
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE  

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA EVOLUTIVA  
 

 

 

 

 

MARIA CAROLINA FERREIRA 

 

 

 

MORFOLOGIA DA ASA EM ESPÉCIES DE Drosophila (Diptera: Drosophilidae) DE 

OCORRÊNCIA NA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA: VARIABILIDADE 

FENOTÍPICA E HERDABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2019



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE  

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA EVOLUTIVA  
 

 

 

 

 

MARIA CAROLINA FERREIRA 

 

 

 

MORFOLOGIA DA ASA EM ESPÉCIES DE Drosophila (Diptera: Drosophilidae) DE 

OCORRÊNCIA NA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA: VARIABILIDADE 

FENOTÍPICA E HERDABILIDADE 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

programa de Pós-Graduação em Biologia 

Evolutiva da Universidade Estadual do Centro-

Oeste em associação com a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, como parte dos 

requisitos para a obtenção do título de Mestre 

em  Ciências Biológicas (Área de Concentração 

em Biologia Evolutiva). 

 

Orientador. Prof. Dr. Rogério Pincela 

Mateus. 

     

    

 

                                                                                   

 

GUARAPUAVA  

2019



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Catalogação na Publicação 

        Biblioteca Central da Unicentro, Campus Cedeteg 

  
Ferreira, Maria Carolina 

F383m Morfologia da asa em espécies de Drosophila (Diptera: Drosophilidae) 
de ocorrência na Mata Atlântica brasileira: variabilidade fenotípica e 
herdabilidade / Maria Carolina Ferreira. – – Guarapuava, 2019. 

 xiii, 54 f. : il. ; 28 cm 
  
 Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, em 

associação com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Evolutiva, área de concentração em Biologia 
Evolutiva, 2019. 

  
       Orientador: Rogério Pincela Mateus 
       Banca examinadora: Rogério Pincela Mateus, Adriana Coletto Morales, 
Marcelo Costa 

        
 Bibliografia 

  
     1. Ciências biológicas. 2. Biologia evolutiva. 3. Análise de componentes 

principais. 4. Estimativa através do ambiente. 5. Morfometria. 6. Variação da 
morfologia. I. Título. II. Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva. 

  
                                                                                                                CDD 590 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico o presente trabalho a minha mãe, que foi meu maior apoio nos momentos de angustia. 

Também quero homenagear meu pai, que fez de tudo para o mestrado se tornar um sonho 

possível”. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, por ter me concedido saúde, força e 

disposição para chegar até aqui. 

 Agradeço a minha mãe Cleonice, que encheu meu coração de amor e esperança. 

Também sou grata ao meu pai Enéas, que me proporcionou a tranquilidade e o conforto que 

tanto precisava para vencer esta etapa, sem a força de vocês eu não conseguiria seguir em frente, 

deixo aqui também o agradecimento a minha irmã Angela que sempre esteve ao meu lado. A 

todos os amigos, especialmente a Lorenna  minha amiga muito obrigada, sem você eu não 

estaria onde estou agora. A minha melhor amiga Rosiane, por entenderem os momentos de 

ausência durante o período do mestrado.  

 Agradeço a todos os professores do programa, especialmente ao meu orientador Dr.º 

Rogério Pincela Mateus, obrigada por exigir de mim muito mais do que eu imaginava ser capaz 

de fazer, manifesto aqui minha gratidão eterna por compartilhar sua sabedoria, o seu tempo e 

sua experiência. Meu muito obrigada a professora Dr.ª Luciana Paes de Barros Machado, por 

me acolher tão bem no laboratório e apoio em cada etapa de pesquisa.  

 Agradeço também a todos os meus colegas de classe, que de alguma forma contribuíram 

para o meu crescimento, especialmente a Fabiana, Geovana, Juliett e a Neida  que se tornaram 

mais que colegas, mas amigas que levarei para vida.  

Gostaria de deixar os meus mais sinceros agradecimentos a todas as meninas do 

Laboratório de Genética e Evolução, pelas conversas e boas risadas, especialmente a Camila, 

por estar sempre disposta a ajudar. Agradeço também as alunas de iniciação cientifica, Ane 

Kendi, Heloise, Mylena e Julia, pela contribuição de vocês para que a parte prática deste 

trabalho fosse concluída a tempo.  

E por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer a Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, bem como ao Programa de Pós Graduação em Biologia Evolutiva, por me 

proporcionar um ambiente criativo e amigável para os estudos. Sou grata à cada membro do 

corpo docente, à direção e a administração dessa instituição de ensino. 

Agradeço também a Fundação Araucária pela concessão da bolsa, esta que serviu de 

grande ajuda para transformar o sonho do mestrado em realidade.   

A elaboração deste trabalho não teria sido possível sem a colaboração, estímulo e 

empenho de todos os citados e não citados acima. Gostaria, então de expressar os meus mais 

sinceros agradecimentos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser biólogo não é um trabalho, é um modo de  vida”  

— Ernst Mayr.



RESUMO 
 

 

 
Estimativas de herdabilidade podem ser obtidas por vários métodos. Porém, em insetos, a 

melhor abordagem envolve realizar a regressão dos valores fenotípicos das fêmeas coletadas na 

natureza contra as médias de descendentes F1 obtidos em laboratório a partir destas fêmeas da 

natureza, o que é denominado de cross-environment (“através de ambientes”). Três espécies de 

Drosophila foram estudadas no presente trabalho: D. maculifrons, D. mediopunctata e D. 

willistoni. As duas primeiras são filogeneticamente relacionadas, pertencentes ao subgênero 

Drosophila e de ocorrência em fragmentos de floresta da Mata Atlântica, e a terceira pertence 

a outro subgênero (Sophophora) e tem ocorrência mais ampla, podendo ser encontrada em 

matas e também em ambientes antropizados. Assim, o objetivo deste trabalho foi quantificar a 

variação morfológica da asa e estimar a herdabilidade da sua morfologia em D. maculifrons, D. 

mediopunctata e D. willistoni, coletadas na Fazenda Santa Cecilia em Cajuru/SP (CAJ), no 

Parque Natural Municipal das Araucárias em Guarapuava-PR (PMA), e no Morro Santana em 

Porto Alegre (POA), com o intuito de utilizar estes parâmetros para entender aspectos 

relacionados a evolução morfológica deste marcador nestas espécies. A maior parte da variação 

encontrada foi para o tamanho, com diferentes padrões entre as espécies estudadas, o que pode 

ser resultado das características das espécies e dos ambientes. Para a forma, as alterações 

ocorreram principalmente na porção distal da região anterior da asa das três espécies. Os valores 

das estimativas de herdabilidade obtidos variaram entre 3% e 90% para o tamanho, e 

excetuando o valor obtido para PC3 de D. maculifrons de CAJ que foi negativo, variaram entre 

11% e 88% para a forma, não apresentando um padrão claro. Estes resultados podem ser devido 

a fatores ambientais que afetam diretamente a quantidade de variação na natureza e/ou por causa 

de interação do genótipo e ambiente. Por fim, as altas estimativas de herdabilidade obtidas para 

a forma nas duas populações de D. maculifrons podem estar relacionadas com o padrão de 

coesão da variação morfológica interpopulacional observada para esta espécie. 

 

Palavras-chave: Análise de componentes principais. Estimativa através do ambiente. 

Morfometria. Variação da morfologia. 



ABSTRACT 

 

 
 

Estimates of heritability can be obtained by several methods. However, in insects, the cross-

environment is the best approach, and it involves the regression of the phenotypic values of the 

females collected in nature against the means of F1 offspring obtained in the laboratory from 

these females of nature. Three species of Drosophila were studied in the present work, D. 

maculifrons, D. mediopunctata and D. willistoni. The first two are phylogenetically related, 

belonging to the subgenus Drosophila and occurring in forest fragments of the Atlantic Forest. 

The third species belongs to another subgenus (Sophophora) and shows broader occurrence, 

being found in  both forests and anthropized environments. Thus, the objective of this work was 

to quantify the morphological variation of the wing and to estimate the heritability of its 

morphology in D. maculifrons, D. mediopunctata and D. willistoni, collected at Fazenda Santa 

Cecilia in Cajuru-SP (CAJ), Parque Natural Municipal das Araucárias em Guarapuava-PR 

(PMA), and Morro Santana in Porto Alegre-RS (POA), aiming to use these parameters to 

understand aspects related to the morphological evolution of this marker in these species. Most 

of the variance found was due to size, with different patterns among species, which may be a 

result of the species characteristics and environments. Regarding shape, the changes occurred 

mainly in the distal portion of anterior region of the wing of all species. The values of the 

heritability estimates obtained varied between 3% and 90% for the size, and excepting the 

negative estimate for PC3 of D. maculifrons in CAJ, varied between 11% and 88% for shape, 

not showing a clear pattern. These results may be due to environmental factors that directly 

affect the amount of variation in nature and/or because of genotype and environment 

interaction. Finally, the relatively high estimates of shape heritability obtained in the two 

populations of D. maculifrons may be related to the cohesion pattern of the interpopulational 

morphological variation detected for this species. 

 

Keywords: Cross environment estimate. Morphometry. Morphology variation. Principal 

components analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

O gênero Drosophila é considerado o mais abundante da família Drosophilidae em termos 

do número de espécies (mais de 1.600). A família Drosophilidae é uma das mais diversas e 

amplamente distribuídas da ordem Diptera, com aproximadamente 4.100 espécies divididas ao 

longo de 76 gêneros (BÄCHLI, 2019).  Esses gêneros estão divididos em duas subfamílias: 

Steganinae e Drosophininae, (TODA, 2007, BÄCHLI, 2019). O gênero Drosophila está 

dividido em 8 subgêneros, dentre os quais destacam-se, pela diversidade, os subgêneros 

Shophophora (341 espécies) e Drosophila (1201 espécies). O subgênero Sophophora é o mais 

amplamente estudado devido a espécie-modelo Drosophila melanogaster, entretanto o 

subgênero Drosophila tem se mostrado não menos importante e ainda apresenta algumas 

incertezas e controvérsias quanto a sua história evolutiva (THROCKMORTON, 1975, ROBE 

et al. 2005). Das três espécies escolhidas para serem abordadas neste trabalho, duas pertencem 

ao subgênero Drosophila, Drosophila maculifrons e Drosophila mediopunctata, e a terceira ao 

subgênero Sophophora, Drosophila willistoni. As duas primeiras são modelos interessantes em 

estudos evolutivos comparativos pelo fato de pertencerem a grupos irmãos dentro da radiação 

quinaria-tripunctata, os grupos guaramunu e tripunctata, respectivamente (VILELA; 

BÄCHLI, 2000; YOTOKO et al., 2003; ROBE et al., 2005; ROBE et al., 2010a, 2010b; 

BÄCHLI, 2019). Além disso, D. mediopunctata já apresenta estudos sobre a herdabilidade da 

morfologia da asa, o que auxiliará numa melhor discussão dos dados a serem obtidos neste 

trabalho. Já a terceira espécie, Drosophila willistoni, é tradicionalmente estudada a respeito de 

sua ecologia, comportamento, genética e história evolutiva (DOBZHANSKY, 1950; 

VALENTE; ARAUJO, 1986; SAAVEDRA et al., 2001; MARDIROS et al., 2016), porém, 

segundo Zanini et al. (2015), faltam estudos sobre a morfologia tanto nos estágios iniciais de 

desenvolvimento quanto em adultos. 

Drosophila maculifrons (DUDA, 1927) é uma espécie de ocorrência neotropical 

amplamente distribuída em diversos domínios morfoclimáticos brasileiros, geralmente em 

remanescentes de áreas naturais com indicativos de baixa ação antrópica. Estudos sobre a 

assembleia de drosofilídeos sugerem que os fatores preponderantes para a abundância desta 

espécie sejam a alta umidade e temperaturas amenas (POPPE et al., 2013). Assim, indivíduos 

de D. maculifrons podem ser frequentemente capturados em áreas de mata, principalmente na 

Mata Atlântica das regiões sul e sudeste do Brasil (SALZANO, 1955; MEDEIROS; 

KLACZKO, 2004; TIDON, 2006; GOTTSCHALK et al., 2007; DÖGE et al., 2008; SANTOS 

et al., 2010; HOCHMÜLLER et al., 2010; CAVASINI et al., 2014). 
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Estudos da estrutura genética de populações de Drosophila maculifrons demonstraram a 

existência de estruturação populacional associada a eventos históricos, de expansão de 

população, e ecológicos, associados a fragmentação de habitats (CENZI DE RÉ et al., 2014; 

SILVA et al., 2015). Análises morfométricas do edeago em populações desta espécie realizados 

por Trava (2014) detectaram a ocorrência de variação populacional com diferenciação entre as 

populações da Floresta Estacional Semidecidual e as de Floresta Ombrófila Mista. Já para a 

morfometria da asa, neste mesmo trabalho, não foi encontrada diferenciação entre as 

fitofisionomias da Mata Atlântica. Porém, nenhum estudo sobre a herdabilidade destas 

características foi realizado para esta espécie até o momento.  

Drosophila mediopunctata (FROTA-PESSOA, 1954), como D. maculifrons, é outra 

espécie endêmica da região Neotropical que ocorre estritamente em florestas, não é associada 

com habitats humanos, tem ampla distribuição geográfica na América do Sul, é frequente no 

Brasil, apresentando maior abundância em elevadas altitudes durante os meses mais frios do 

ano (VAL et al., 1981; SAAVEDRA et al., 1995; VILELA; BÄCHLI, 2000; BÄCHLI, 2019). 

Vários aspectos de sua biologia fazem desta espécie um interessante objeto de estudos em 

genética de populações naturais e evolução (KLACZKO, 1995, 2006): existe variação sazonal, 

clinas de altitude e latitude para o polimorfismo de inversões cromossômicas e associação de 

inversões com polimorfismo de cor; ocorrência de desvio da razão sexual, sendo que esta 

característica pode ser utilizada para demonstrar da regra de Fisher; e a presença do elemento 

transponível, denominado elemento P, revelou eventos de transferência horizontal de genes 

neste organismo. Além disso, o fato de D. mediopunctata ser restrita a Florestas Neotropicais e 

não ser encontrada associada à ambientes alterados a torna uma espécie bioindicadora para 

estudos sobre a qualidade ambiental. 

Diferentes marcadores tem sido aplicados em estudos com a espécie Drosophila 

mediopunctata, como por exemplo, polimorfismo no número de pintas abdominais (ROCHA 

et al., 2009; LABORDA et al., 2012), evolução da genitália do macho (ANDRADE et al, 2009), 

polimorfismos de inversão cromossômica (BATISTA et al, 2018) e a relação destes 

polimorfismos com variação na forma e tamanho da asa (BITNER-MATHÉ; KLACZKO, 

1999a,b; HATADANI; KLACZKO, 2008) e pigmentação (HATADANI et al, 2004), 

polimorfismo para supressores autossômicos e do cromossomo Y e a razão sexual 

(CARVALHO; KLACZKO, 1993; CARVALHO et al., 1997; CAVASINI et al., 2008), e 

variação em marcadores moleculares (CAVASINI, 2008; HEINZ, 2012; BATISTA et al, 2018). 

Inclusive, Bitner-Mathé e Klaczko (1999b) obtiveram estimativas de herdabilidade da 

morfologia da asa para uma população do sudeste do Brasil. Contudo, muito ainda precisa ser 
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estudado, principalmente a relação entre as características morfológicas e a diversidade do 

ambiente já que é uma espécie amplamente distribuída na América do Sul. 

Por outro lado, Drosophila willistoni é uma espécie do subgênero Sophophora (o mesmo 

de Drosophila melanogaster) que apresenta distribuição ampla, abrangendo desde o México 

central e a Flórida até o sul do Brasil e norte da Argentina, e do Atlântico até o Oceano Pacífico 

(DOBZHANSKY; POWELL, 1975; EHRMANN; POWELL, 1982). Ela é a espécie de 

drosofilídeo mais comum em florestas da América do Sul, mas pode ser coletada em um grande 

número de ambientes dentro desta área de distribuição, com exceção de desertos e altas altitudes 

(EHRMANN; POWELL, 1982). Entre estes ambientes estão áreas com perturbação humana 

(VALIATI; VALENTE, 1996), diferentemente do observado para D. maculifrons e D. 

mediopunctata. 

Com relação à morfologia, alguns estudos morfológicos de adultos de Drosophila willistoni 

foram feitos, a maioria descritivos para utilização na identificação e taxonomia (HSU, 1949;  

MALOGOLOWKIN, 1952; SPASSKY, 1957; VILELA; BÄCHLI, 1990; EBERHARD; 

RAMIREZ, 2004; ROHDE et al., 2010; SOUZA et al., 2014; CIVETTA; GAUDREAU, 2015). 

Análises populacionais são mais escassas. Com relação a asa, somente Pasteur (1970) fez uma 

comparação biométrica de quatro semi-espécies de D. paulistorum quanto ao comprimento da 

asa e tíbia, relação asa-tíbia, e dimorfismo sexual quanto ao tamanho da asa. Assim, muito ainda 

se tem para ser explorado sobre este importante caráter nesta espécie. 

Desde o início do estudo da biologia evolutiva, a variação morfológica na natureza e a 

evolução do tamanho e da forma de caracteres morfológicos têm sido temas centrais de 

investigação científica. Alguns agentes não exclusivos podem alterar a estrutura genética de 

uma população, e consequentemente o seu fenótipo, sendo que dentre eles podemos citar 

barreiras ambientais, fluxo gênico, processos históricos e sistemas de acasalamento 

(DONNELLY & TOWNSON, 2000; GERLACH & MUSOLF, 2000; TIEDEMANN et al., 

2000). 

Uma das formas de se avaliar a variação morfológica de um grupo de organismos é através 

da morfometria. Segundo Monteiro e Reis (1999), esta pode ser definida como o estudo 

estatístico das mudanças e variações no tamanho, e a análise e mensuração de um componente 

complexo multidimensional chamado forma (MORAES, 2003). Esta técnica, amplamente 

utilizada na biologia evolutiva, permite a interpretação e comparação dos padrões de variação 

de caracteres quantitativos (BLACKI'TH & REYMENT, 1971; CAVALCANTI & LOPES, 

1990). As vantagens desta técnica são o baixo custo, já que necessita apenas de instrumentos 

para a digitalização de imagens, a facilidade para a obtenção de dados, sendo que as amostras 
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podem ser obtidas tanto de coletas recentes quanto de exemplares secos que estejam 

armazenados e bem conservados (LYRA et al., 2010). 

Em 1917, Thompson publicou um tratado sobre crescimento e forma, apresentando várias 

figuras mostrando mudanças na forma, porém sem utilizar qualquer método matemático 

rigoroso para descrevê-las (REYMENT, 1991, 1996). Este trabalho pioneiro serviu de base para 

a construção da morfometria, cujos idealizadores se embasaram no uso de “landmarks” (pontos 

de referência), rede de treliças, estatísticas multivariadas e processamento de dados em 

computadores (BOOKSTEIN et al., 1985) 

Bookstein (1978) definiu esses pontos de referência como pontos especiais, os quais 

possuem definições anatômicas seguras e são consistentes com regras de homologia. Como as 

medições entre tais pontos geram distâncias, Strauss e Bookstein (1982) propuseram a rede de 

treliça, um método para caracterizar o tamanho e a forma de um órgão, consistindo em 

identificação dos pontos de referência, e construção de quadriláteros contíguos que contêm duas 

diagonais internas. Este é um método apropriado para abstrair o tamanho e a forma de um órgão 

qualquer, já que são tomadas medidas lineares em todas as direções (BOOKSTEIN et al., 1985). 

Já para Reyment (1991) estes pontos não definem a forma de qualquer contorno ou superfície, 

mas simplesmente fornecem pontos fixos, de referência. 

A morfometria pode ser entendida como uma área da pesquisa cuja fronteira reside entre a 

biologia, a estatística e a geometria, mas rigorosamente é definida como “o estudo estatístico 

da covariância entre mudanças de forma e fatores causais” (BOOKSTEIN, 1991). De posse de 

medidas lineares, várias análises estatísticas multivariadas são possíveis. Rohlf e Marcus (1993) 

revisaram as que são de interesse para os estudos do tamanho e da forma. Por exemplo, a análise 

dos componentes principais é um método que reduz a dimensão de uma matriz de covariâncias 

entre caracteres morfométricos dos organismos em estudo, concentrando a maior parte da 

variação da matriz original nos primeiros componentes principais (PC1, PC2 e PC3). Nesta 

análise, o primeiro componente é normalmente interpretado como um componente que 

representa a variável latente tamanho, desde que ele apresente correlações positivas com cada 

uma das variáveis medidas. Os demais componentes são interpretados como indicadores da 

forma do organismo ou do órgão, ao exibirem contraste entre diferentes medidas (NEFF & 

MARCUS, 1980; REIS, 1988; REIS et al., 1987; BITNER-MATHÉ et al., 1995; MONTEIRO, 

1997). 

A morfometria, baseada em distâncias entre os pontos de referência, é uma metodologia 

capaz de trazer análises e interpretações para problemas biológicos importantes (BITNER-

MATHÉ & KLACZKO, 1999b; PARSONS et al., 2003; MORAES et al., 2004). Esta técnica 
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tem se mostrado importante para diversos tipos de pesquisadores. Os taxonomistas a têm 

utilizado para obter uma medida das diferenças entre espécies, gerando matrizes de dados que 

podem ser comparados. Os ecólogos se preocupam em entender como que o tamanho e a forma 

de um organismo estão relacionados com a evolução biológica do mesmo. E os geneticistas têm 

trabalhado estimando a herdabilidade de caracteres morfológicos, objetivando quantificar os 

efeitos genéticos e ambientais sobre os fenótipos de uma população (PERES et al., 1995). 

Um marcador morfológico bastante utilizado em estudos evolutivos em insetos é a asa, uma 

vez que apresenta grande importância funcional no voo (HOFFMANN; SHIRRIFFS, 2002), na 

reprodução por ser utilizada durante o comportamento de coorte (COSTA; SENE, 2002; 

MARKOW; O’GRADY, 2005), e na taxonomia (MORAES et al., 2004a, 2004b). Sendo assim, 

a asa de Drosophila é um excelente modelo, pois apresenta níveis elevados de homologia entre 

espécies para os muitos pontos de referência (DEBAT et al., 2003; HOULE et al., 2003). O 

desenvolvimento da asa tem sido amplamente estudado, é relativamente bem compreendido 

(DE CELIS, 2003; MATAMORO-VIDAL et al., 2015), e apresenta altos níveis de plasticidade 

fenotípica em relação a diferentes fontes de variação ambiental (WEBER, 1990; DAVID et al., 

1994; MONTEIRO & REIS, 1999; MORIN et al., 1999; CARREIRA et al., 2008; SOTO et al., 

2008). Além disso, existe evidência de que os diferentes aspectos da morfologia da asa (tanto o 

tamanho quanto à forma) são alvos da seleção natural (POWELL, 1997; GILCHRIST et al., 

2004). Assim, os insetos formam um excelente sistema para se estudar este tipo de variação 

morfológica, dado que respondem, de maneira geral, rapidamente a perturbações ambientais. 

Darwin em sua obra “A origem das espécies”, de 1859, descreveu quatro postulados para 

que uma característica possa evoluir por seleção natural nas populações naturais: 1) é preciso 

haver variação individual quanto ao caráter em análise; 2) essas variações individuais devem 

ser transmitidas, ao menos parcialmente, dos genitores para a prole; 3) a cada geração alguns 

indivíduos com um certo caráter devem ser mais bem sucedidos (em termos de sobrevivência e 

reprodução) que outros que não apresentam esse caráter, e; 4) está sobrevivência e reprodução 

diferenciais não devem ser aleatórias (DARWIN, 1859[1964]). O segundo postulado de 

Darwin, a herança de um caráter, é muito importante, já que se a variação na estrutura depender 

apenas do ambiente, não poderia ocorrer evolução, pois a seleção natural poderia alterar as 

frequências dos fenótipos na população, mas na próxima geração a distribuição fenotípica 

poderia voltar ao padrão anterior à ação da seleção natural (FREEMAN; HERRON, 2009).  

A variabilidade de um determinado caráter depende de genes dispersos pelo genoma e 

muitas vezes com efeitos diminutos. A evolução de caracteres quantitativos no campo pode ser 

prevista a partir do conhecimento de parâmetros genéticos e de seleção (FALCONER & 
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MACKAY, 1996). A fração da variação total de uma característica que é devida à variação nos 

genes, e, portanto, de importância para o processo evolutivo, pode ser medida por meio da 

herdabilidade do caráter (AYALA, 1982). A herdabilidade descreve o grau de semelhança 

fenotípica entre aparentados devido a causas genéticas. Deve-se notar, ainda, que a resposta à 

seleção é diretamente proporcional à herdabilidade. Quando a herdabilidade é alta para um dado 

traço, a seleção pode ser efetiva. Contudo, se ela é baixa a seleção sobre o traço não é uma 

abordagem promissora. A estimativa da herdabilidade é específica para a população e o 

ambiente em que se está analisando. Além disso, ela é um parâmetro populacional, não 

individual (FALCONER & MACKAY, 1996). 

Existem vários métodos para se estimar a herdabilidade. Em geral, estimativas de 

herdabilidade baseiam-se na comparação entre o grau de semelhança entre um grupo de 

organismos com outro grupo de indivíduos não tão relacionados. Um dos métodos mais 

informativos baseia-se na semelhança entre parentais e descendentes, que apresenta diversas 

características importantes: 1) em geral, é menos susceptível ao efeito ambiental do que 

estimativas baseadas na semelhança de indivíduos aparentados contemporâneos, ou na 

semelhança de dois irmãos maternos que se desenvolveram em um ambiente pré-natal comum; 

2) tem menor probabilidade de ocorrência de erros de amostragens quando comparadas com 

aqueles métodos baseados em indivíduos menos relacionados; 3) não incluem desvios de 

dominância, que são importantes nos métodos baseados em irmãos; 4) pode ser mensurada 

usando a regressão dos descendentes com os parentais, ou pela correlação entre parentais e 

descendentes. Certas características que são comuns à maioria dos dados de criação de animais 

fazem com que o uso da regressão seja mais apropriado do que correlação para a obtenção de 

estimativas de herdabilidade (KEMPTHORNE; TANDON, 1953). 

A herdabilidade natural de qualquer marcador morfológico deveria idealmente ser obtida 

diretamente a partir de indivíduos aparentados da natureza, porém esta é uma abordagem quase 

que impraticável quando se trata de Drosophila. Porém, Lande no Apêndice do trabalho de 

Coyne e Beecham (1987), demonstrou que um método alternativo para determinar a 

herdabilidade “natural” seria obter estimativas cross-environment (“através de ambientes”, em 

uma tradução livre), realizando a regressão de valores médios obtidos para os parâmetros 

morfológicos a partir de descendentes obtidos em laboratório com os valores obtidos para os 

seus parentais coletados na natureza. Riska et al. (1989) expandiram a abordagem de Lande e 

mostraram que até valores baixos de herdabilidade podem ser estimados na natureza, mesmo 

quando as condições propostas por Lande não são atendidas. Esta nova proposta também 

permite a identificação de possíveis fontes de desvios nas estimativas da herdabilidade natural. 
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Estudos da morfologia das asas de Drosophila têm demonstrado que este é um caráter 

importante para o estudo de variação morfológica, pois esta estrutura apresenta potencial 

adaptativo natural, baseado tanto em respostas a condições de laboratório quanto em padrões 

clinais de variação da forma (IMASHEVA et al., 1995; AZEVEDO et al., 1998; GILCHRIST 

et al., 2000; GILCHRIST; PARTRIDGE, 2001; HOFFMANN; SHIRRIFFS, 2002; 

KLINGENBERG, 2002; PRESTES, 2017). Assim, a obtenção de estimativas de herdabilidade 

são importantes dentro deste contexto, podendo ajudar a entender aspectos relacionados à 

evolução morfológica e diferenciação populacional, em curtos espaços de tempo, para a 

morfologia da asa de Drosophila. 

Um modo de obter a herdabilidade de uma característica é por intermédio da técnica de 

morfometria, técnica esta que está sempre em evolução. Após o trabalho de vanguarda de Olson 

e Miller (1958) sobre integração morfológica, e os trabalhos subsequentes que analisaram a 

integração de caracteres no processo evolutivo (CHEVERUD, 1982, 1995; LOFSVOLD, 

1986), os métodos tradicionais têm mostrado serem efetivos em sistemática na comparação 

entre populações e táxons, sendo uma ferramenta poderosa para separar as fontes de variação 

morfológica nos componentes tamanho e forma, mostrando a importância desse tipo de estudo 

para o entendimento dos processos e padrões evolutivos (BOOKSTEIN et al., 1985). E a 

morfometria da asa tem sido utilizada em diversas análises avaliando a variação quantitativa de 

populações naturais de Drosophila (BITNER-MATHÉ; KLACZKO, 1999a; HOFFMANN; 

SHIRRIFFS, 2002; MORAES et al., 2004b; COSTA et al., 2015). 

Desta forma este trabalho é pioneiro em realizar estimativas da herdabilidade da asa em nível 

populacional para as três espécies de matas neotropicais descritas acima, por meio do método 

da regressão parental-descendente, isto é, utilizando valores estimados para parâmetros 

morfológicos de parentais coletados na natureza e de seus descendentes obtidos em laboratório. 

Esta abordagem possibilitará relacionar a importância das estimativas de herdabilidade com a 

interpretação da variação morfométrica interpopulacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

        O objetivo deste trabalho foi quantificar a variação morfológica da asa e estimar a 

herdabilidade da sua morfologia em D. maculifrons, D. mediopunctata e D. willistoni, com o 

intuito de utilizar estes parâmetros para entender aspectos relacionados a evolução morfológica 

deste marcador nestas espécies. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Quantificar a variação fenotípica e estimar a herdabilidade para o tamanho e a forma da asa 

em populações de D. maculifrons; 

- Quantificar a variação fenotípica e estimar a herdabilidade para o tamanho e a forma da asa 

em populações de D. mediopunctata; 

- Quantificar a variação fenotípica e estimar a herdabilidade para o tamanho e a forma da asa 

em populações de D. willistoni; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Amostragens 

Neste trabalho, as amostras analisadas foram obtidas a partir de coletas em fragmentos 

de Mata Atlântica (Mata de Araucária e Floresta Estacional Semidecidual) do sul e sudeste do 

Brasil (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Áreas onde foram obtidas as amostras das espécies de Drosophila analisadas neste trabalho. FES = Floresta Estacional 

Semidecidual; FOM = Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária). 

Área Amostrada Localidade Coordenada Fitofisionomia Período de Coleta 

Fazenda Santa Cecília Cajuru-SP 
21o20’33,33” S 

47o16’0,83” O 
FES Fevereiro/2018 

Parque Natural Municipal 

das Araucárias 
Guarapuava-PR 

25o23’36” S 

51o27’19” O 
FOM 

Abril/2016 e 

Junho/2018 

Morro Santana Porto Alegre-RS 
30o04’12,8” S 

51o07”37,5” O 
FES Fevereiro/2018 

 

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

Santos et al.  (2010), utilizando armadilhas abertas constituídas de pratos no solo contendo 

bananas, laranjas e fermento biológico fresco (Saccharomyces cerevisiae). Em cada local de 

coleta, cinco pontos foram escolhidos, distantes ao menos 20 metros uns dos outros, em cada 

ponto foram depositadas as iscas, que permaneceram por 3 dias na mata.  Todas as coletas foram 

realizadas no período da manhã, tendo sido realizadas coletas em três períodos: 9h, 10h e 11h. 

Para a captura dos indivíduos foi utilizada rede entomológica, sendo os indivíduos capturados 

transferidos para vidros de transporte contendo meio de cultura padrão de Drosophila (banana-

ágar).  

Após cada coleta, as fêmeas candidatas de cada espécie foram separadas utilizando a 

chave de identificação de Freire-Maia e Pavan (1949). Estas fêmeas foram colocadas para 

ovipositar individualmente em tubos de vidro contendo meio de cultura padrão para Drosophila 

(banana-ágar). Daquelas fêmeas que produziram descendentes, os machos F1 foram analisados 

quanto à morfologia do edeago (KANESHIRO, 1969; VILELA; BÄCHLI, 1990; ZANINI et 

al., 2015) e, assim, determinou-se a que espécie a fêmea parental pertencia. As fêmeas parentais 

coletadas na natureza identificadas como sendo das espécies D. maculifrons, D. mediopunctata 

e D. willistoni, e as fêmeas descendentes F1 obtidas em laboratório de cada fêmea parental (que 
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em conjunto serão denominadas de famílias daqui em diante) foram separadas, devidamente 

identificadas e armazenadas em etanol 70% a 20ºC negativos para as posteriores análises 

morfométricas das asas. De cada família foram armazenadas até 15 fêmeas descendentes. Ao 

final, um total de 818 indivíduos foram obtidos para serem analisados (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Número amostral (número de indivíduos e de famílias) das espécies de Drosophila analisadas neste           

trabalho, coletadas na Fazenda Santa Cecilia, Cajuru, SP (CAJ), no Parque Natural Municipal das Araucárias, 

Guarapuava, PR (PMA) e no Morro Santana, Porto Alegre, RS (POA).  

Espécies CAJ PMA POA 

 Indivíduos Famílias Indivíduos Famílias Indivíduos Famílias 

D. maculifrons 105 8 128 9 - - 

D. mediopunctata - - 138 10 121 9 

D. willistoni 109 7 101 7 116 8 

 

3.2. Análises morfométricas da asa para estimativa da herdabilidade do caráter 

As asas direitas de todos os indivíduos de cada família foram removidas, submersas em 

álcool 70% e colocadas em lâminas sobrepostas com lamínulas. As imagens das asas foram 

obtidas por meio de uma câmera 5 MP acoplada a estereomicroscópio (Zeiss), utilizando o 

software ZEN blue edition v.1.0.1.0 (Carl Zeiss Microscopy GMBH). As imagens geradas 

foram arquivadas e posteriormente, a partir de seis marcos anatômicos (O, A, B, C, D e E), 

foram realizadas onze medidas de distância (OA, OB, OE, AB, AE, BC, BD, BE, CD, CE e 

DE; Figura 1), de acordo com o método da treliça (BOOKSTEIN et al., 1985), utilizando o 

programa IMAGEJ v. 1.52a (RASBAND, 2018). Bookstein (1991) dividiu os marcos 

anatômicos em três tipos, o primeiro tipo (tipo I) inclui justaposições discretas de tecidos (os 

verdadeiros marcos); o segundo tipo (tipo II) corresponde ao máximo da curvatura; e, o terceiro 

tipo (tipo III), especifica pontos externos. Neste trabalho, todos os marcos utilizados, 

localizados na asa, são do tipo I. 
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Figura 1. Asa direita de Drosophila maculifrons, mostrando as diferentes regiões e contendo a rede treliça de 

medidas entre seis marcos anatômicos do tipo I (O, A, B, C, D e E). Foram obtidas as distâncias (em mm) OA, 

OB, OE, AB, AE, BC, BD, BE, CD, CE e DE, utilizando o programa IMAGEJ v. 1.52a. Fonte: Maria Carolina 

Ferreira, Laboratório de Genética e Evolução, CEDETEG. 

 

Após obtidas as distâncias, os dados foram transformados (logaritmo) e a Análise de 

Componentes Principais (PCA) foi realizada, utilizando a matriz de covariação, o que produziu 

um conjunto reduzido de vetores ortogonais, os Componentes Principais (PC). A PCA se torna 

importante neste caso pois ela sintetiza um grupo de variáveis quando estas estão 

correlacionadas, com pouca perda de informação sobre a variação, gerando um conjunto de 

eixos ortogonais não correlacionados (MARCUS, 1990). Os três primeiros PCs foram então 

usados para a realização da regressão linear (quadrado mínimo comum) entre os valores par-a-

par das fêmeas parentais (da natureza) e a média dos valores das suas fêmeas descendentes 

(obtidas em laboratório) por terem sempre explicado em conjunto mais de 95% da variação 

morfológica. Esta regressão linear gera uma reta com a sua equação y = a + bx, onde a 

corresponde ao ponto onde a reta cruza o eixo y, e b é o valor de inclinação da reta. A estimativa 

da herdabilidade “natural” da morfologia da asa “através de ambientes” (cross-environment) – 

h², foi obtida duplicando os valores da inclinação da reta (b) obtida após a regressão pois 

somente um parental foi utilizado, conforme o método utilizado por Bitner-Mathé e Klaczko 

(1999b). As PCAs e as regressões lineares foram obtidas no programa PAST v. 3.16 (HAMMER 

et al., 2001). 

ANTERIOR 

POSTERIOR 

PROXIMAL DISTAL 
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4. RESULTADOS 

 Após a Análise de Componentes Principais (PCA), a análise da correlação entre os 

três primeiros PCs para as duas populações de D. maculifrons (Figuras 2 e 3) evidenciou que 

todas as medidas obtidas tiveram correlação positiva com PC1, indicando ser este um 

componente para o tamanho da asa, sendo portanto os demais PCs (PC2, PC3) componentes 

relacionados com variação da forma da asa. De modo geral, as variações para a forma nesta 

espécie, representadas por estes PCs (2 e 3), foram altamente correlacionadas principalmente 

com as medidas AO, BC e CD, sugerindo que a maior parte da variação na forma ocorreu na 

porção anterior da asa, tanto na região proximal quanto distal. 

Para as duas amostras populacionais de D. mediopunctata (Figuras 4 e 5), novamente 

todas as medidas obtidas tiveram correlação positiva com PC1, corroborando ser este um 

componente para o tamanho da asa, e PC2, PC3 são componentes relacionados com variação 

da forma da asa. As variações para a forma nesta espécie foram altamente correlacionadas 

principalmente com as medidas CD, AO e BC, e secundariamente com BD e BE para POA, e 

com CD, BC e BD, e secundariamente com AO para PMA, sugerindo novamente que a maior 

parte da variação na forma ocorreu nas regiões distal e proximal da porção anterior da asa. 

 Para as três populações de D. willistoni (Figuras 6, 7 e 8) foi evidenciado mais uma 

vez que todas as medidas tiveram correlação positiva com PC1, portanto o PC1 um componente 

para o tamanho da asa. Assim, PC2 e PC3 representam componentes relacionados com variação 

da forma da asa também nesta espécie. As variações para a forma em D. willistoni foi altamente 

correlacionada principalmente com as medidas AO, BC e CD, sugerindo mais uma vez que a 

maior parte da variação na forma ocorreu nas regiões distal e proximal da porção anterior da 

asa. 
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      CAJ         PMA 

   

 

Figura 2. Correlações correspondentes de cada medida com os três primeiros componentes principais (PC1, PC2 

e PC3) das matrizes de covariação das amostras de D. maculifrons coletadas na Fazenda de Santa Cecilia – Cajuru, 

SP (CAJ) e no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA). Vetores indicam a direção de 

variação máxima para cada medida dentro do plano do componente principal.  
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      PMA         POA 

  

Figura 3. Correlações correspondentes de cada medida com os três primeiros componentes principais (PC1, PC2 

e PC3) das matrizes de covariação das amostras D. mediopunctata coletadas no Parque Natural Municipal das 

Araucárias – Guarapuava, PR (PMA) e no Morro Santana – Porto Alegre, RS (POA). Vetores indicam a direção 

de variação máxima para cada medida dentro do plano do componente principal. 
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                CAJ         PMA    POA 

 

Figura 4. Correlações correspondentes de cada medida com os quatro primeiros componentes principais (PC1, 

PC2 e PC3) das matrizes de covariação das amostras D. willistoni coletadas na Fazenda Santa Cecília – Cajuru, 

SP (CAJ), no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA) e no Morro Santana – Porto 

Alegre, RS (POA). Vetores indicam a direção de variação máxima para cada medida dentro do plano do 

componente principal. 
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A partir dos dados apresentados nas Figuras 2 a 4, PC1 foi utilizado daqui em diante 

como medida de variação do tamanho, e PC2 e PC3 como medidas de variação da forma para 

as asas para as três espécies. A partir destes dados, foram obtidas as variâncias para o tamanho 

e forma, e foram construídos os gráficos de regressão linear dos valores de tamanho e forma 

das asas das fêmeas coletadas na natureza com as médias dos valores das fêmeas F1 obtidas em 

laboratório.  

Para D. maculifrons, os componentes principais de variação de tamanho e forma foram 

responsáveis por mais de 89% da variância para CAJ e mais de 97% para PMA (Tabela 3). A 

comparação dos totais da variação do fenótipo, obtido somando as variâncias do tamanho e dos 

PCs para a forma, entre as amostras da natureza (fêmeas) e as obtidas em laboratório (F1), 

mostrou que a variação na natureza para D. maculifrons foi maior tanto em CAJ (pelo menos 2 

vezes maior), quanto em PMA (mais de 4 vezes maior). Além disso, a variância foi maior em 

PMA do que em CAJ tanto entre as fêmeas parentais coletadas da natureza (130,51 x 10-4 e 

40,33 x 10-4, respectivamente), quanto para fêmeas descendentes nascidas no laboratório (31,73 

x 10-4 e 20,42 x 10-4, respectivamente).  

Para D. mediopunctata, os componentes variação foram responsáveis por mais de 94% 

e 91% da variância para PMA e POA, respectivamente (Tabela 3). A comparação entre as 

variâncias totais dos fenótipos das amostras da natureza (fêmeas) e aquelas obtidas em 

laboratório (F1) nesta espécie mostrou que a primeira amostra foi maior tanto em PMA (mais 

de 13 vezes maior), quanto em POA (quase 4 vezes maior). Na comparação entre as áreas, a 

variância para as fêmeas parentais coletadas na natureza foi maior em PMA do que em POA 

(149,32 x 10-4 e 54,73 x 10-4, respectivamente), e para fêmeas descendentes nascidas no 

laboratório foi maior em POA do que em PMA (14,40 x 10-4 e 11,12 x 10-4, respectivamente). 

Para D. willistoni, a PCA resultou que os componentes de variação foram responsáveis 

por mais de 98% para CAJ e POA, e por mais de 93% da variância para PMA (Tabela 3). A 

comparação entre as variâncias totais dos fenótipos das amostras da natureza (fêmeas) e aquelas 

obtidas em laboratório (F1) mostrou que a obtida na natureza foi maior nas três populações 

(CAJ – mais que 2,5 vezes; PMA – quase 6 vezes; POA – quase 11 vezes). Na comparação 

entre as áreas, a variância para as fêmeas parentais coletadas na natureza foi maior em POA 

(143,47 x 10-4), seguida por CAJ (72,61 x 10-4) e PMA (50,46 x 10-4). Já para fêmeas 

descendentes nascidas no laboratório, CAJ apresentou a maior variância (28,18 x 10-4), seguida 

por POA (13,32x 10-4) e PMA (8,73 x 10-4). 
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Tabela 3. Valores obtidos para os componentes de tamanho (PC1) e forma (PC2 e PC3) para as fêmeas e as médias da F1 de D. 

maculifrons, D. mediopunctata e D. willistoni, provenientes da Fazenda Santa Cecília – Cajuru/SP, do Parque Natural Municipal 

das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA) e do Morro Santana – Porto Alegre, RS (POA). % Var = porcentagem que cada PC 

explica da variância total nos dados; Var = variância. 

  CAJ    PMA    POA  

  Var (x 10-4)   Var (x 10-4)   Var (x 10-4) 

 % Var Fêmeas F1  % Var Fêmeas F1  % Var Fêmeas F1 

D. maculifrons            

Tamanho 58,18 27,53 13,16  92,03 116,42 28,50     

Forma PC2                       24,38 9,42 5,99  4,05 10,25 2,85     

Forma PC3    6,86 3,38 1,27  1,80 3,84 0,38     

Total 89,42 40,33 20,42    97,88 130,51 31,73     

D. mediopunctata            

Tamanho     64,06 123,91 3,58  62,23 42,87 8,69 

Forma PC2                                     21,63 14,77 5,27  19,43 8,90 4,17 

Forma PC3     9,15 10,64 2,27  9,92 2,96 1,54 

Total     94,84 149,32 11,12  91,58 54,73 14,40 

D. willistoni            

Tamanho  87,04 43,84 24,26  74,00 33,26 2,34  91,64 119,23 8,73 

Forma PC2 7,63 17,56 2,80  11,68 10,65 3,34  4,97 17,15 3,80 

Forma PC3 3,57 11,21 1,12  7,92 6,55 3,05  1,88 7,09 0,79 

Total 98,24 72,61 28,18  93,60 50,46 8,73  98,49 143,47 13,32 

 

Para D. maculifrons, todas as regressões apresentaram correlações positivas, com 

exceção de PC3 em CAJ (Figura 5). Os valores de inclinação foram multiplicados por dois e 

resultaram nas estimativas de herdabilidade para o tamanho e para a forma da asa (Tabela 4). 

A população de Cajuru/SP apresentou a maior diferença entre as estimativas de herdabilidade 

para D. maculifrons, tendo sido obtido o maior valor para o tamanho (PC1) e o menor para a 

forma (PC3). Já os valores para PMA foram mais próximos entre si e com um padrão diferente, 

tendo sido a maior herdabilidade obtida para uma medida de forma (PC2), seguida pela 

herdabilidade para tamanho (PC1), e por último para a outra medida de forma (PC3).  

Para D. mediopunctata, todas as regressões também apresentaram correlações positivas, 

e portanto, as inclinações das retas foram positivas (Figura 6). As estimativas de herdabilidade 

forma de 12% para o tamanho, 74% para PC2 e 29% para PC3 em PMA, e 30% para tamanho, 

11% para PC2 e 13% para PC3 em POA (Tabela 4). 

No caso de D. willistoni, as retas tiveram novamente inclinações positivas (Figura 7), 

apresentando correlações positivas. Os valores de inclinação foram multiplicados por dois e 

resultaram em estimativas de herdabilidade para o tamanho entre 3% (POA) e 39% (CAJ), entre 

31% (CAJ) e 82% (PMA) para PC2, e para PC3 entre 14% (POA) e 88% (PMA) (Tabela 4). 
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Figura 5. Regressão linear entre os valores relativos ao tamanho (PC1) e à forma (PC2 e PC3) obtidos para as 

fêmeas e as médias dos valores para as suas respectivas fêmeas F1, para as amostras de D. maculifrons coletadas 

na Fazenda de Santa Cecilia – Cajuru, SP (CAJ) e no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR 

(PMA). 
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Figura 6. Regressão linear entre os valores relativos ao tamanho (PC1) e à forma (PC2 e PC3) obtidos para as 

fêmeas e as médias dos valores para as suas respectivas fêmeas F1, para as amostras de D. mediopunctata coletadas 

no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA) e no Morro Santana – Porto Alegre, RS 

(POA). 
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Figura 7. Regressão linear entre os valores relativos ao tamanho (PC1) e à forma (PC2 e PC3) obtidos para as 

fêmeas e as médias dos valores para as suas respectivas fêmeas F1, para as amostras de D. willistoni coletadas na 

Fazenda de Santa Cecilia – Cajuru, SP (CAJ), no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR 

(PMA) e no Morro Santana – Porto Alegre, RS (POA). 
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Tabela 4. Coeficientes de correlação (r), de determinação (r2) e estimativa de herdabilidade (h2) para o tamanho e a forma da asa de D. maculifrons coletadas na 

Fazenda Santa Cecilia – Cajuru, SP (CAJ) e no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA), D. mediopunctata coletadas no Parque Natural 

Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA) e no Morro Santana – Porto Alegre, RS (POA) e para D. willistoni coletadas na Fazenda Santa Cecilia – Cajuru, 

SP (CAJ), no Parque Natural Municipal das Araucárias – Guarapuava, PR (PMA) e no Morro Santana – Porto Alegre, RS (POA)  - . EP = erro padrão. NS p>0,05; * 

p<0,05. Valores de significância obtidos após correção de Bonferroni (Holm, 1979).  

 

  CAJ    PMA    POA  

 r r2 h2 ± EP  r r2 h2 ± EP  r r2 h2 ± EP 

D. maculifrons            

Tamanho 0,6522 0,4253  0,90 ± 0,43NS  0,6122 0,3748 0,61 ± 0,32NS     

Forma PC2 0,2277 0,0519  0,36 ± 0,63NS  0,7370 0,5432 0,78 ± 0,27NS     

Forma PC3 -0,2098 0,0440 -0,26 ± 0,48NS  0,7349 0,5401 0,46 ± 0,17NS     

D. mediopunctata            

Tamanho     0,3549 0,1260 0,12 ± 0,12NS  0,3338 0,1114 0,30 ± 0,32NS 

Forma PC2     0,6231 0,3883 0,74 ± 0,33NS  0,0813 0,0066 0,11 ± 0,55NS 

Forma PC3     0,3123 0,0975 0,29 ± 0,33NS  0,0947 0,0090 0,14 ± 0,59NS 

D. willistoni            

Tamanho  0,2636 0,0695 0,39 ± 0,72NS  0,5098 0,2599 0,27 ± 0,23NS  0,0498 0,0025 0,03 ± 0,24NS 

Forma PC2                0,3937 0,1550 0,31 ± 0,33NS  0,6199 0,3843 0,69 ± 0,39NS  0,5453 0,2974 0,51 ± 0,32NS 

Forma PC3 0,5764 0,3314 0,36 ± 0,23NS  0,6474 0,4191 0,88 ± 0,46NS  0,2114 0,0447 0,14 ± 0,27NS 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1.  Variabilidade Fenotípica. 

Um fato recorrente em qualquer estudo com amostras de populações naturais é a 

ocorrência de grande variabilidade fenotípica, sendo boa parte desta devido a elevados níveis 

de variação poligênica, apesar desta estar sob a ação de seleção estabilizadora (BARTON; 

TURELLI, 1989). Muito se tem debatido a respeito deste assunto dentro da comunidade 

científica, principalmente sobre os mecanismos responsáveis pela origem e manutenção da 

variação genética de características quantitativas (ZHANG; HILL, 2002; TURELLI; 

BARTON, 2004; como exemplos). Vários modelos têm sido propostos para a sua explicação, 

entre eles podem ser citados a interação genótipo-ambiente, a seleção dependente da frequência, 

o antagonismo pleiotrópico, o balanço entre mutação e seleção estabilizadora e a heterose (ver 

WALSH; LYNCH, 2018) 

Para as espécies aqui estudadas, a quantidade de variação para o tamanho da asa 

detectada nas amostras coletadas na natureza, para todas as espécies e em todas as áreas, foi 

maior do que a observada para a forma (PC2 e PC3). Esses resultados estão de acordo com 

outros trabalhos que mostraram que o tamanho geralmente corresponde a maior parte da 

variação morfológica (BOOKSTEIN et al., 1985; MARCUS, 1990; BITNER-MATHÉ & 

KLACZKO, 1999a, 1999b).  

Diversos fatores tem se mostrado importantes geradores de diferenciação populacional 

para o tamanho, tais como o nível de estresse larval por superpopulação durante o 

desenvolvimento larval (IMASHEVA; BUBLIY, 2003), e clinas latitudinais (CAPY et al. 1993; 

JAMES et al., 1997; HUEY et al. 2000; HALLAS et al. 2002) e altitudinais (PITCHERS et al., 

2012), que corroboram uma possível associação com variações na temperatura (BUBLIY; 

LOESCHCKE, 2000, 2002). Os maiores níveis de variação de tamanho da asa para as moscas 

da natureza das espécies que ocorrem exclusivamente em matas, D. maculifrons e D. 

mediopunctata, foram observados em PMA (Guarapuava/PR). Esta área é um parque de 

preservação ambiental, e Guarapuava é uma cidade localizada no terceiro planalto paranaense, 

na sub-região denominada por Maack (1981) de Planalto de Guarapuava. Segundo a 

classificação climática de Köeppen, a região de Guarapuava tem clima mesotérmico úmido e 

superúmido, sem estações secas, com verões frescos e geadas severas e frequentes. Esta região 

foi a que apresentou as menores médias de temperaturas máxima e mínima (24,1o C e 13,3o C, 

respectivamente, nos últimos 10 anos; fonte: INMET – Instituto Nacional de Meteorologia). 
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Drosophila maculifrons e D. mediopunctata, além de serem exclusivamente de mata, são 

espécies que tem maior abundância em ambientes com temperaturas mais amenas (POPPE et 

al., 2013; SAAVEDRA et al., 1995). Estes resultados indicam que estas características das 

espécies e do ambiente possam ser as responsáveis pela maior variação para o tamanho da asa 

nestas espécies e nesta área. Já para D. willistoni, espécie que apresenta maior versatilidade de 

exploração de habitats (não ocorre em apenas um tipo de ambiente como as outras duas), 

podendo ser encontrada inclusive em ambientes antropizados (VALIATI; VALENTE, 1996), a 

maior variação ocorreu em POA (Porto Alegre/RS). O Morro Santana é uma área de mata 

dentro da cidade, no Campus da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cercada 

de bairros populosos e empreendimentos imobiliários, e que portanto deve ter bastante 

influencia antrópica. As duas outras áreas, CAJ e PMA, são matas mais conservadas, o que 

deva limitar o potencial de variação de tamanho nesta espécie. 

Com relação à forma, D. maculifrons não demonstrou diferença na variação observada 

entre as duas áreas (CAJ e PMA), o que demonstra que este fator não sofre influência tal como 

o tamanho, já que as duas áreas são matas mais preservadas. Por outro lado, D. mediopunctata, 

que foi coletada em PMA e POA, que são áreas que têm as diferenças descritas acima, o nível 

de variação encontrado foi menor na área sob ação antrópica. Já D. willistoni não apresentou 

grandes diferenças para a variação na forma entre as três áreas, mas o menor valor observado 

para as moscas de PMA pode estar relacionado novamente com a característica mais extrema 

desta área com relação às baixas temperaturas. 

Ainda com relação à forma, as variáveis analisadas demonstraram apresentar uma 

variação bem característica para todas as populações de cada uma das três espécies estudadas. 

As medidas AO, BC e CD foram as principais responsáveis pela diversidade morfológica 

encontrada, isto é, alterações na posição das veias nas porções proximal e distal da região 

anterior da asa. Estes resultados são semelhantes aos observados anteriormente para a D. 

mediopunctata por Bitner-Mathé et al. (1995) e Bitner-Mathé e Klaczko (1999b), coletada no 

Parque Nacional do Itatiaia, uma reserva de Mata Atlântica localizada na região sudeste do 

Brasil, dentro da Serra da Mantiqueira. Esses autores apontaram que a maior fonte de variação 

na forma na asa desta espécie deva ser provavelmente devido a modificações da localização das 

veias com relação à borda da asa, observadas principalmente por alterações nas medidas BC, 

BD e CD. Assim, esta pode ser também a explicação para a variação na forma da asa em 

populações de D. mediopunctata do sul do Brasil (Guarapuava/PR e Porto Alegre/RS), e 

também para D. maculifrons e D. willistoni. Para estas duas espécies, estes resultados aqui 

obtidos são pioneiros e podem contribuir para o entendimento da evolução morfológica destas 
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espécies. 

Um aspecto importante a ser destacado, com relação aos níveis de variação encontrados, 

refere-se ao fato de que, para as três espécies e em todas as áreas de coleta, as moscas que se 

desenvolveram em laboratório apresentaram variação bem menor do que a detectada para 

fêmeas da natureza. Estes resultados eram esperados uma vez que há uma diminuição da 

variação ambiental quando as larvas se desenvolvem em laboratório, quando comparada com a 

natureza. Esta redução parece ter afetado mais o tamanho do que a forma em D. mediopunctata 

(já observado por BITNER-MATHÉ & KLACZKO, 1999b) e nas duas populações da região 

sul (PMA e POA) de D. willistoni. Já para a população de Cajuru/SP de D. willistoni e para as 

duas de D. maculifrons, os maiores índices de redução foram detectados para a forma. Isto 

mostra que os resultados de trabalhos anteriores que propuseram que a variação na morfologia 

da asa ocorreria muito mais no tamanho do que na forma em espécies de Drosophila, sendo a 

forma mais canalizada (LAWRENCE, 1992; BITNER-MATHÉ & KLACZKO, 1999b), não 

parece ser aspecto que possa ser generalizado para o gênero Drosophila, inclusive podendo 

ocorrer variação intraespecífica (como foi o caso de D. willistoni). 

 

5.2. Herdabilidade 

A herdabilidade de um caráter quantitativo é uma estimativa muito importante em 

estudos evolutivos pois a resposta da seleção natural sobre este caráter irá depender de quanto 

ele é determinado geneticamente, isto é, qual é a sua herdabilidade (HOFFMANN; MERILÄ, 

1999). De um modo geral, as herdabilidades para a forma (PC2 e PC3) das três espécies em 

PMA foram maiores que para o tamanho, podendo ser este resultado das características da área 

descritas anteriormente. A comparação entre os valores de herdabilidade obtidos para tamanho 

e forma das três espécies não apresentaram um padrão claro. Em três das sete análises, o 

tamanho apresentou maiores estimativas do que os dois componentes da forma, tendo sido o 

contrário em outras três, e em uma o tamanho foi maior que apenas um dos PCs de forma, tendo 

sido o outro maior que o tamanho. Para D. maculifrons as estimativas para o tamanho em CAJ 

e PMA foram uma das mais altas obtidas (0,90 ± 0,43 e 0,61 ± 0,32, respectivamente), 

juntamente com PC2 para a forma em PMA (0,78 ± 0,27). As estimativas para D. 

mediopunctata foram baixas de um modo geral (abaixo de 0,30), com exceção para PC2 da 

forma em PMA (0,74 ± 0,33). Para D. willistoni, de uma modo geral, a herdabilidade para a 

forma foi maior que para o tamanho, com exceção de CAJ que, apesar de ter sido pequena a 

diferença, apresentou herdabilidade para o tamanho maior do que para a forma. Os valores para 
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a forma de PMA foram os maiores obtidos para esta espécie. Fatores ambientais tem 

demonstrado exercer importante influência sobre a estimativa da herdabilidade de um caráter 

morfológico, o que parece ser o caso para as três espécies estudadas. Por exemplo, Saxon et al. 

(2018) detectaram uma maior estimativa de herdabilidade em temperaturas mais baixas (17o C 

em média) do que em temperaturas mais altas (24o C em média) em uma espécie de Drosophila 

de ocorrência em florestas tropicais da Austrália e da Nova Guiné, Drosophila birchii. 

Diferenças nas estimativas de herdabilidade em condições ambientais distintas podem gerar 

variação no potencial de resposta evolutiva do caráter frente à estes diferentes ambientes 

(HOFFMANN; MERILÄ, 1999).  

Alguns trabalhos anteriores realizaram estimativas de herdabilidade de caracteres 

morfológicos em Drosophila. Com relação ao tamanho, a maioria dos estudos têm obtido 

baixos valores na natureza (RISKA; PROUT; TURELLI, 1989; GIBERT et al., 1998; BITNER-

MATHÉ; KLACZKO, 1999a, 1999b), enquanto outros não (MORAES; SENE, 2004a; 

MOARES et al., 2004b). O maior tamanho da variação na natureza do que no laboratório e a 

presença de interações entre genótipo e ambiente têm sido utilizado como explicação para 

baixas estimativas de herdabilidade para o tamanho (BITNER-MATHÉ; KLACZKO, 1999a, 

1999b; MORAES; SENE, 2004a; MOARES et al., 2004a). Já para a forma da asa, estimativas 

diferentes também têm sido obtidas na literatura, porém todas foram relativamente altas. 

Hoffman e Shirriffs (2002) obtiveram estimativa de herdabilidade de 0,62 para a forma da asa 

de Drosophila serrata criada em laboratório, analisando a razão entre o comprimento e a raiz 

quadrada da área da asa (denominada de aspecto da asa por estes autores). Gilchrist e Partridge 

(2001) também encontraram alta estimativa de herdabilidade para a forma da asa para 

Drosophila melanogaster obtida em laboratório (>0,60). Bitner-Mathé e Klaczko (1999a), em 

um estudo analisando variação na forma da asa de D. mediopunctata pelo método da elipse 

(KLACZKO & BITNER-MATHÉ, 1990; KLACZKO, 1995), obtiveram estimativa de 

herdabilidade para forma de 0,62, enquanto que para ângulos relativos a veias longitudinais foi 

de 0,22 a 0,56. Moraes et al. (2004b) obtiveram estimativa relativamente alta de herdabilidade 

para a forma da asa de Drosophila. mercatorum (0,45). Estas estimativas de herdabilidade para 

a forma da asa em Drosophila estão entre as maiores já obtidas para diversos marcadores 

morfológicos neste gênero. Segundo o trabalho de Roff e Mousseau (1987), estimativas de 

herdabilidade para caracteres morfológicos variam entre 10% e 60%, com média de 31,9% ± 

1,45%. As nossas estimativas de herdabilidade para a forma, de uma forma geral e excetuando 

o valor obtido para PC3 de D. maculifrons de CAJ que foi negativo, variaram muito próximas 

a esta variação geral (entre 11% e 88%, com média de 44% ± 26%). Novamente, diferenças nas 
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grandezas das variâncias na natureza e no laboratório e/ou nas interações genótipo e ambiente 

podem ser fatores que estejam afetando as nossas estimativas de herdabilidade da forma nestas 

espécies. Por exemplo, um estudo realizado por Hoffmann e Schiffer (1998) com Drosophila 

melanogaster demonstrou que a herdabilidade é menor em ambiente de estresse do que em 

ambiente controlado. Birdsall et al. (2000), também utilizando Drosophila melanogaster, 

obteve que a herdabilidade do tamanho da asa é alta (até 0,7) em relação à herdabilidade da 

forma da asa (na faixa de 0,2 a 0,4) quando foram testados dois ambientes com temperaturas 

constantes, um de 25°C e outro de 18°C. Mas na natureza, a temperatura varia durante o dia e 

entre estações do ano, o que poderia aumentar drasticamente a variação ambiental do tamanho 

da asa, mas teria apenas um pequeno efeito na variação da forma da asa. A correlação fenotípica 

entre pais e filhos para o tamanho das asas sob condições naturais tem se mostrado 

significativamente mais baixa do que nas culturas criadas em laboratório (GIBERT et al.1998). 

Porém, Birdsall et al. (2000) sugerem que isto seja improvável no caso de componentes da 

forma da asa. A herdabilidade de parâmetros de formato de asa em um ambiente flutuante pode 

ser maior na natureza do que a herdabilidade do tamanho da asa. 

Finalmente, um aspecto importante a ser discutido refere-se à Drosophila maculifrons. 

Estudos recentes a respeito da estrutura genética das populações desta espécie demonstraram a 

existência de estruturação populacional, associada a eventos históricos de expansão de 

população, e a eventos ecológicos de fragmentação de habitats (CENZI DE RÉ et al., 2014; 

SILVA et al., 2015). Análises morfométricas do edeago de populações de D. maculifrons 

apontaram a ocorrência de diferenciação entre as populações da Floresta Estacional 

Semidecidual e as de Floresta Ombrófila Mista da Mata Atlântica. Já a morfometria da asa 

mostraram variação populacional, contudo sem diferenciação entre as populações destas 

fitofisionomias (TRAVA, 2014). Assim, de acordo com os nossos resultados, D. maculifrons 

os valores das estimativas de herdabilidade para a asa desta espécie podem explicar o padrão 

de coesão morfológica encontrado nos trabalhos citados acima. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos demonstraram, de uma forma geral, que a morfologia da asa de 

Drosophila maculifrons, D. mediopunctata e D. willistoni apresenta grande variação para o 

tamanho, e menor variação para a forma. As amostras da natureza da três espécies apresentaram 

maior variação do que as de laboratório. Porém, as estimativas de herdabilidade não 

apresentaram um padrão claro, com o tamanho apresentando as maiores estimativas em 

algumas áreas, e a forma em outras. Estes resultados podem ser devido a fatores ambientais que 

afetam diretamente a quantidade de variação na natureza e/ou por causa de interação entre 

genótipo e ambiente. De qualquer forma, as altas estimativas de herdabilidade obtidas para a 

forma nas duas populações de D. maculifrons podem ajudar a explicar o padrão de coesão da 

variação morfológica interpopulacional observada para esta espécie. 
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