmo alelo da fêmea parental homozigota; e 314 

quando a fêmea parental foi genotipada como heterozigota e a F1 com o mesmo genótipo, um dos alelos 315 

foi determinado como de origem paterna. Em todas as progênies em que foram determinadas a poliandria, 316 

foram inferidos ao menos três alelos de origem paterna. Como um indivíduo pode apresentar apenas dois 317 

alelos diferentes (quando heterozigoto), a F1 foi resultado do acasalamento da fêmea com ao menos dois 318 

machos. No entanto, esta é uma subestimativa, pois a prole poderia ser resultado da cópula com três 319 

machos homozigotos, por exemplo. 320 

Os loci de microssatélites mais informativos para a detecção dos alelos de origem paterna foram: 321 

SSR034, SSR057 e SSR096 para ambas populações. A análise da F1 também revelou a ocorrência de 322 

alelos nulos nas fêmeas parentais em três loci analisados, SSR057, em PMA e SSF, SSR095 e SSR096, 323 

apenas em PMA. Os alelos nulos foram detectados quando a fêmea parental foi identificada como 324 

homozigota e alguns indivíduos da progênie não apresentaram o alelo materno. Para PMA em apenas 325 

uma isolinhagem não foi detectado alelo nulo, em SSF duas isolinhagens foram determinadas com alelos 326 

nulos. 327 

 As simulações no programa SCARE revelaram  médio de 2,97 com um intervalo de confiança 328 

de 90% (IC90) entre 2,96 e 2,99, para PMA e 2,69 para SSF (IC90 = 2,67-2,71) (Fig. 4 a e b). Assim, de 329 

acordo com a equação 1 – (α/exp
α
-1) a proporção esperada de fêmeas PMA inseminadas por mais de um 330 

macho foi de 0,84 e 0,80 para SSF. O número médio de pais estimado pela fórmula α/(1-exp
-α

) foi de 3,14 331 

para PMA e 2,88 para SSF, enquanto que as estimativas de  indicaram que a proporção esperada de 332 

prole produzida pelo macho do último acasalamento foi de 0,5716 em PMA (IC90 = 0,5707-0,5725) e 333 

0,6305 (IC90 = 0,6289-0,6320) em SSF (Fig. 4 c e d). Pode ser destacado que as estimativas de machos 334 

por prole e da proporção de fêmeas inseminadas por mais de um macho foram inferiores em SSF (H = 335 

407,1; p<0,001 para α), enquanto que a contribuição do último macho para a F1 foi um pouco superior 336 

nesta população (H = 2088; p<0,001). 337 

 338 

 339 

 340 
Fig. 4 Histogramas de distribuição de frequências dos valores de  (a e b) e  (c e d) para Drosophila 341 

maculifrons do município de Guarapuava/PR. Os valores correspondem a 10.000 amostragens obtidas 342 

pela Cadeia de Monte Carlo Markov (CMCM). a e b valores de  estimados para as populações do 343 

Parque Natural Municipal das Araucárias (PMA) e Parque São Francisco da Esperança (SSF), 344 

respectivamente. c e d valores de  estimados para as populações de PMA e SSF, respectivamente. 345 

 346 

α 

β 

α 
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Discussão 347 
Nossos resultados demonstraram para a espécie Drosophila maculifrons, a relação entre a 348 

duração da cópula e intensidade de poliandria, porém não evidenciou a relação entre ajuste populacional 349 

diferencial ao conflito sexual e surgimento de isolamento reprodutivo. A população com período mais 350 

longo de cópula apresentou redução nas estimativas de machos parentais por progênie e de fêmeas 351 

inseminadas por mais de um macho, os resultados indicam que a duração mais longa da cópula pode ter a 352 

função de garantir a paternidade da prole nesta espécie.   353 

A velocidade do acasalamento (VA) e duração da cópula (DC) são importantes parâmetros 354 

reprodutivos pré-zigóticos analisados nos estudos de especiação, pois ambos têm sido demonstrado serem 355 

responsáveis pelo isolamento sexual em diversas espécies de Drosophila (Coyne et al. 2002). Dados 356 

indicaram que a DC é determinada pela fêmea (Mazzi et al. 2009), enquanto outros apontam como sendo 357 

controlado pelos machos (Bacigalupe et al. 2007) e, ainda pode ser resultado da interação de ambos os 358 

sexos, sendo controlada por dois ou mais loci em cada gênero e ao menos um localizado no cromossomo 359 

X dos machos (Markow 1981; Hirai et al. 1999). A média de DC para a maioria das espécies analisadas 360 

quanto a este caráter, é de menos de 10 minutos, com variações entre 10 e 20 minutos (Markow 1996). A 361 

DC de D. maculifrons, entre 25 e 40 min, está entre as mais longas, e próxima do observado para a 362 

espécie D. tripunctata Loew, 1862, do grupo tripunctata Sturtevant, 1942, irmão do grupo guaramunu de 363 

D. maculifrons, entre 33 e 38 minutos (Spieth 1952; Grant 1983). É sugerido que uma maior DC poderia 364 

ser vantajoso apenas para o macho, assegurando a paternidade da prole por limitar o reacasalamento da 365 

fêmea (Mazzi et al. 2009), hipótese “da guarda-estendida” (Alcook 1994), contudo também é sugerido 366 

que uma extensão da cópula poderia aumentar a fecundidade da fêmea,  hipótese da “transferência do 367 

ejaculado” (Edvardsson e Canal 2006). Os componentes importantes do líquido seminal da ejaculação 368 

masculina, como a proteína de fluido seminal e os peptídeos sexuais podem ter uma variedade de efeitos 369 

na fêmea acasalada (Wigby et al. 2009; Wolfner 2002), aumentando a taxa de colocação de ovos pela 370 

fêmea (Herndon e Wolfner 1995; Chapman et al. 2003), reduz a receptividade ao reacasalamento (Chen et 371 

al. 1988; Chapman et al. 2003; Liu e Kubli 2003), e envolvem-se no armazenamento e na utilização de 372 

esperma (Neubaum e Wolfner 1999; Xue e Noll 2000).   373 

Apesar destas características reprodutivas variarem entre as espécies de Drosophila (Machado et 374 

al. 2002; Bacigalupe et al. 2007; Jennings et al. 2011), é amplamente aceito que DC é menor em 375 

cruzamentos entre diferentes populações (espécies/linhagens), e VA é mais rápido em cruzamentos 376 

envolvendo populações de espécimes da mesma localidade (Cobb et al. 1988; Price et al. 2001; Tanuja et 377 

al. 2001; Machado et al. 2002). Esta relação é sugerida ser consequência de “ajustes” distintos ao conflito 378 

sexual (vantagens opostas entre os sexos para um determinado caráter) em populações e espécies 379 

diferentes. Assim, o conflito sexual poderia evoluir para o isolamento reprodutivo entre populações 380 

alopátricas, devido a rápidas alterações nas características reprodutivas nas populações (Bacigalupe et al. 381 

2007). 382 

Contudo, estudos em populações alopátricas de Drosophila melanogaster (Meigen, 1830) 383 

(Wigby e Chapman 2006) e D. pseudoobscura (Gordon, 1936) (Bacigalupe et al. 2007) não 384 

demonstraram relação entre conflito sexual e mudanças na receptividade da fêmea (VA e DC), mesmo 385 

sob forte seleção para cruzamentos monogâmicos e promíscuos. Em alguns casos, foram obtidas respostas 386 

opostas ao que seria esperado se o conflito sexual dirigisse o isolamento reprodutivo (Bacigalupe et al. 387 

2007). A evolução arbitrária é sugerida como uma hipótese para explicar os casos de seleção sexual 388 

levando ao isolamento de populações alopátricas, contudo, não é biologicamente possível qualquer 389 

espectro de “ajuste”, pois os machos têm um número limitado de fêmeas para cruzar, e as fêmeas, por sua 390 

vez, são capazes de produzir um número limitado de descendentes (Bateman 1948). Desta maneira, 391 

considerando os experimentos que não estabeleceram a relação entre conflito sexual diferencial e o 392 

aparecimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, Bacigalupe et al. (2007) propuseram que os 393 

custos para machos e fêmeas no conflito sexual, e também evolução paralela, e não arbitrária, das 394 

trajetórias evolutivas das características reprodutivas poderiam ser responsáveis pela ausência desta 395 

correlação.  396 

Os resultados deste trabalho não demonstraram relação entre o conflito sexual diferencial e 397 

isolamento entre populações. Em Drosophila maculifrons houve diferença significativa na DC entre as 398 

populações analisadas, no entanto, esta diferença não resultou em VA mais longo e DC mais curto nos 399 

cruzamentos interpopulacionais, nem mesmo menor produtividade e/ou esterilidade destes cruzamentos. 400 

A média de DC dos intracruzamentos foi semelhante ao intercruzamento quando o macho envolvido foi o 401 

mesmo do intracruzamento, ou seja, ♀PMAx♂PMA  e ♀SSFx♂PMA  não apresentaram diferen a em 402 

DC, assim como ♀SSFx♂SSF e ♀PMAx♂SSF. Estes achados sugerem que, em D. maculifrons, DC pode 403 

ser controlado pelo macho. Assim, além da evolução paralela para a evolução dos caracteres reprodutivos 404 

sob ação da seleção sexual (Bacigalupe et al. 2007), os resultados deste trabalho apontam que o número 405 

de machos competidores pode também ser determinante no período de DC, visto que houve uma pequena 406 
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diferença na taxa de poliandria entre as populações de D. maculifrons, sendo menos intensa em SSF, em 407 

que o tempo de duração da cópula foi significativamente maior que PMA.  408 

Lize et al. (2012) demonstraram que mesmo os machos de espécies em que a frequência de 409 

reacasalamento é baixa, como Drosophila suboobscura e D. acanthoptera Wheeler, 1949 podem 410 

“ajustar” para um maior tempo de DC em decorrência da presen a de machos competidores. Gilchrist e 411 

Partridge (2000) também já haviam demonstrado que DC é duas vezes superior ao tempo necessário para 412 

a completa transferência de espermatozoide, e este tempo “extra” teria a fun ão de atrasar o 413 

reacasalamento da fêmea, ou seja, limitar a competição com outro macho.  414 

As estimativas do número médio de machos parentais por progênie (entre 2,69 e 3,14), e da 415 

proporção de fêmeas inseminadas por mais de um macho (entre 80 e 84%) foi uma das maiores taxas 416 

entre as espécies de Drosophila em que a determinação da poliandria foi realizada por meio da 417 

determinação da paternidade da F1 de fêmeas inseminadas na natureza, e semelhante às estimativas para 418 

população da Argentina da espécie cactófila D. buzzatii Patterson e Wheeler, 1942 (Harshman e Clark 419 

1998; Imhof et al. 1998; Jones e Clark 2003; Bundgaard et al. 2004; Schlotterer et al. 2005; Good et al. 420 

2006; Frentiu e Chenoweth 2008; Hurtado e Hasson 2013). Estes valores reforçam a sugestão de que D. 421 

maculifrons apresenta potencial risco para competição de esperma, e que esta intensa competição entre os 422 

machos pode estar dirigindo o longo tempo de DC nesta espécie. 423 

A propensão da fêmea para se reacasalar, a densidade de machos competidores e a 424 

disponibilidade e diversidade de recursos e sítios para acasalamento podem ser determinantes para o 425 

sistema de acasalamento das espécies de Drosophila (Markow 1996; Lize et al. 2012; Hurtado e Hasson 426 

2013). Markow (1996) determinou dois sistemas de acasalamento em Drosophila, influenciados pela 427 

latência da fêmea para reacasalar e/ou nas oportunidades para acasalamentos: Padrão A - fêmeas que 428 

reacasalam com certa frequência, machos que investem alto na reprodução (gametas grandes, maturação 429 

sexual tardia) e; Padrão B - fêmeas com longa latência para o reacasalamento, machos com maturação 430 

sexual precoce, que produzem pequena quantidade de esperma. A determinação da ocorrência de 431 

poliandria em D. maculifrons não necessariamente assegura que existe competição de esperma nesta 432 

espécie, pois não foi determinado se o período para o reacasalamemto é menor que o tempo necessário 433 

para a fêmea utilizar todo o suprimento de espermatozoide da cópula anterior. No entanto, o risco para a 434 

competição de esperma pode ser inferido como alto, baseado nas estimativas dos valores médios de 435 

machos parentais por prole e da proporção de fêmeas inseminadas por mais de um macho. Estas 436 

estimativas, associadas ao longo período de DC em D. maculifrons, são fortes evidências de que o sistema 437 

de acasalamento desta espécie é caracterizado como Padrão A.  438 

 439 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A análise das características reprodutivas na espécie Drosophila maculifrons, 

espécie polífaga com distribuição em áreas de mata da região Neotropical, demonstrou 

uma relação entre a duração da cópula e intensidade de poliandria, porém falhou em 

estabelecer a relação entre ajuste populacional diferencial ao conflito sexual e 

surgimento de isolamento reprodutivo. Houve diferença na duração da cópula entre as 

populações de D. maculifrons, mas não houve diferença na produtividade entre os 

cruzamentos intra e interpopulacionais desta espécie. A população com período mais 

longo de cópula apresentou redução nas estimativas de machos parentais por progênie e 

de fêmeas inseminadas por mais de um macho. Também a contribuição do último 

macho na determinação da F1 foi maior nesta população. Estes resultados indicam que a 

duração mais longa da cópula pode ter a função de garantir a paternidade da prole em D. 

maculifrons, ao invés de estar relacionada com o aumento na fecundidade da fêmea. 

 Os resultados deste trabalho sugerem também que as causas da plasticidade no 

comportamento reprodutivo é ampla entre os sistemas de acasalamento de espécies de 

Drosophila. Os machos podem responder à seleção intrassexual aumentado o tempo de 

duração da cópula, no entanto as diferenças nesse comportamento reprodutivo entre 

diferentes populações não resulta em isolamento, provavelmente, devido à seleção 

paralela nessas características. 
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