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RESUMO 
 

A teoria de que a origem dos sexos seja resultado de seleção disruptiva para 
gametas pequenos, móveis, grandes e nutritivos teria como consequência a 
evolução de estratégias reprodutivas sexo-específicas, sob um modelo de 
coevolução antagônica entre os sexos. Ajustes distintos desta coevolução poderiam 
resultar em diferenciação interpopulacional e, ao longo do tempo, em especiação. 
Desta maneira, é fundamental para o entendimento da origem da biodiversidade a 
análise dos caracteres reprodutivos que estão sujeito tanto à seleção sexual como à 
seleção não sexual. Entre os insetos, espécimes do gênero Drosophila são modelos 
para muitas teorias de especiação, no entanto existe uma lacuna grande de dados 
sobre espécies de mata que ocorrem no Brasil. O objetivo deste trabalho foi iniciar a 
análise de características reprodutivas de duas espécies de Drosophila, 
pertencentes a grupos irmãos, que ocorrem em áreas de mata da região 
Neotropical, D. maculifrons, do grupo guaramunu, e D. mediostriata, do grupo 
tripunctata, as quais nunca haviam sido estudadas quanto aos caracteres da biologia 
reprodutiva. Foram analisados caracteres pré-cópula, como o tamanho do testículo, 
e pós-cópula: a duração da cópula, o risco para competição de esperma, os 
números de espermatozoides armazenados nas espermatecas e de progênie 
produzida pelas fêmeas por cópula. Com exceção do último caráter 
(progênie/cópula), as demais características foram analisadas em duas populações 
de D. maculifrons e D. mediostriata coletadas em áreas de Floresta Ombrófila Mista, 
no município de Guarapuava-PR: PMA (Parque Natural Municipal das Araucárias) e 
SSF (Parque Municipal São Francisco da Esperança). Os testículos dos machos das 
duas espécie foram removidos, fotografados e medidos. A observação da cópula 
ocorreu em replicatas de cruzamentos massais durante três horas. O risco para 
competição de esperma foi determinado pela ocorrência de poliandria, investigada 
por meio da análise de paternidade da F1 de fêmeas inseminadas na natureza, 
utilizando loci de microssatélites. As espermatecas de fêmeas acasaladas com um 
único macho foram removidas, e, por meio da técnica de esmagamento, foram 
preparadas lâminas coradas com 4,6-diamino-2-phenyndole (DAPI) e observadas 
em microscópio de fluorescência para estimativas do número de espermatozoides 
armazenados. Após cópula, as fêmeas foram colocadas em câmaras de oviposição 
e o número de ovos foram contados diariamente.As larvas foram transferidas para 
meio de cultura, e o número de descendentes produzidos foi determinado. Os 
testículos de D. maculifrons foram significativamente maiores que de D. mediostriata, 
assim como o número de espermatozoides armazenados nas espermatecas das 
fêmeas de D. maculifrons. Também houve diferença significativa interpopulacional 
no número de espermatozoides armazenados, sendo maior na população SSF para 
ambas espécies. As populações com maior duração da cópula (SSF para D. 
maculifrons, PMA para D. mediostriata) obtiveram os índices mais baixos de machos 
parentais por prole, uma maior contribuição para a progênie do último macho a 
copular com a fêmea, e uma menor proporção na população de fêmeas inseminadas 
por mais de um macho. Não houve diferença interespecífica significativa na progênie 
por cópula, e na viabilidade ovo-adulto, a qual foi bastante reduzida (em torno de 
20%) para as duas espécies. Os resultados indicam uma relação entre maior 
testículo de D. maculifrons, com maior número de espermatozoides armazenados do 
que D. mediostriata; e maior duração da cópula e menor intensidade do risco de 
competição entre as populações das duas espécies. No entanto, a superioridade do 
tamanho testicular e no número de espermatozoides armazenados de D. maculifrons 



     

  

não foram refletidas em um maior número de progênie/cópula que em D. 
mediostriata, sugerindo que a seleção sexual no tempo de duração da cópula é 
efetiva na diminuição do risco de competição de esperma para o macho, porém não 
aumenta o valor adaptativo da fêmea. 
 
Palavras-chave: Competição espermática. Espermatozoide. Poliandria. Seleção 
sexual. Testículo. 
  



     

  

ABSTRACT 

 
The theory that the origin of the sexes is the result of disruptive selection for small 
and mobile and large and nutritious gametes would have as consequence the 
evolution of sex-specific reproductive strategies, under a model of antagonistic 
coevolution between sexes. Different adjustments of this coevolution could lead to 
interpopulation differentiation and, over time, in speciation. In this way, the analysis 
of reproductive traits that are under sexual and nonsexual selection is fundamental 
for the understanding of the origin of biodiversity. Among insects, specimens of the 
Drosophila genus are models for several theories of speciation. However, there is a 
very large gap in data about species occurring on forest in Brazil. The objective of 
this work was to initiate the analysis of reproductive characteristics  of two 
phylogenetic closely related Drosophila species that occur in forest areas of the 
Neotropical region, D. maculifrons of the guaramunu group, and D. mediostriata of 
the tripunctata group, which were not studied hitherto about the reproductive 
characters analyzed here. In this work, precopula characters, such as testicle size, 
and postcopula, such as copulation duration, risk of sperm competition, number of 
spermatozoa stored in the spermathecae, and the progeny produced by the females 
per copulation, were analyzed. With the exception of the latter character 
(progeny/copulation), the other characteristics were analyzed in two populations of D. 
maculifrons and D. mediostriata collected in Mixed Ombrophilous Forest areas, in the 
city of Guarapuava-PR: PMA and SSF. The male testes of both species were 
removed, photographed and measured. The observation of copulation occurred in 
replicates of mass crossings during three hours. The risk of sperm competition was 
determined by the occurrence of polyandry, investigated through F1 paternity 
analysis of females inseminated in the wild, using microsatellite loci. Spermathecas 
of females mated with a single male were removed, and, by means of the crushing 
technique, slides were stained with DAPI and observed under a fluorescence 
microscope to estimate the number of spermatozoa stored. After copulation, females 
were placed in oviposition chambers and the number of eggs were counted daily. 
The larvae were transferred to culture medium, and the number of adult offspring 
produced was determined. The testes of males and the number of spermatozoa 
stored in the female spermathecae of D. maculifrons were significantly larger than 
those of D. mediostriata. There was also a significant interpopulation difference in the 
number of spermatozoa stored, being higher in the SSF population for both species. 
The populations with longer copulation duration (SSF for D. maculifrons, PMA for D. 
mediostriata) obtained lower rates of parent males per offspring, a higher contribution 
to the progeny of the last mating male with the female, and a lower proportion in the 
population of females inseminated by more than one male. There was no significant 
interspecific difference in the progeny per copulation, and in the egg-adult viability, 
which was very low for both species (around 20%). The results indicate a relationship 
between larger testes of D. maculifrons with higher number of stored spermatozoa 
than D. mediostriata; and longer copulation duration and lower risk of sperm 
competition between the population of both species. However, the superiority of 
testes size and in the stored spermatozoa in D. maculifrons was not reflected in a 
higher number of progeny/copula than in D. mediostriata, suggesting that sexual 
selection on duration of copulation is effective in decreasing sperm competition risk 
for the male, but does not increase female fitness. 
 
Key words: Polyandry. Sexual selection. Spermatozoon. Sperm competition. Testis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Ordem Diptera é constituída por insetos holometábolos, com origem 

estimada de 250 milhões de anos atrás, no Permiano (YEATS; WIEGMANN, 2005). 

Esta ordem é uma das mais diversas da Classe Insecta, com representantes em 

todas as regiões biogeográficas. Existem 150.000 espécies catalogadas na região 

Neotropical, porém apenas 35.000 já foram descritas (EVENHUIS et al., 2008). 

Algumas espécies dessa ordem são consideradas vetores de doenças tais como: 

malária, febre amarela, leishmaniose, apresentando, desta forma, forte influência na 

história da humanidade (GRIMALDI; ENGEL, 2005).  

A família Drosophilidae de Diptera é uma das linhagens que surgiu de uma 

pequena radiação dos dípteros acaliptratos (THROCKMORTON, 1975). Ela inclui 

3.952 espécies distribuídas em 73 gêneros, pertencentes a duas subfamílias: 

Steganinae e Drosophilinae. A subfamília Drosophilinae apresenta 3.240 espécies 

agrupadas em 44 gêneros, dentro desta subfamília o gênero Drosophila é o mais 

abundante e diverso com aproximadamente 2.000 espécies (GOTTSCHALK; 

HOFMANN; VALENTE, 2008), organizadas em oito subgêneros (BÄCHLI, 2018). 

Porém, especialmente na região Neotropical, existem inúmeras espécies ainda não 

identificadas (MEDEIROS; KLACZKO, 2004). 

Entre os oito subgêneros do gênero Drosophila, dois se destacam pela 

diversidade de espécies: Sophophora, o qual pertence a espécie mais conhecida e 

estudada, Drosophila melanogaster; e Drosophila, o maior na região Neotropical 

(MALOGOLOWKIN, 1953; THROCKMORTON, 1975; VAL; MARQUES; VILELA, 

1981). Estes dois subgêneros divergiram entre 40 e 63 milhões de anos atrás 

(RUSSO; TAKEZAKI; NEI, 1995; TAMURA; SUBRAMANIAN; KUMAR, 2004). Os 

espécimes de Drosophila são organismos saprófitas relevantes nas cadeias 

alimentares, alimentando-se, geralmente, de leveduras, que se desenvolvem em 

tecidos vegetais em decomposição. A utilização eficiente dos alimentos e a 

exploração de novos ambientes, inclusive os alterados por ação antrópica (RAFAEL; 

VELA, 2003), explicam o sucesso do gênero e a sua ampla distribuição 

(THROCKMORTON, 1975). As moscas deste gênero apresentam sensibilidade a 

alterações ambientais, como temperatura e umidade, podendo modificar caracteres 

que influenciam a taxa de aumento e sobrevivência da população como fertilidade e 
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tempo de desenvolvimento (SENE et al., 1980; TIDON-SKLORZ; SENE, 1992; 

BALANYA et al., 2006; TORRES; MADI-RAVAZZI, 2006). 

As espécies representantes dos grupos guaramunu e tripunctata, Drosophila 

maculifrons e D. mediostriata, respectivamente, são objeto deste trabalho. Estas 

espécies são generalistas e endêmicas da região Neotropical, abundantes 

especialmente nas áreas de mata do sul do Brasil (DOBZHANSKY; PAVAN, 1950; 

SALZANO, 1955; KLACZKO, 2006; TIDON, 2006; SCHMITZ; HOFMANN; 

VALENTE, 2010; CAVASINI et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016). Elas nunca foram 

estudadas quanto as características reprodutivas que podem estar sob ação de 

seleção sexualmente antagônica. A coevolução antagônica entre os sexos pode ser 

definida como a manipulação de características reprodutivas da fêmea pelo macho 

para aumentar seu sucesso reprodutivo, que é seguida pela evolução da resistência 

da fêmea a essa coerção (MOORE; PIZZARI, 2005). Este conflito sexual pode 

desempenhar um papel chave na evolução dos sistemas de acasalamento e de 

muitas características reprodutivas (ARNQVIST; NILSSON, 2000). Assim, a análise 

integrada de diferentes caracteres reprodutivos, assim como a história evolutiva da 

espécie, é essencial para a compreensão da evolução dos sistemas reprodutivos. 

Vários aspectos das espécies como: Drosophila as fazem um excelente 

modelo biológico em estudos evolutivos: tamanho pequeno; grande abundância; 

ampla distribuição; ciclo de vida curto; fácil coleta, identificação e manipulação; entre 

outros (POWELL, 1997; TIDON, 2006). Desta maneira, as espécies deste gênero 

são muito utilizadas para o estudo dos caracteres reprodutivos que podem estar sob 

ação de seleção natural e/ou sexual (LEFEVRE; JONSSON, 1962; PITNICK; 

MARKOW, 1994a, b; PITNICK, 1996; LÜPOLD et al., 2010; CROSHAW; GÓMEZ, 

2018), sendo, dentre os invertebrados, o grupo com mais informações nesta área. 

Porém, comparativamente, as pesquisas em grupos de vertebrados estão mais 

avançadas em relação aos caracteres reprodutivos (ver LÜPOLD; PITNICK, 2018 

para uma revisão).  

Estudos sobre caracteres reprodutivos pré-cópula e pós-cópula em insetos 

são de fundamental importância para o entendimento da especiação dos organismos 

de reprodução sexuada, visto que alterações nestes caracteres podem resultar em 

diferenciação interpopulacional, e que a evolução das características reprodutivos 

podem ser, muitas vezes, díspares quando se compara os vertebrados e 

invertebrados (PITNICK; MARKOW, 1994 a, b; MOORE et al., 2004; SNOOK; 
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BACIGALUPE; MOORE, 2005; PIZZARI; PARKER, 2009; LÜPOLD et al., 2010; 

SIMPSON et al., 2014;  LÜPOLD; PITNICK, 2018).  

Em Drosophila podem ser descritos dois sistemas reprodutivos, ambos 

baseados na latência da fêmea para se reacasalar, e/ou nas oportunidades para 

acasalamentos. No sistema em que as fêmeas têm curta latência para o 

reacasalamento, os machos investem alto em reprodução (gametas maiores e 

maturação tardia); enquanto que no sistema em que a latência para o 

reacasalamento da fêmea é maior, o custo energético despendido pelo macho na 

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

espermas pequenos. No primeiro sistema (curta latência para o reacasalamento), a 

probabilidade de haver poliandria (prole multiparental resultado de uma mesma 

oviposição), e, provavelmente, competição de esperma, no trato reprodutivo da 

fêmea é elevado (MARKOW, 1996). O acasalamento com múltiplos machos, e 

consequente poliandria, é uma estratégia comum de acasalamento em espécies que 

apresentam reprodução sexuada, desta forma, as fêmeas permitem que a seleção 

sexual persista após o acasalamento. 

O chamado Princípio de Bateman (BATEMAN, 1948) propõe que a 

poliandria não aumenta necessariamente o número de descendentes produzidos 

pela fêmea, contudo, estudos em Drosophila demonstram haver sim um aumento na 

produtividade e longevidade das fêmeas poliândricas, apesar de existir um limiar, ao 

qual, se ultrapassado, pode afetar negativamente sua longevidade (ARNQVIST; 

NILSSON, 2000; CROSHAW; GÓMEZ, 2018). A existência deste limiar reforça a 

sugestão de que a evolução das taxas de acasalamento em insetos está sujeita ao 

conflito sexual e, consequente, coevolução antagônica entre os sexos (ARNQVIST; 

NILSSON, 2000). 

Os machos e as fêmeas são agentes atuantes na evolução dos caracteres 

reprodutivos, e a dinâmica e consequências dessas atividades apenas começaram a 

ser compreendidas em insetos: os machos apresentam diferentes características do 

esperma que asseguram a paternidade, e as fêmeas influenciam a competição de 

esperma e dirigem a evolução destes caracteres (SNOOK; BACIGALUPE; MOORE, 

2005). 

Um caráter sujeito ao conflito sexual refere-se ao tamanho do macho, que 

em alguns casos são maiores e apresentam maior sucesso de acasalamento, pois 

as fêmeas recebem benefícios para sua prole em cópulas com machos maiores e 
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saudáveis (PITNICK; MARKOW, 1994a). Assim, machos maiores apresentam um 

gasto energético mais baixo por esperma, permitindo uma maior produção de 

espermatozoides e são menos susceptíveis à diminuição do tamanho destes do que 

os machos menores (LÜPOLD et al., 2016). O conflito está no fato de que, apesar 

dos benefícios à prole, as fêmeas que se acasalam com machos maiores sofrem 

uma diminuição no valor adaptativo em termos de longevidade, como consequência 

de danos mais acentuados na sua genitália causados durante a cópula com machos 

maiores. Desta maneira, embora o aumento do tamanho corporal do macho, que 

pode responder também com aumento do testículo, aumente seu sucesso 

reprodutivo, ele tem um efeito deletério direto. Pitnick e Garcia-González (2002) 

sugerem que o dano causado pelo macho tem efeito pleiotrópico de outras funções 

selecionadas, não sendo um caráter adaptativo. A preferência da fêmea para 

machos maiores resulta em prejuízo ao seu valor adaptativo, padrão também 

consistente com a coevolução sexualmente antagônica. 

A qualidade das proteínas dos fluídos seminais produzidas pelas glândulas 

acessórias do macho também estão sujeitas à seleção sexual, pois desempenham 

papel importante na fecundidade das fêmeas, como induzir a postura dos ovos, na 

produção da progênie, retardar o reacasalamento das fêmeas, e melhorar a 

quantidade de prole do último macho a copular com fêmea. Quanto mais velho o 

macho, menor algumas dessas atividades das proteínas do fluido seminal. Assim, as 

proteínas seminais no trato reprodutivo da fêmea afetam indiretamente a competição 

espermática e o sucesso de determinado macho (FRICKE; CHAPMAN, 2017; 

KOPPIK; RUHMANN; FRICKE, 2018; RUHMANNA et al., 2018; NGUYEN; 

MOEHRING, 2018).  

Algumas características da morfologia do aparelho reprodutivo do macho 

podem desempenhar um papel na seleção sexual pós-cópula, o que poderia explicar 

a variância nos estudos de paternidade (SNOOK; BACIGALUPE; MOORE, 2005). A 

morfologia dos órgãos reprodutores e de armazenamento de espermatozoides, e o 

processo de transferência e armazenamento de espermatozoides mostram uma 

extensa variação no gênero Drosophila. O aparelho reprodutivo da fêmea também 

pode atuar na competição pela fertilização: receptáculos seminais mais longos 

favorecem espermas mais longos, os quais podem deslocar os gametas anteriores e 

aumentar a velocidade de reacasalamento (MILLER; PITNICK, 2002; LÜPOLD et al., 

2016). 
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O tamanho do testículo apresenta grande variação entre os machos de 

espécies de Drosophila (MARKOW, 1996, PITNICK; MARKOW, 1994a; PITNICK, 

1996) e, em algumas espécies, parece estar positivamente relacionado com o 

tamanho do espermatozoide, ao invés do número de espermatozoides produzidos 

(PITNICK, 1996), o que pode levar a um maior período para a maturação sexual do 

macho, devido ao investimento relativamente maior na formação do tecido testicular 

(PITNICK; MARKOW, 1994a), e a grande variação no número de espermatozoides 

transferidos para os órgãos de armazenamento da fêmea (de 25.000 em D. obscura 

a 44 em D. pachea) (MARKOW, 1996). As espécies de Drosophila com os maiores 

espermatozoides transferem relativamente um menor número de esperma por 

cópula, preenchendo apenas parcialmente a capacidade de armazenamento de 

esperma da fêmea (DYBAS; DYBAS, 1981), favorecendo o comportamento 

poliândrico da fêmea (LÜPOLD; PITNICK, 2018) e partições do ejaculado em várias 

cópulas (GILBERT, 1981; MARKOW, 1985; PITNICK, 1991; BRESSAC; FLEURY; 

LACHAISE, 1994; PITNICK; MARKOW, 1994a, b; SNOOK; MARKOW; KARR, 1994; 

PITNICK, 1996). Em espécies de Drosophila com maior tamanho corporal os 

machos investem proporcionalmente mais energia nos testículos do que os machos 

de espécies menores, e a variação interespecífica na produção de gametas também 

é muito maior no macho do que nas fêmeas.  

Por outro lado, estudos em répteis, aves e inseto social apontam que, em 

espécies sujeitas a forte seleção pós-cópula, a morfologia do espermatozoide (como 

seu tamanho) pode apresentar relação contraditória com o tamanho do testículo, 

podendo ser positiva, negativa ou ausente (IMMLER; BIRKHEAD, 2007; SIMMONS; 

FITZPATRICK, 2012), pois, em alguns casos, o trato reprodutivo da fêmea pode ser 

agente de seleção estabilizadora para tamanho intermediário de espermatozoides 

(CALHIM; IMMLER; BIRKHEAD, 2007; IMMLER; CALHIM; BIRKHEAD, 2008; 

FITZPATRICK; BAER, 2011; KAHRL; JOHNSON; COX, 2019). 

Em vertebrados, a seleção, em geral, é mais forte no número de espermas 

transferidos do que no tamanho, pois ocorre uma “diluição” de esperma dentro do 

aparelho reprodutivo da fêmea em espécies com tamanho corporal relativamente 

grande (PARKER et al., 2010; LÜPOLD; FITZPATRICK, 2015). Já em insetos, onde 

o esperma é densamente compactado no diminuto trato reprodutivo da fêmea, os 

espermatozoides podem competir por espaço, resultando em seleção maior em sua 

qualidade, pois as fêmeas podem descartar o excesso de espermatozoides 
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(PARKER et al., 2010; LÜPOLD et al., 2012). Além disso, o esperma de um mesmo 

macho pode sofrer competição por recursos dentro do testículo. Portanto, além da 

coevolução sexualmente antagônica, a competição de esperma também pode ser 

responsável pela natureza praticamente ubíqua das estratégias de gametas do 

macho para menor tamanho, maior número, pois a duplicação do tamanho do 

esperma acarretaria apenas em uma pequena contribuição ao zigoto e diminuiria o 

número pela metade, arriscando a competição baseada em número de esperma 

(PARKER, 1982). 

A evolução do tamanho do espermatozoide parece ser bem distinta entre 

espécies de vertebrados e invertebrados, podendo ser a herdabilidade deste caráter 

elevado em insetos, com grande variação interespecífica, devido tanto ao ambiente, 

quanto ao sistema de acasalamento (SIMMONS; KOTIAHO, 2002); e moderada em 

pássaros (EDME et al., 2018). Em roedores e primatas (GOMENDIO; ROLDAN, 

1991), espermatozoides mais longos teriam vantagens motoras na fertilização do 

óvulo (LÜPOLD et al., 2012; SIMPSON et al., 2014; LÜPOLD; PITNICK, 2018), ou 

em ocupar o espaço limitado para o seu armazenamento na fêmea (SNOOK; 

BACIGALUPE; MOORE, 2005; PIZZARI; PARKER, 2009). Contudo, em insetos, 

como Drosophila, a seleção não favoreceria espermatozoides longos, devido à 

vantagem motora, pois os espermatozoides nas espécies deste gênero são muitas 

vezes maiores que a distância a ser percorrida no trato reprodutivo da fêmea 

(AFZELIUS; BACCETTI; DALLAI, 1976; PITNICK; MARKOW, 1994b). O que, então, 

poderia favorecer em espécies de Drosophila, tal como D. bifurca que é o organismo 

com maior tamanho de espermatozoide, atingindo mais de 58 mm, o que representa 

51 vezes o tamanho do macho (PITNICK; MARKOW; SPICER, 1995), a formação de 

espermatozoides ditos “gigantes” (PITNICK; MARKOW, 1994a; PITNICK; MARKOW; 

SPICER, 1995). 

Nestes casos, o espermatozoide poderia fornecer nutrição para a prole em 

formação. Pitnick e Markow (1994a) descobriram que, o ejaculado de D. hydei, 

espécie com espermatozoides grandes, não contém secreções nutritivas das 

glândulas acessórias (PITNICK; MARKOW, 1994a), as quais executam diferentes 

funções que melhoram a fertilidade das fêmeas (FRICKE; CHAPMAN, 2017; 

KOPPIK; RUHMANN; FRICKE, 2018; RUHMANNA et al., 2018; NGUYEN; 

MOEHRING, 2018). Deste modo, o espermatozoide por si só poderia ser um 

investimento paterno, com o flagelo desempenhando a função das glândulas 
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acessórias no desenvolvimento da prole (KARR, 1991; JAMIESON; DALLAI; 

AFZELIUS, 1999; SMITH, 2012). 

Pode ser concluído que em algumas espécies de Drosophila a tendência 

para a produção de espermatozoides longos está sujeita ao custo/benefício evolutivo 

entre tamanho e número de espermatozoides produzidos (IMMLER et al., 2011). 

Como o investimento energético para a produção de espermatozoide é finito, é 

esperada uma relação inversa entre o tamanho e o número de gametas (WINKLER; 

WALLIN, 1987). Por isso, nas espécies com os maiores espermatozoides as fêmeas 

se reacasalariam com maior frequência, para reabastecer a reserva de 

espermatozoides (LÜPOLD; PITNICK, 2018). Em decorrência, cada evento de 

reacasalamento é uma oportunidade para a atuação da seleção sexual tanto antes 

quanto após a cópula, demonstrando, mais uma vez, a coevolução sexualmente 

antagônica na evolução dos caracteres reprodutivos. 

Como já destacado, em Drosophila, existe um padrão de quanto maior o 

tamanho menor o número de espermatozoides transferidos para as fêmeas, e menor 

a progênie, em comparação com espécies que produzem espermatozoides menores 

(GILBERT, 1981; MARKOW, 1985; PITNICK, 1991; BRESSAC; FLEURY; 

LACHAISE, 1994; PITNICK; MARKOW, 1994a, b; SNOOK; MARKOW; KARR, 1994; 

PITNICK, 1996). Esta relação poderia trazer a falsa constatação de que os 

espermatozoides menores seriam mais eficientes na produção de zigotos. No 

entanto, a taxa de eficiência do espermatozoide transferido por zigoto em D. 

melanogaster, espécie que produz e transfere milhares de espermatozoides, é de 

cerca de 2 espermatozoides por zigoto (GILBERT, 1981), praticamente a mesma 

taxa de D. hydei, de 2,2 (PITNICK; MARKOW, 1994b), espécie de espermatozoides 

gigantes e que produz e transfere um número de espermatozoides bem inferior a D. 

melanogaster. Assim, o tamanho dos espermatozoides pode ter relação com a 

quantidade transferida para as fêmeas, mas não com a sua qualidade na produção 

de zigotos. 

Outro importante caráter reprodutivo também sujeito à coevolução 

antagônica entre os sexos é o tempo de duração da cópula (MOORE; PIZZARI, 

2005), pois para as fêmeas, cópulas mais curtas resultariam em mais oportunidades 

de acasalamento e escolha críptica dos espermatozoides no seu trato reprodutivo 

(MARKOW; HOCUTT, 1998; KNOWLES; MARKOW, 2001); enquanto para os 

machos, cópulas mais longas seriam vantajosas por impedir que a fêmea se 
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reacasale, e assegurar a paternidade da prole (MAZZI et al., 2009). Os 

espermatozoides de dois machos armazenados em uma fêmea competem para 

fertilizar os óvulos e esta competição, pode resultar no desenvolvimento de 

mecanismos que asseguram a paternidade, sendo o aumento da duração da cópula 

um deles, além da produção de espermatozoides maiores, discutida anteriormente 

(PITINICK; MARKOW; SPICER, 1995; MARKOW, 1996). 

Em Drosophila melanogaster foi demonstrado que o tempo de cópula que 

excede o período necessário para a transferência do esperma tem função de 

retardar o reacasalamento da fêmea, ao invés de aumentar a prole descendente 

deste macho (GILCHRIST; PARTRIDGE, 2000). Ainda, fatores diferentes da seleção 

sexual também podem interferir no sucesso da cópula em Drosophila, como por 

exemplo, a qualidade da dieta na fase juvenil pode afetar mais fortemente a 

frequência de cópulas nas fêmeas do que nos machos (GRANGETEAU et al., 2018).  

Estudos que quantificam a proporção da progênie pertencente ao último 

macho a se acasalar com a fêmea são importantes para as inferências sobre os 

sistemas de acasalamento, contudo eles não são informativos sobre a força e os 

alvos da seleção sexual pós-cópula. Desta forma, a união destas informações com a 

análise da quantidade e qualidade dos espermatozoides é necessária porque pode 

existir correlação entre o aparato reprodutivo de machos e fêmeas e a qualidade do 

espermatozoide. Por exemplo, em Drosophila melanogaster o tamanho do 

espermatozoide, dos testículos e do receptáculo seminal das fêmeas é o mesmo, 

todos medem cerca de 2 mm. Nesta espécie, apenas após 20 minutos da cópula os 

órgãos de armazenamento de espermatozoides nas fêmeas (receptáculo seminal e 

espermatecas) estão repletos de espermatozoides, os espermatozoides que 

permanecem no útero são eliminados com a postura dos ovos (LEFEVRE; 

JONSSON, 1962). Assim, é esperado que os machos saturem a capacidade dos 

órgãos de armazenamento de espermatozoides das fêmeas, ou, no mínimo, 

transfiram uma quantidade superior à requerida pelas fêmeas para fertilizar seus 

ovos, e reabastecer rapidamente seu suprimento de espermatozoides após a cópula 

(PARKER, 1970; TRIVERS, 1972; KNOWLTON; GREENWELL, 1984). 

A produção de esperma tem elevado custo energético, como resultado a 

alocação do espermatozoide deve ser bem controlada. Além do tamanho do 

espermatozoide, existem outros fatores que podem afetar a transferência destes 

para a fêmea. Caracteres bionômicos da fêmea podem afetar a transferência de 
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espermatozoides em Drosophila melanogaster: Fêmeas acasaladas, maiores e mais 

jovens recebem mais espermatozoides por cópula do que as virgens, menores e 

mais velhas; do mesmo modo, a duração da cópula também foi mais longa com as 

fêmeas maiores do que com os menores (LÜPOLD et al., 2010). As condições 

ambientais também são importantes na determinação da transferência de 

espermatozoides para a fêmea, machos da mosca Anastrepha ludens selecionados 

para a resistência à dessecação transferiram menos espermatozoides, e as fêmeas 

acasaladas com esses machos apresentaram menor fecundidade que as fêmeas 

acasaladas com machos controle (PÉREZ-STAPLES et al., 2018). 

Em resumo, os modelos propostos para explicar a evolução das estratégias 

reprodutivas específicas dos gêneros consideram um arranjo complexo de 

coevolução das características, que podem afetar a reprodução, como investimento 

na produção de gametas e prole. Embora os caracteres reprodutivos de machos e 

fêmeas possam apresentar processos coevolutivos, é importante considerá-los 

como componentes discretos, visto que existem variações interespecíficas na 

estratégia gamética, especialmente entre vertebrados e invertebrados, como por 

exemplo, na quantidade de energia investida por espermatozoide e no deslocamento 

destes entre sucessivas cópulas (PITINICK; MARKOW, 1994a; LÜPOLD; PITNICK, 

2018). 

Apesar da fertilização competitiva raramente ser independente de influência 

das fêmeas, é sugerido que a quantidade e qualidade do espermatozoide podem 

operar independentemente (PARKER et al., 2010), não existindo uma dicotomia 

entre a competição de esperma e a escolha críptica da fêmea (EBERHARD, 1996; 

LÜPOLD et al., 2016), e qualquer característica do espermatozoide determinada 

pela seleção pós-cópula é tanto intra (competição com espermatozoides de outros 

machos) como intersexual (escolha da fêmea). Assim, a poliandria, a duração da 

cópula, a fertilização interna e o armazenamento de espermatozoide que ocorrem 

em drosófilas as tornaram um importante modelo para o estudo de mecanismos de 

isolamento reprodutivo pré e pós-zigóticos. 

Muitas das pesquisas sobre a biologia reprodutiva citadas acima foram 

realizadas com espécies de Drosophila oriundas de áreas antropizadas, ou 

xerofíticas, ou ainda de áreas florestais do Neártico, Paleártico e América Central. 

Não existem pesquisas sobre a biologia reprodutiva de espécies de Drosophila que 

ocorrem em áreas de mata do Brasil. Portanto o objetivo deste trabalho foi analisar 
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alguns caracteres reprodutivos pré (tamanho do testículo) e pós-copula (duração da 

cópula, número de espermatozoides armazenados na espermateca, número de 

progênie por cópula, e o risco de competição de esperma) de espécies de 

Drosophila endêmicas de florestas, coletadas no sul do Brasil, contribuindo com 

informações sobre a força e os alvos da seleção sexual em espécies do Neotrópico, 

região com altas taxas de especiação. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. Locais de coleta 
 

 Para as análises de tamanho do testículo, duração da cópula, número de 

espermatozoides armazenados na espermateca, e risco de competição de esperma, 

foram utilizadas duas populações de Drosphila maculifrons e D. mediostriata, 

coletadas no ano de 2016, em unidades de conservação pertencentes ao município 

de Guarapuava-PR, distantes 46 km uma da outra: Parque Municipal das Araucárias 

(PMA - 51°27'19" O, 25°23'36" S) e Parque Municipal Salto São Francisco da 

Esperança (SSF - 51°17’53” O, 25°03’49,1’’S). Para as análises de produção de 

descendentes por cópula, foram utilizados indivíduos de D. maculifrons e D. 

mediostriata apenas da população SSF. 

 
2.2. Triagem de coleta e estabelecimento de isolinhagens  
 

As coletas de espécimes de drosofilídeos foram realizadas de acordo com o 

descrito por Santos e colaboradores (2010), com modificações, utilizando armadilhas 

abertas constituídas de pratos no solo contendo bananas, laranjas e fermento 

biológico fresco (Saccharomyces cerevisiae). No período da manhã, as moscas 

foram capturadas com o auxílio de rede entomológica e, então, levadas ao 

laboratório.  

Os indivíduos coletados foram triados em estereomicroscópio e identificados 

com a chave de Freire-Maia e Pavan (1949). As fêmeas com caracteres diagnóstico 

dos grupos guaramunu e tripunctata foram colocadas individualmente em tubos 

contendo meio de cultura padrão para oviposição, armazenados em câmara com 

temperatura controlada de 20o C e luminosidade natural. 

Após a emergência da F1, a identificação das espécies Drosophila 

maculifrons e D. mediostriata ocorreu por meio da análise da morfologia do edeago 

dos machos, segundo metodologia descrita por Kaneshiro (1969). As fêmeas 

parentais e mais oito fêmeas F1, de no mínimo seis e no máximo oito pedigrees de 

PMA e SSF de D. maculifrons e D. mediostriata foram armazenadas a 20° C 

negativos em microtubos 1,5 mL contendo álcool absoluto, para posterior extração 

de DNA e análise de paternidade para as inferências de poliandria e risco de 

competição de esperma. 
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Os demais descendentes das fêmeas das espécies de Drosophila 

maculifrons e D. mediostriata foram mantidos e repicados (transferidos para novo 

meio de cultura) semanalmente (D. mediostriata) ou a cada 15 dias (D. maculifrons) 

para o estabelecimento das isolinhagens utilizadas nos experimentos descritos a 

seguir. 

 
2.3. Tamanho e morfologia dos espermatozoides dos testículos 
 

Foram removidos os testículos direito e esquerdo de cinco machos de cada 

uma das duas populações de Drosophila maculifrons e D. mediostriata, PMA e SSF. 

Para as medidas dos testículos, machos virgens com nove dias de idade foram 

eterizados e dissecados em solução fisiológica 0,9%. Os testículos estirados foram 

montados em lâmina, fotografados em estereomicroscópio Zeiss® (STEMI 2000C), e 

as medidas do comprimento dos testículos foram realizadas utilizando o Programa 

ImageJ 1.52a (ABRAMOFF; MAGALHÃES; RAM, 2004).   

A análise dos espermatozoides dos testículos foi realizada em machos 

virgens com sete dias de idade. Os testículos foram removidos e esmagados entre 

lâmina e lamínula. As lâminas foram, então, congeladas em nitrogênio líquido para a 

posterior remoção da lamínula, e fixadas em etanol/ácido acético (3:1) durante três 

minutos. Em seguida, as lâminas passaram por limpeza em álcool 70% e água 

destilada, para serem coradas com 4,6-diamino-2-phenyndole (DAPI), e fotografadas 

em microscópio composto (Olympus BX60): com óptica DIC, fluorescência e câmera 

colorida Optronics. 

A análise das lâminas foi realizada em parceria com o Laboratório 

Multiusuário de Microscopia e Microanálise do Instituto de Biociências, Letras e 

Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (IBILCE/UNESP) do Campus de 

São José do Rio Preto-SP. 

 
2.4. Duração da cópula 

 
A observação da cópula de Drosophila maculifrons e D. mediostriata na 

natureza não é possível, devido à ocorrência de espécies crípticas nas populações 

PMA e SSF (SANTOS et al., 2010; CAVASINI et al., 2014), onde os espécimes 

foram coletados. Desta maneira, foi realizada tentativa de replicar em laboratório 

(com moscas recém-coletadas) importantes condições naturais para a ocorrência de 

cópula, como a densidade de moscas e período do dia para esta atividade. Dados 
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preliminares não mostrados revelaram baixa frequência de cópula quando uma 

fêmea virgem com sete dias de idade foi colocada com três machos virgens da 

mesma idade. Desta maneira, considerando o número médio de moscas capturadas 

por armadilha (SANTOS et al., 2010), e que a atividade de cópula segue, 

geralmente, o ritmo de atividade locomotora em espécies Neotropicais de Drosophila 

(PAVAN; DOBZHANSKY; BURLA, 1950; FUJII; KRISHNAN, 2007; SANTOS et al., 

2010), a observação da cópula foi realizada em cruzamentos massais com 15 casais 

entre sete e nove dias de idade, em período de três horas entre oito e onze horas.  

 
2.5. Análise da ocorrência de poliandria e risco de competição de 

esperma 

 
Para a investigação de ocorrência de poliandria e risco de competição de 

esperma no trato reprodutivo das fêmeas de Drosophila maculifrons e D. 

mediostriata foi realizada a análise de paternidade da F1 das fêmeas coletadas na 

natureza. A extração do DNA das amostras foi realizada pela maceração dos 

indivíduos em microtubos 1,5 mL individuais contendo 250 µL de Solução de Lise de 

Núcleo (Promega) e 40 µL de EDTA (pH = 8,0). Foram acrescentados 36 µL de 

Proteinase K (20 mg/mL) às amostras, e após incubação a 65º C por duas horas, 

foram adicionados 200 µL de Solução de Precipitação de Proteína (Promega). As 

amostras foram agitadas e então mantidas em gelo por 5 minutos.  

Após centrifugação, por 4 minutos a 12.000 rpm, para precipitação das 

proteínas, o sobrenadante foi transferido para novos microtubos 1,5 mL, e a ele 

foram acrescentados 600 µL de isopropanol. O isopropanol foi descartado após 

centrifugação por 1 minuto a 14.000 rpm, e o DNA foi purificado em ciclos de 

centrifugação e descarte de 600 µL de etanol 70%. Após secagem a 40º C, o DNA 

foi ressuspendido em 100 µL de água ultrapura e autoclavada, e armazenado a 20º 

C negativos. 

A paternidade da F1 foi determinada por meio da amplificação via Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR) de no mínimo seis loci polimórficos de 

microssatélites em seis a oito pedigrees. As condições da PCR foram as mesmas 

descritas por Laborda, Mori e Souza (2009). Os produtos amplificados foram 

visualizados em gel de poliacrilamida 6% (MACHADO et al., 2003) e corados por 

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 
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L-Pix (Loccus) e, por meio das imagens, foi realizada a genotipagem para cada 

locus nos pedigrees analisados. 

  
2.6. Estimativas do número de espermatozoides armazenados nas 

espermatecas das fêmeas por cópula 
 

Foram realizadas cinco réplicas de cruzamentos com uma fêmea e três 

machos virgens com sete a nove dias de idade. Após alguns minutos do término da 

cópula, as espermatecas das fêmeas foram removidas e esmagadas entre lâmina e 

lamínula. As lâminas para a contagem dos espermatozoides armazenados nas 

espermatecas foram realizadas e analisadas como descrito para a observação dos 

espermatozoides no testículo.  

O número de espermatozoides armazenados foi estimado pela contagem 

dos flagelos com o auxílio do Programa ImageJ 1.52a (ABRAMOFF; MAGALHÃES; 

RAM, 2004), para individualizar cada espermatozoide e impedir que um mesmo 

gameta fosse considerado mais de uma vez. 

A motilidade dos espermatozoides armazenados também foi avaliada. Após 

cópula, foram preparadas lâminas das espermatecas esmagadas entre lâmina e 

lamínula, em solução fisiológica, e observação direta em microscopia de luz. 

 
2.7. Análise do número de descendentes produzidos por cópula  

 
Em câmaras de oviposição, foram realizadas cinco réplicas de cruzamentos 

de indivíduos de SSF para cada espécie, contendo uma fêmea e três machos 

virgens com sete a nove dias de idade. Após o término da cópula, os machos foram 

removidos da câmara e as fêmeas deixadas para ovipositar. Placas para oviposição, 

contendo ágar 0,5% (1,5% de ágar; 10% de sacarose; e 0,4% de Nipagim), foram 

observadas e substituídas diariamente, até que as fêmeas deixassem de postar 

ovos por ao menos dois dias consecutivos. De cada placa foi registrado o número de 

ovos produzidos, as larvas de segundo estadio foram transferidas para tubos com 

meio de cultura padrão (banana/ágar), e os adultos emergidos foram sexados e 

contados. A realização deste experimento também possibilitou estimar o tempo de 

desenvolvimento ovo-larva, larva-adulto e ovo-adulto para Drosophila maculifrons e 

D. mediostriata, além da viabilidade dos ovos postos pelas fêmeas (porcentagem de 

ovos que resultaram em larvas, de larvas em adultos, e de ovos a adultos). 
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Para averiguar se as fêmeas de Drosophila maculifrons e D. mediostriata 

postam ovos não fertilizados, o mesmo experimento descrito acima foi realizado com 

cinco réplicas de fêmeas virgens recém-eclodidas até 20 dias de idade.  

 
2.8. Análises Estatísticas 
 

Foram estimadas as médias e desvios padrões do tamanho dos testículos, 

duração da cópula, número de espermatozoides armazenados nas espermatecas, 

número de ovos, larvas e adultos produzidos por cópula, da viabilidade e do período 

de desenvolvimento no programa Past 3.16. (HAMMER; HARPER; RYAN, 2017). A 

homocedasticidade dos dados foi averiguada por meio do teste de Shapiro-Wilks 

nos dados brutos e logaritimizados, e, assim, foram aplicados os testes de 

significância mais adequados para as comparações interpopulacionais e 

interespecíficas. Para os dados que apresentaram distribuição normal foi aplicada a 

análise de variância – One Way ANOVA, e o teste de Kruskal-Wallis nos dados não 

paramétricos. No programa Statistica 7.0 (StatSoft, Inc.) foram gerados gráficos do 

número de ovos postos ao longo do período de observação, e do número de ovos, 

larvas e adultos produzidos por cópula.  

O programa SCARE (Sperm Competition And Remating Estimates) foi usado 

para estimar os parâmetros α e β, relativos ao reacasalamento e deslocamento de 

esperma, respectivamente, este software implementa uma Cadeia de Markov de 

Monte Carlo, para gerar 10.000 amostras de distribuição, todos os dados são 

gerados por meio de uma matriz que contém os genótipos das amostras, à partir, 

destas amostragens simuladas, calculamos os valores médios de α e β (JONES; 

CLARK, 2003). De acordo com este modelo, o número médio de machos parentais 

por progênie não é α, mas sim α/(1-exp-α); a probabilidade de encontrar mais de um 

macho parental por progênie é 1–(α/expα-1); e a competição de esperma é assumida 

como o último macho a copular produzindo uma porção β da F1, e os machos das 

cópulas anteriores dividindo a contribuição do restante dos descendentes. O 

programa Past 3.16 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2017) também foi utilizado nas 

análises estatísticas para a comparação interpopulacional dos parâmetros de 

competição de esperma. 

 

3. RESULTADOS  
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3.1. Tamanho e morfologia dos testículos e estrutura dos 
espermatozoides 

 
O aparelho reprodutor dos machos das espécies D. maculifrons e D. 

mediostriata é constituído por glândulas acessórias translúcidas, um par de 

vesículas seminal e de testículos, com coloração esbranquiçada. O testículo destas 

espécies é um tubo fino e longo, com regiões esbranquiçadas homogêneas. De sua 

porção apical até a vesícula seminal, o testículo apresenta forma espiral com três ou 

mais giros. A vesícula seminal encontra-se no final do testículo. Dessa forma, a 

vesícula é caracterizada por estar afastada por uma região que se afunila na parte 

posterior do testículo, alargando-se novamente já como vesícula seminal (Figura 1).  

 
Figura 1- Aparelho reprodutor masculino de Drosophila mediostriata (A) e D. maculifrons (B). T= 
testículos; VS = vesícula seminal. 

  
Fonte: Autora.  

  

As medidas dos testículos apresentaram distribuição normal após os dados 

serem logaritmizados. Não houve diferenças estatísticas no tamanho entre os 

testículos esquerdos e direito em Drosophila maculifrons (F = 0,1109, p = 0,9525, 

Tukey para comparações par-a-par, p  0,05), e em D. mediostriata (F = 0,8991, p = 

0,5992, Tukey para comparações par-a-par, p 0,05). Também não foram 

encontradas diferenças significativas interpopulacionais no tamanho dos testículos 

nas duas espécies, no entanto os testículos dos machos de D. maculifrons foram 

significativamente maiores que os de D. mediostriata (F = 5,072, p = 0,0317) (Tabela 

1). 
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Tabela 1- Tamanho médio dos testículos (mm) direitos e esquerdos de populações (PMA e SSF) de 
Drosophila mediostriata e D. maculifrons. 

 Drosophila mediostriata Drosophila maculifrons 

Tamanho 
Testículo 

PMA SSF PMA SSF 

Direito 8,370± 0,637 8,242± 0,548 8,728± 1,080 9,023± 0,814 

Esquerdo 8,378± 0,673 8,272± 0,487 8,809± 0,773 8,837± 0,782 

Média da 
espécie 

8,315 ± 0,585 8,849 ± 0,807 

Os espermatozoides encontrados nos testículos de Drosophila maculifrons e 

D. mediostriata são longos, delgados e filiformes, podendo estar organizados em 

feixes quando imaturos, e livres quando maduros (Figura 2). 

 

Figura 2- Espermatozoides corados com DAPI nos testículos de Drosophila mediostriata (A) e D. 
maculifrons (B). 

  
Fonte: Autora. 

 
3.2. Duração da cópula e Análise da ocorrência de poliandria e risco 

de competição de esperma 
 

A duração da cópula (DC) foi estatisticamente significativa entre as 

populações para ambas as espécies: DC em PMA foi mais curta do que em SSF 

para D. maculifrons (F = 11,71, p < 0,01), e mais longa para D. mediostriata (F = 

7,68, p < 0,05). Nas duas espécies a população com maior DC apresentou os 

valores mais reduzidos de machos parentais por prole (Tabela 2); maior contribuição 

para a prole do último macho a se acasalar, estatisticamente diferente para D. 

maculifrons (H = 2.088, p < 0,001) e não significativo para D. mediostriata (H = 

0,0029, p = 0,9568); e menor proporção de fêmeas inseminadas por mais de um 

macho (Tabela 2, Figuras 3 e 4). As diferenças de alfa e beta entre as duas 

populações, estão fortemente relacionadas com características das espécies.  

 

 



29 

   

Tabela 2- Relação da duração da cópula com os valores de machos parentais por prole. 

Drosophila maculifrons 

 α Médio  H p 

PMA 2,97 
(IC90 = 2,96 – 2,99) 

 
407,1 

 
 

<0,0001 SSF 2,69 
(IC90 = 2,67 – 2,71) 

Drosophila mediostriata 

PMA 2,78 
(IC90 = 2,75 – 2,81) 

 
3.079 

 

 
=0 

 SSF 2,85 
(IC90 = 2,85 – 2,86) 

 

Tabela 3- Duração média da Cópula (DC) em minutos + Desvio padrão, machos parentais por prole 
(α/1-exp-α), contribuição do último macho acasalado para prole (β), e proporção de fêmeas 
inseminadas por mais de um macho (1 – [α/expα-1]) para duas populações (PMA e SSF) de 
Drosophila maculifrons e D. mediostriata. IC= Intervalo de Confiança. 

Drosophila maculifrons 

 DC α/1-exp-α  1 – (α/expα–1) 

PMA 24,45 ± 8,7 3,14 0,5716  
(IC90 = 0,5707 – 

0,5725) 

0,84 

SSF 40,69 ± 16,18 2,88 0,6305 
(IC90 = 0,6289 – 

0,6320) 

0,80 

Drosophila mediostriata 

PMA 33,84 ± 2,83 2,96 0,5817 
(IC90 = 0,5805 – 

0,5829) 

0,82 

SSF 20,84 ± 8,02 3,02 0,5551 
(IC90 = 0,5544 – 

0,5558) 

0,83 
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Figura 3- Histogramas da distribuição posterior de α e β para PMA e SSF da espécie Drosophila 
mediostriata. 

 

Figura 4- Histogramas da distribuição posterior de α e β para PMA e SSF da espécie Drosophila 
maculifrons. 

 
 
3.3. Estimativas do número de espermatozoides armazenados nas 

espermatecas das fêmeas por cópula 
 

Os espermatozoides encontrados nas espermatecas das fêmeas de 

Drosophila maculifrons e D. mediostriata apresentaram motilidade, e foram 

encontrados espacialmente aglomerados (Figura 5). Houve diferença 

interpopulacional significativa no número médio de espermatozoides armazenados 

tanto para D. maculifrons, como para D. mediostriata, com maior armazenamento 
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nas espermatecas das fêmeas provenientes de SSF (Tabela 4). As fêmeas das duas 

populações de D. maculifrons armazenaram significativamente mais 

espermatozoides nas espermatecas do que D. mediostriata (PMA: F = 26,32, p= 

0,0009; SSF: F= 27,08, p= 0,0008). 

 
Tabela 4- Número médio de espermatozoides armazenados nas espermatecas de Drosophila 
mediostriata e D. maculifrons. 

 Drosophila mediostriata Drosophila maculifrons 

Espermatozoides 
armazenados 

PMA SSF PMA SSF 

(𝑋) + DP 63 ± 8,31 78,4 ± 6,5 93 ± 10,1 150,8 ± 30,43 

F 10,65 16,25 

p =0,0115 =0,004 

 

Figura 5- Espermatozoides corados com DAPI nas espermatecas de Drosophila maculifrons (A) e D. 
mediostriata (B). 

  
Fonte: A autora. 
 

3.4. Análise do número de descendentes produzidos por cópula  
 

Apenas as fêmeas virgens de Drosophila maculifrons põem ovos não 

fertilizados a partir do quinto até o décimo sétimo dia de vida, que não se 

desenvolvem. As fêmeas inseminadas por um único macho de D. maculifrons e D. 

mediostriata começaram a oviposição no primeiro dia pós-cópula e terminaram cerca 

de 21 dias depois. Ao longo deste período, o número de ovos postos foi bastante 

irregular para as duas espécies (Figura 6). Apesar de uma maior produção de ovos, 

larvas e adultos pelas fêmeas de D. maculifrons (Figura 7), não houve diferença 

significativa entre a progênie das duas espécies, mesmo após a logaritmização dos 

dados, devido ao alto desvio padrão (Ovos: F = 2,376, p = 0,1618; Larvas: F = 1,439, 

p = 0,2646; Adultos: F = 1,668, p = 0,2326). Ainda, se considerado que cerca de 

21% dos ovos postos pelas fêmeas inseminadas de D. maculifrons (𝑋 = 330,6 ± 
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255,79) pode representar ovos não fertilizados (𝑋 = 69,4 ± 43,37), a ausência de 

diferença estatística entre o número de progênie das duas espécies pode ser 

confirmada. 

 
Figura 6- Número médio de ovos (e intervalo de confiança a 95%) produzidos por inseminação ao 
longo do tempo pós-cópula para fêmeas de Drosophila maculifrons (azul) e D. mediostriata 
(vermelho). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7- Número médio (± desvio padrão) de ovos fertilizados (O) e não fertilizados (OnF), larvas (L) 
e adultos (A) produzidos por cópula de fêmeas de Drosophila maculifrons e D. mediostriata. 
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O período de desenvolvimento ovo-larva foi em 𝑋 = 3,35 ± 1,68 dias para 

Drosophila maculifrons e de 𝑋 = 3,46 ± 1,98 dias para D. mediostriata. O período 

médio de larva-adulto de D. maculifrons foi de 𝑋 = 12,78 ± 1,59 dias, e de 𝑋 = 12,75 

± 1,10 dias em D. mediostriata, resultando em um período estimado de 

desenvolvimento ovo-adulto de cerca de 16 dias para ambas espécies. Não foi 

encontrada diferença significativa interespecífica para o tempo de desenvolvimento 

ovo-larva e larva-adulto (H = 0,1207 e H = 0,0137, respectivamente, com p  0,7). 

A viabilidade de ovos-larvas de Drosophila maculifrons foi estimada em 𝑋 = 

34,08% ± 17,69 e 𝑋 = 38,79% ± 18,6 para D. mediostriata, para larva-adulto de D. 

maculifrons 𝑋 = 57,43% ± 10,95, e 𝑋 = 47,88% ± 21,06 para D. mediostriata, como 

consequência a viabilidade média ovo-adulto foi de 𝑋 = 20,41% ± 12,5 para D. 

maculifrons, e de 𝑋 = 19,4% ± 10,99 para D. mediostriata. Também não foram 

encontradas diferenças significativas interespecíficas nas viabilidades médias ovo-

larva, larva-adulto e ovo-adulto (F = 0,1679, F = 0,8091, F = 0,0181, 

respectivamente, com p  0,3). Aqui também deve ser destacado que a viabilidade 

ovo-adulto de D. maculifrons deve ser ainda inferior aos cerca de 20% estimados, 
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pois as fêmeas desta espécie postam ovos não fecundados, fato que não ocorreu 

com D. mediostriata. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Em insetos, a seleção sexual pós-copula é sugerida para a evolução de 

diferentes caracteres reprodutivos, devido a três atributos principais destes 

organismos: rápida evolução da genitália do macho (HOSKEN; STOCKLEY, 2004); 

a existência de órgãos para armazenamento de esperma nas fêmeas (TAYLOR; 

KASPI; YURVAL, 2000); e alta frequência de paternidade múltipla, poliandria 

(JONES; CLARK, 2003; HURTADO; HASSON, 2013). 

Os testículos de Drosophila maculifrons e D. mediostriata são 

esbranquiçados, diferentemente de outras espécies do gênero, como D. cardini, D. 

mercatorum, D. nebulosa, D. simulans, D. sturtevanti, e de outros dípteros como 

Zaprionus indianus e Z. sepsoides, as quais apresentam testículo de coloração 

amarelada. Nestas espécies, os testículos e a vesícula seminal apresentam-se em 

um tubo longo e fino em espiral, sendo mais largo na porção média e afunilando-se 

nas extremidades (GRACIELLE; TIDON; BÁO, 2016), em Z. indianus os testículos 

consistem em dois tubos enrolados de aproximadamente 5 mm de comprimento 

cada, enquanto em Z. sepsoides, os testículos são dois tubos com 

aproximadamente 2 mm de comprimento cada (REGO et al., 2013). 

De acordo com a revisão de Pitnick (1996), nós propomos a distinção de 

quatro classes de tamanho de testículo em Drosophila: 1) entre 1 e 7 mm; 2) maior 

que 7 e menor que 20 mm; 3) maior que 20 e menor que 30 mm; e 4) maior que 30 

mm. Dentre as espécies analisadas até o momento, apenas D. bifurca apresenta 

tamanho de testículo compatível com a classe 4 (PITNICK; MARKOW; SPICER, 

1995). O tamanho médio do testículo de D. maculifrons e D. mediostriata enquadra-

se na segunda classe (Tabela 1), de espécies com tamanho intermediário de 

testículo, nem diminutos, como da primeira classe, nem grandes, como as espécies 

que podem produzir espermas “gigantes” (terceira e quarta classes) (PITNICK; 

MARKOW, 1994b; PITNICK; MARKOW; SPICER, 1995). 

Neste trabalho foi observado que Drosophila maculifrons apresentou maior 

tamanho de testículo e maior número de espermatozoides armazenados pelas 

fêmeas quando comparado a D. mediostriata. Ainda, o número de espermatozoides 
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armazenados pelas fêmeas nas espermatecas foi maior na população SSF, a qual 

também apresentou a maior duração da cópula nesta espécie. A competição de 

esperma está amplamente associada com esse aumento no tamanho dos testículos 

e no número de espermatozoides em diferentes táxons, insetos (GAGE, 1994), 

peixes (STOCKLEY et al., 1997), pássaros (MØLLER, 1988), mamíferos (MØLLER, 

1989), inclusive humanos (SIMMONS et al., 2004). No entanto, o maior tempo de 

cópula e armazenamento de espermatozoides não resultaram em maior número de 

progênie, sugerindo que essa espécie possa apresentar um limiar energético para a 

produção de descendentes, o qual é independente do número de espermatozoides 

disponíveis. 

Em espécies de Drosophila existe elevada variação interespecífica no 

tamanho dos testículos, com uma relação positiva entre o tamanho do testículo e do 

espermatozoide, e negativa entre o tamanho e o número de espermatozoides 

transferidos para as fêmeas (MARKOW, 1996), o que pode ocasionar um período 

maior para a maturação sexual do macho, devido ao investimento relativamente 

elevado na formação do tecido testicular (PITNICK; MARKOW, 1994a). 

A receptividade da fêmea para se reacasalar depende da queda no número 

de espermatozoides armazenados da cópula anterior, o retorno da receptividade da 

fêmea pode ocorrer após a produção de 90% dos descendentes que seriam 

esperados de uma única cópula (GROMKO; NEWPORT; KORTIER, 1984). Por isso, 

estimar o número de progênie por cópula é importante no entendimento dos 

sistemas de acasalamento em Drosophila. A maioria das espécies de Drosophila 

apresenta dois órgãos para armazenamento de espermatozoides, o receptáculo 

seminal (órgão primário de armazenamento) e a espermateca (PITNICK; MARKOW; 

SPICER, 1999). Neste trabalho foi estimado o número de espermatozoides nas 

espermatecas das fêmeas de D. maculifrons e D. mediostriata para determinar por 

quanto tempo esta reserva extra, após o uso dos espermatozoides do receptáculo 

seminal serem utilizados, permitiria a produção de zigotos. 

O período de oviposição após a cópula foi amplo (cerca de 20 dias), porém 

bastante irregular (Figura 6), indicando que o espermatozoide armazenado pode ser 

utilizado por vários dias, que pode ser constatado pelo número médio de 

espermatozoides na espermateca (D. maculifrons - PMA: 𝑋 = 93 ± 10,1; SSF: 𝑋 = 

150,8 ± 30,43; D. mediostriata  - PMA: 𝑋 = 63 ± 8,31; SSF: 𝑋 = 78,4 ± 6,5) foi inferior 
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ao número de ovos postos (D. maculifrons:  𝑋 = 330,6 ± 255,79; D. mediostriata: 𝑋 = 

134,8 ± 27,47, Figura 7; Tabela 4). Este resultado confirma que os espermatozoides 

do receptáculo seminal são utilizados primeiro, e que este baixo número extra de 

espermatozoides favorece o reacasalamento para a reposição do estoque, 

reforçando a competição de esperma e seleção intersexual, com a escolha críptica 

da fêmea (LÜPOLD; PITNICK, 2018). 

A viabilidade dos zigotos de Drosophila maculifrons e D. mediostriata foi 

baixa, sendo mais afetada na transição ovo-larva (D. maculifrons: 𝑋 = 34,08% ± 

17,69; D. mediostriata: 𝑋 = 38,79% ± 18,6) do que larva-adulto (D. maculifrons: 𝑋 = 

57,43% ± 10,95; D. mediostriata: 𝑋 = 47,88% ± 21,06). Este é um fato que reforça a 

importância da escolha críptica da fêmea na seleção dos espermatozoides 

armazenados para a formação de zigotos viáveis. O número médio de progênie por 

cópula produzido para estas espécies (D. maculifrons: 𝑋 = 52,4 ± 38,79; D. 

mediostriata: 𝑋 = 28,2 ± 19,25, Figura 7) está entre os menores para as espécies em 

que este caráter foi avaliado, sendo equivalente ao número estimado para D. hydei, 

espécie que produz espermatozoides “gigantes”, que são transferidos em baixo 

número (cerca de 100/cópula) para as fêmeas (PITNICK; MARKOW, 1994a; 

MARKOW, 1996; PITNICK, 1996). Desta maneira, pode existir relação do tamanho 

do testículo e/ou da duração da cópula com o número de espermatozoides 

armazenados pelas fêmeas, porém não com a qualidade da progênie gerada. 

A maior duração da cópula e maior número de espermatozoides que podem 

ser armazenados pelas fêmeas podem ser uma resposta à competição de esperma 

com outros machos (seleção intrassexual). Tanto para D. maculifrons, como para D. 

mediostriata, as populações com maior duração de cópula obtiveram menor risco de 

competição de esperma, evidenciados pelos parâmetros  e  estimados (Tabela 2).  

Em algumas espécies de Drosophila a duração da cópula é determinada 

pela fêmea (MAZZI et al., 2009), enquanto em outras pode estar sujeita ao controle 

do macho (BACIGALUPE et al., 2007). Além disso, a duração da cópula poderia ser 

o resultado da interação de ambos os sexos (MARKOW 1981; HIRAI et al., 1999). A 

duração da cópula de Drosophila maculifrons e D. mediostriata, entre 20 e 40 

minutos (Tabela 2), está entre as mais longas observadas até o momento 

(MARKOW, 1996). Em insetos, este caráter depende de processos de coevolução 

sexualmente antagônica (PARKER, 1979; HOLLAND; RICE, 1998; MOORE; 
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PIZZARI, 2005), devido aos “interesses” reprodutivos distintos entre machos e 

fêmeas.  

A duração da cópula mais curta resulta em oportunidades para 

reacasalamentos e escolha críptica da fêmea em seu trato reprodutivo (MARKOW; 

HOCUTT, 1998; KNOWLES; MARKOW, 2001), enquanto cópulas longas beneficiam 

os machos porque impedem as fêmeas de se reacasalarem, assegurando a 

paternidade da prole (CHEN et al., 1988; ALCOOK, 1994; SCHOEFL; TABORSKY, 

2002; CHAPMAN et al., 2003; LIU; KUBLI, 2003; MAZZI et al., 2009; 

SKWIERZYŃSKA et al., 2018). Contudo, a extensão do período de cópula também 

poderia ser vantajosa para a fêmea, pois o ejaculado dos machos é responsável 

pelo aumento na fecundidade (NEUBAUM; WOLFNER, 1999; SAVALLI; FOX, 1999; 

WOLFNER, 2002; XUE; NOLL, 2002; EDVARDSSON; CANAL, 2006; WIGBY et al., 

2009). Recentemente, também foi demonstrado que proteínas do fluido seminal, já 

no trato reprodutivo da fêmea, poderiam melhorar a produção de descendentes do 

último macho competidor (NGUYEN; MOEHRING, 2018). 

A duração da cópula é cerca de duas vezes o período necessário para a 

completa transferência de esperma, e este tempo “extra” provavelmente tem a 

função de atrasar o reacasalamento da fêmea, isto é, de restringir a competição com 

outro macho (GILCHRIST; PARTRIDGE, 2000). Lize et al. (2012) demonstraram que 

mesmo machos de espécies que apresentam baixa frequência de reacasalamento, 

como D. subobscura e D. acanthoptera (WHEELER, 1949), poderiam “ajustar” para 

uma cópula mais longa, devido à presença de competidores.  

As estimativas do α médio para Drosophila maculifrons e D. mediostriata 

(entre 2,69 – SSF D. maculifrons e 2,97 – PMA D. maculifrons) e a proporção de 

fêmeas inseminadas por mais de um macho (entre 80% - SSF D. maculifrons e 84% 

- PMA D. maculifrons, Tabela 2) foram as taxas mais altas em espécies de 

Drosophila em que o comportamento de poliandria foi estudado pela determinação 

da paternidade da F1 de fêmeas parentais inseminadas na natureza (HARSHMAN; 

CLARK, 1998; IMHOF et al., 1998; JONES; CLARK, 2003; BUNDGAARD et al., 

2004; SCHLOTTERER et al., 2005; GOOD et al., 2006; FRENTIU; CHENOWETH, 

2008), e foram similares às estimativas obtidas para D. buzzatii, espécie cactófila da 

Argentina (HURTADO; HASSON, 2013).  

A poliandria detectada neste trabalho não necessariamente assegura a 

competição de esperma, apenas um risco, pois não foi determinado se o período 
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para reacasalamento é menor que o tempo necessário para a fêmea usar todo o 

suprimento de esperma da cópula anterior (HURTADO; HASSON, 2013). No 

entanto, os parâmetros α e β reforçam a sugestão de que Drosophila maculifrons e 

D. mediostriata apresentam risco potencial de competição de esperma, e que esta 

intensa competição entre os machos poderia estar dirigindo a longa duração da 

cópula nestas espécies. 

Pode ser concluído que a seleção sexual pós-cópula, resultado da 

competição de esperma, pode levar a uma tendência de aumento no tamanho dos 

testículos dos machos, o qual é seletivamente vantajoso por possibilitar maior 

produção de espermatozoides, que pode, por sua vez, resultar em um maior número 

de espermatozoides armazenados pela fêmea. Porém, o maior número de 

espermatozoides não determina um incremento correspondente no número de 

descendentes produzidos pela fêmea. Também, o número de machos competidores 

existentes nas populações naturais pode determinar a diferenciação 

interpopulacional na duração da cópula, a qual, com o tempo, resultaria em 

isolamento reprodutivo quando e se estas populações se encontrarem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora existam evidências de que a seleção intra e intersexual 

desempenham papel central na evolução dos caracteres reprodutivos e nos 

sistemas de acasalamentos de Drosophila, sua importância relativa à seleção não 

sexual geralmente não está clara. Neste trabalho foram utilizadas espécies 

provenientes de mesmas populações, ou seja, ocorrendo em simpatria, com o 

objetivo de minimizar os efeitos das relações filogenéticas e do ambiente nas 

diferenças que possivelmente pudessem ser encontradas entre D. maculifrons e D. 

mediostriata com relação aos caracteres reprodutivos analisados.  

Para Drosophila maculifrons, os resultados alcançados permitiram fazer 

inferências da possível ação da seleção no tamanho do testículo, que possibilita 

maior número de espermatozoides produzidos e, consequentemente, maior número 

transferido e armazenados nas espermatecas das fêmeas. A seleção intrassexual na 

duração da cópula, e intersexual com a poliandria e escolha críptica da fêmea 

estariam operando tanto em D. maculifrons, como em D. mediostriata. A ausência de 

correlação nas populações de D. mediostriata entre maior duração da cópula e 

maior número de espermatozoides armazenados, juntamente com uma relação mais 

fraca, que em D. maculifrons, entre maior duração da cópula e menor intensidade da 

poliandria, sugerem fortemente que outros parâmetros não analisados podem 

influenciar a evolução destes caracteres reprodutivos em espécies de Drosophila 

endêmicas das áreas de mata do Neotrópico.  
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