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RESUMO 

O grupo guarani de Drosophlila (Diptera: Drosophilidae) apresenta ampla 

distribuição na região Neotropical e as espécies Drosophila maculifrons (subgrupo

guaramunu)  e Drosophila ornatifrons (subgrupo guarani) são tipicamente florestais, 

das quais aspectos ecológicos e genéticos são praticamente desconhecidos. A 

fragmentação de áreas nativas influência fortemente os processos ecológicos e 

evolutivos, e constitue uma das mais sérias ameaças à diversidade biológica. 

Alguns estudos têm apontado as espécies do grupo guarani como importantes 

bioindicadores do estado de conservação em diversos ambientes. Assim, conhecer 

a variabilidade genética destas populações é necessários para compreender os 

processos evolutivos que atuam na manutenção da biodiversidade. O objetivo deste 

trabalho foi estimar a variabilidade genética por meio da variação isoenzimática, de 

populações de duas espécies do grupo guarani, D. maculifrons e D. ornatifrons, 

totalizando quatro fragmentos de Mata Atlântica, geograficamente isolados, dois na 

região Sudeste (São Paulo) e dois na região Sul (Paraná) do Brasil. Para a espécie 

D. maculifrons, os resultados indicaram uma diferenciação genética muito alta entre 

as populações. Os valores de distâncias e identidades genéticas de Nei (1972) 

juntamente com as análises de agrupamento Neighbor-Joining e UPGMA indicaram 

que não houve correlação entre distância genética e posicionamento geográfico. 

Uma alta deficiência de heterozigotos também foi observada, possivelmente devido 

a efeitos de Wahlund e seleção contra heterozigotos. As populações de D. 

ornatifrons apresentaram uma moderada diferenciação genética, uma deficiência de 

heterozigotos muito alta e certa associação entre posicionamento geográfico e 

diferenciação genética. Estes resultados refletem o histórico evolutivo destas 

populações e as conseqüências da fragmentação dos habitats que influencia 

diretamente os processos de adaptação a heterogeneidade ambiental, o fluxo 

gênico entre populações e os efeitos da deriva genética. Assim, novas pesquisa 

com diferentes marcadores, e estudos sobre a biologia básica dessas espécies, são 

de extrema importância para compreender melhor os processos responsáveis pela 

manutenção da variabilidade genética encontrada.  

Palavras-chave: Drosophila maculifrons; Drosophila ornatifrons; variabilidade 

genética, variação isoenzimática, fragmentação florestal, populações naturais�
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ABSTRACT 
   

The guarani group of Drosophlila have wide distribution to the Neotropical region. 

The Drosophila maculifrons species (subgroup guaramunu) and Drosophila 

ornatifrons (subgroup guarani), are typical forest species, which ecological and 

genetic aspects are virtually unknown. The fragmentation of native areas strongly 

influence ecological and evolutionary processes, and constitute the most serious 

threat to biological diversity. Some studies have pointed out that the species of the 

guarani group is an important bioindicator of the conservation state in different 

environments. Thus studies on the genetic variability of natural populations are 

extremely important to understand evolutionary processes that act in maintainance 

of biodiversity. The objective of this study was to estimate the genetic variability 

through isoenzyme variation, in two species of the guarani group, Drosophila 

maculifrons and Drosophila ornatifrons in four fragments of Atlantic forest 

geographically isolated, two  in Southeast (São Paulo) and two in South (Paraná)  of 

Brazil. For D. maculifrons, the results indicated a high genetic differentiation among 

populations. The values of distance and genetic identities Nei (1972) and the 

Neighbor-Joining and UPGMA cluster analyse indicated that there was no 

correlation between genetic distance and geographic positioning. A high deficiency 

of heterozygotes was also observed, possibly due to factors such as Wahlund 

effects and selection against heterozygotes.  The populations of D. ornatifrons 

showed a moderate genetic differentiation and a certain association between 

genetic differentiation and geographic positioning. These results reflects the 

evolutionary history of these species and consequences of habitat fragmentation 

that may influence the processes of adaptation to environmental heterogeneity, 

gene flow among populations and the effects of genetic drift. Thus new research 

with different markers, and studies on the basic biology of these species are 

extremely important to better understand the processes responsible for the 

maintenance of genetic variability found. 

Keywords: Drosophila maculifrons; Drosophila ornatifrons, genetic variability, 

isoenzyme variation, conservation biology, natural populations 
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INTRODUÇÃO GERAL 
  

BIODIVERSIDADE: A MATA ATLÂNTICA E SUAS FITOFISIONOMIAS 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do mundo, com cerca de 

20% do número total de espécies do planeta. Isso inclui, pelo menos, 10% dos 

anfíbios e mamíferos, 17% das aves, 33% das espécies de peixes, 10% das 

espécies de insetos e 22% do total mundial das espécies de plantas (BRASIL, 

1998). No entanto, possui somente cerca de 2% de sua superfície preservada 

legalmente (MITTERMEIR et al., 1992). 

 A Mata Atlântica, uma das maiores florestas tropicais do mundo, ocupava 

originalmente uma área de 1.306.421km2, aproximadamente 15% do território 

brasileiro, em 17 estados (PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, ES, RJ, MG, GO, MS, 

SP, PR, SC, RS), ocorrendo contínua entre RN e RS, cerca de 5000 km da costa, e 

adentrando para o interior na Região Sudeste, Sul, e Centro-Oeste, cruzando as 

fronteiras com o Paraguai e a Argentina (SAATCHI et al., 2001).  

 Após séculos de desmatamento, que teve início com a exploração do pau-

brasil no início do século XVI,  ela foi reduzida para entre 5 e 12% dos 35 milhões 

ha original (SAATCHI et al., 2001). Hoje é um mosaico composto por poucas áreas 

relativamente extensas, principalmente nas regiões sul e sudeste (zonas núcleo de 

preservação de acordo com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica), e uma porção bem maior composta de áreas em diversos estágios de 

degradação (GUATURA et al., 1996).  

Apesar da intensa fragmentação e destruição, este bioma continua sendo 

uma das florestas mais ricas em biodiversidade do Planeta, detendo recordes de 

quantidade de espécies e endemismo para vários grupos de plantas e animais. 

Devido à estas caracteristicas, é considerada um dos‘‘hot spots’’ para a 

conservação (MYERS et al., 2000).   

A Mata Atlântica inclui um diversificado mosaico de formações florestais 

(Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária), Florestas 

Estacionais Deciduais e Semi-Deciduais, Brejos de altitude, Encraves do Nordeste, 

Matas ripárias) e ecossistemas associados (campos de altitude, restingas, 

manguezais etc (LINO, 2003). As populações analisadas neste trabalho foram 



4

coletadas em fragmentos de floresta ombrofila mista e floresta estacional 

semidecidual. 

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) ou floresta de araucária pertence ao 

domínio Mata Atlântica, compreende as formações florestais típicas da região sul do 

Brasil, com disjunções na região sudeste e em países vizinhos (Paraguai e 

Argentina) (KOZERA et al., 2006). 

No Brasil, até o início do século XX a Floresta Ombrófila Mista era uma 

paisagem predominante da região Sul do país com aproximadamente 200.000 km2. 

Hoje, estima-se que os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, nos estágios 

primários ou mesmo avançados, não perfazem mais de 0,7% da área original 

(MMA, 2002). Estima-se que em 1870, no estado do Paraná, a área de florestas 

naturais cobertas pela Araucaria angustifolia era de aproximadamente 73.780 km2. 

Até o ano de 1995, devido a intensa exploração, esta área foi reduzida para 2.594 

km2 (SANQUETTA, 1999). 

 Apesar do atual quadro de degradação a FOM é um dos sistemas mais 

diversos e um dos mais ameaçados do planeta, o que faz com que este bioma seja 

considerado um “hot spot” de biodiversidade, e uma das áreas prioritárias para a 

conservação (MYERS et al., 2000). Este bioma possui remanescentes florestais nos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais 

(INOUE et al., 1984). Caracterizam-se por apresentar fisionomia alta e densa, 

sendo estruturalmente constituídas de um estrato superior dominado pela Araucaria 

angustifolia e um sub-bosque composto por angiospermas e gimnospermas 

(MACHADO e SIQUEIRA,1980). 

A exploração intensiva de madeiras de elevado valor econômico de espécies 

como A. angustifolia (pinheiro-brasileiro), Ocotea porosa (imbuia), Luehea divaricata 

(açoita-cavalo) e Cedrela fissilis (cedro) reduziu suas reservas naturais. Esse fato 

aliado à falta de estudos sobre a demografia e a dinâmica na comunidade coloca 

essas populações residuais em perigo. Outras espécies não-madeiráveis, comuns 

nessa formação vegetal, como Dicksonia sellowiana (xaxim) e Maytenus ilicifolia 
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(espinheira-santa), exploradas como produtos secundários, também sofreram 

grande redução em suas reservas naturais (NASCIMENTO et al., 2001). 

FLORETA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

Também é conhecida como mata de interior. Remanescentes esparsos deste 

tipo de formação ocorrem no planalto brasileiro, nos estados de São Paulo, Paraná, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Sul, ela 

é freqüentemente associada à Floresta Ombrófila Mista. Alguns encraves também 

são encontrados no nordeste do país (WARREN, 1996). Fazem parte dessa 

formação as florestas que ainda podem ser encontradas na região sudeste do 

Paraguai e em Missiones, no nordeste da Argentina (MMA, 2002). 

As características da Floresta Estacional Semidecidual são fortemente 

determinadas pelo seu fator de sazonalidade (WARREN, 1996). O conceito 

ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela dupla estacionalidade 

climática: uma tropical, com época de intensas chuvas de verão seguidas por 

estiagens acentuadas; e outra subtropical, sem período seco, mas com seca 

fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno, com temperaturas médias 

inferiores a 15° C (RIZZINI, 1979) . Divide-se em Floresta Estacional Semidecidual 

das Terras Baixas, Floresta Estacional Semi Decidual Submontana e Floresta 

Estacional Semidecidual Montana  (VELOSO e GOES-FILHO,1982). 

Essa é uma das formações mais ameaçadas dentro do bioma Mata atlântica. 

O que restou encontra-se restrito a fragmentos pequenos e médios, muito distantes 

uns dos outros, a maioria em Unidades de Conservação (MMA, 2002). Esses 

remanescentes foram formados a partir de um histórico de perturbações antrópicas 

como, por exemplo, a exploração seletiva de madeira até recentemente, e 

continuam a sofrer os efeitos da paisagem na qual estão inseridos: incêndios 

periódicos, caça e agrotóxicos advindos de práticas agrícolas (VIANA e TABANEZ, 

1996).

FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL  X  BIODIVERSIDADE 

O atual quadro de fragmentação de áreas nativas observado em todo 

mundo, tem influenciado fortemente os processos ecológicos e evolutivos 
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detectados na natureza (DOGE, 2006). Além disso, a fragmentação tem sido 

considerada a mais séria ameaça à diversidade biológica e a causa primaria da 

recente crise de extinções (WILCOX  e MURPHY, 1985; LEITÃO FILHO; 1994).  

O processo de fragmentação pode ser dividido em dois componentes: 1) a 

perda de habitat (que afeta primariamente o tamanho populacional, e assim as 

taxas de extinção); e 2) o crescente isolamento dos remanescentes (insularização, 

que afeta primariamente a dispersão e assim as taxas de migração). Juntos, estes 

componentes vem contribuindo para o declínio da diversidade biológica 

(TERBORGH, 1992; TILMAN et al., 1992; GASCON et al., 2001).   

Para pequenas populações, a fragmentação  ou a perda de habitat resulta 

em risco de redução na variação genética devido aos processos estocásticos 

demográficos, ambientais e genéticos (FRANKEL e SOUL, 1981; SHAFFER 1981; 

1987). Este impacto sobre a diversidade genética é fundamental, pois diversidade 

genética é a base da mudança evolutiva, incluindo processos de adaptação e a 

especiação.  

DIVERSIDADE GENÉTICA: CONSEQUÊNCIAS EVOLUTIVAS 

A biodiversidade tem sido definida em vários níveis de organização biológica, 

incluindo genes, espécies, comunidades e ecossistemas (MEFFE et al., 1997). 

Segundo TEMPLETOM et al (2001) a diversidade de espécies surge a partir da 

variabilidade genética no decorrer do tempo evolutivo. Assim, apesar da diversidade 

genética ter o mais baixo nível hierárquico, esta influência todos os demais níveis 

da biodiversidade via processos evolutivos. 

As forças que partilham e criam hierarquias genéticas dentro das espécies 

são conhecidas coletivamente como a estrutura da população (TEMPLETON, 1981; 

1989; 1999). Entre as forças que afetam a variação genética estão à deriva 

genética (diminui a variação genética dentro, mas aumenta a diferenciação genética 

entre as populações locais) e o fluxo gênico (que aumenta a variação dentro, mas 

diminui a diferenciação entre as populações locais).  

As atividades humanas, muitas vezes aumentam a intensidade da deriva 

genética e diminuem o fluxo gênico de muitas espécies, o que reduz a variação 

genética nas populações. Evitando assim a propagação de complexos de 
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adaptação fora da população de origem, assim, interrompem processos adaptativos 

tanto local quanto global dentro de uma espécie (TEMPLETOM et al., 2001).  

O nível de variação genética dentro das populações tem recebido 

considerável atenção, pois é geralmente considerado um indicativo de vitalidade 

total de espécies e potencial de respostas evolutivas às mudanças ambientais 

(BARRETT e KOHN, 1991; ELLSTRAND e ELAM, 1993; FRANKEL et al., 1995; 

TEMPLETON et al., 1990). 

Geneticamente, uma população não é apenas um grupo de indivíduos, mas 

um grupo de indivíduos que se reproduzem e deixam descendentes e, portanto, 

além de conhecer a constituição genética dos indivíduos, é necessário determinar 

como os genes são transmitidos às próximas gerações. Nas progênies, novos 

genótipos são formados a partir da combinação dos alelos transmitidos pelos 

gametas dos genitores e, desta forma, a constituição genética da população em 

relação aos alelos, que são transmitidos a cada geração, pode ser descrita pelas 

freqüências alélicas (FALCONER e MACKAY, 1996).  

Seria ideal determinar a diversidade alélica para os loci que podem conferir a 

adaptação aos ambientes atuais ou futuros, mas não é possível identificar com 

precisão as características com potencial adaptativo. Assim , a maioria das 

investigações  sobre variação genética tem se concentrado em marcadores 

genéticos (quase) neutros como indicadores de processos históricos e 

contemporâneos que afetam a manutenção e distribuição davariação genética 

(HEDRICK, 1983; WEIR, 1996). 

A análise dos dados genéticos deve ser baseada em alguma teoria ou 

modelo (WEIR, 1996). O modelo clássico de uma população infinita, de cruzamento 

aleatório, na ausência de mutação, migração e seleção – Teorema de Hardy-

Weinberg – permite que sejam feitas inferências estatísticas (FALCONER E 

MACKAY, 1996).  

Quando ocorrem desvios das proporções esperadas pelo Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg significa que alguma das pressuposições do modelo foi violada e, 

então, são propostos modelos alternativos para a verificação das possíveis causas 

do desvio. As principais alterações nas freqüências alélicas nas populações 
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naturais podem ser devidas a processos como mutação, fluxo gênico (migração), 

seleção natural e/ou  deriva genética (FALCONER E MACKAY, 1996). 

MARCADORES MOLECULARES 

Os marcadores moleculares são constituídos por regiões do genoma 

possíveis de serem detectadas e cuja presença ou ausência pode caracterizar um 

organismo ou população (GOSTIMSKY et al., 1999). Várias técnicas têm sido 

usadas na detecção de variabilidade genética, as principais são: isoenzimas, RFLP 

(Polimorfismo no Comprimento de Fragmentos de Restrição), microssatélites 

(SSR), AFLP (Polimorfismo de Comprimentos de Fragmentos Amplificados) e 

RAPD (Polimorfismo de DNA Amplificado ao Acaso) entre outras. 

O uso dessas técnicas é capaz de detectar a variabilidade genética 

subjacente, o que se constitui, por fim, na matéria prima da evolução. Portanto é 

pela analise desta, que podemos entender o processo evolutivo com um todo 

(ROBE, 2004).  Estes marcadores detectam padrões de estrutura de populações 

que dependem de forças que afetam todos os loci de forma semelhante, tais como 

o fluxo gênico e deriva genética, mas também de fatores agindo em cada locus de 

forma diferente, como forças seletivas, processo de mutação, as taxas de mutação 

e modo de herança (FREVILLE et al., 2001).  

Várias classes de marcadores utilizados em estudos de genética de 

populações tem aumentado nos últimos anos. Porém, diferentes marcadores 

exibem taxas evolutivas distintas, bem como vantagens e limitações particulares 

que devem ser cuidadosamente analisados no momento da escolha do marcador 

apropriado (ROBE, 2004).  

Quanto as taxas evolutivas, marcadores como os RAPDs e microssatélites, 

que exibem altas taxas evolutivas são úteis para estudos de indivíduos, famílias e 

populações, enquanto que aqueles que exibem baixas taxas evolutivas, como as 

isoenzimas são indicados para estudos de espécies e táxons supra-específicos 

(SOLÉ-CAVA, 2001). 

 Com relação ao padrão de herança, marcadores dominantes como aqueles 

obtidos por RAPD e AFLP são menos úteis para análises populacionais, pois 

requerem a pressuposição de que a população esteja em equilíbrio para o cálculo 
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de suas freqüências gênicas, o que é frequentemente violado (SOLÉ-CAVA, 2001). 

Assim os marcadores co-dominantes, tais como microsatélites e isoenzimas são 

mais convenientes (ROBE, 2004). 

A eletroforese de isoenzimas é uma técnica embasada nos princípios de 

variação eletroforetica e coloração citoquímica que foi aplicada pela primeira vez na 

década de 60, por dois grupos independentes (HARRIS, 1966; LEWONTIN e 

HUBBY, 1966). Desde então, estudos de isoenzimas têm sido fundamentais em 

diversas áreas como na biologia do desenvolvimento, regulação e síntese de 

proteínas, duplicação gênica, taxas de mutação, sistemática e principalmente em 

estudos de biologia evolutiva. Nesta última possibilitou um grande avanço na 

compreensão dos processos e padrões evolutivos, por oferecer uma maneira direta 

para acessar a variação genética em populações através do produto direto da 

expressão gênica (HUBBY e LEWONTIN, 1966; NEIGEL, 1997). 

Há evidências bem documentadas de que a técnica de eletroforese 

apresenta algumas limitações para descrever e quantificar as diferenças genéticas 

entre populações (KING e OHTA, 1975; POWELL, 1975; SINGH et al., 1976; 

COYNE et al., 1978). Abordagens em nível de DNA têm indicado que polimorfismos 

enzimáticos tendem a ser subestimativas da variabilidade genética (COOPER et al., 

1985; CLEEG et al, 1985).  

No entanto, segundo ARIAS et al. (2001), as isoenzimas constituem 

marcadores extremamente úteis, uma vez que, embora fenotípicos, não são 

imediatamente afetados pela interação com o ambiente. Em abordagens de 

genética de populações constituem um marcador eficiente e com uma relação 

custo/benefício positiva, principalmente quando não há dados disponíveis sobre o 

grupo taxonômico a ser estudado. 

Em Drosophila existem diversos estudos que utilizaram isoenzimas como 

marcador, incluindo os desenvolvidos em D. pseudoobscura (HUBBY e 

LEWONTIN, 1966; LEWONTIN e HUBBY, 1966; BRADY e RICHMOND, 1992; 

VEUILLE e KING, 1995), Drosophila subobscura (ZAPATA et al., 2000), D. simulans 

(KAROTAM et al., 1995), D. melanogaster (BERGER, 1971; HEALY et al., 1991; 

PARKASH et al., 1993), D. obscura (LAKOVAARA e SAURA, 1971), D. ananassae 

(JOHNSON, 1971), D. willistoni (MOURÃO, 1969; AYALA et al., 1970, 1972), D. 

mettleri (YUM et al., 1991), D. silvestris e D. heteroneura (SENE e CARSON, 1977), 
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D. setosimentum e D. ochrobasis (CARSON et al., 1975), D. mercatorum 

pararepleta (PEREIRA, 1979), D. buzzatii (BARKER et al., 1985, 1986; BARKER, 

1994), D. mulleri (JOHNSON et al., 1968; KAMBYSELLIS et al., 1968; ZOUROS, 

1973; CERON, 1988; MATEUS et al., 2011), D. arizonae (ZOUROS et al., 1982; 

CERON, 1988; MATEUS et al., 2009, 2011), D. mojavensis (ZOUROS et al., 1982; 

ZOUROS e VAN DELDEN, 1982; MATEUS et al., 2009, 2011) D. navojoa 

(MATEUS et al., 2011), D. wheleri (MATEUS et al., 2011) D. busckii (PARKASH et 

al., 1992), D. hydei (SULLIVAN et al., 1994), e espécies do cluster buzzatii 

(SANCHEZ, 1986; LAPENTA et al., 1995; MATEUS e SENE, 2003, 2007,  MATEUS 

et al., 2010 ). 

Apesar do grande número de trabalhos, para algumas espécies de 

Drosophila (como as do grupo guarani) estes dados ainda são escassos ou 

inexistentes, tanto para populações naturais como para linhagens de laboratório. 

MODELOS BIOLÓGICOS:  

O atual quadro de degradação ambiental e a não sustentabilidade dos 

modelos de exploração tem impulsionado cientistas do mundo todo a buscar 

conhecimento a cerca dos processos ecológicos e evolutivos que ocorrem nos 

ambientes naturais, com objetivo de desenvolver planos de manejo que amenizem 

os impactos negativos da ação antrópica sobre o ecossistema.  

Em virtude da grande diversidade de formas e processos, esse planejamento 

só é possível com a utilização de táxons-modelo (PEARSON, 1994). O 

desenvolvimento de bioindicadores está entre os planos estratégicos para acessar 

e monitorar o progresso de medidas conservacionistas (UNITED NATIONS, 2002). 

Os principais requisitos de um bom bioindicador, alem da alta sensibilidade as 

mudanças ambientais, são a grande diversidade específica, ampla distribuição 

geográfica, abundância de indivíduos por comunidade, captura e manutenção em 

laboratório fácil e de baixo custo e ciclo de vida curto (MATA e TIDON, 2003).  

Segundo DÖGE (2006), os insetos estão entre os táxons mais utilizados 

como bioindicadores e constitui o único que preenche todos os requisitos acima 

citados. Além de ser considerado um grupo eficaz para a bioindicação (BROWN 

1991, 1997; KREMEN et al 1993;. MCGEOCH 1998; HILTY e MERENLENDER, 
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2000; ANDERSEN, 2004) têm desempenhado um papel importante no 

desenvolvimento e progresso neste campo de investigação (MCGEOCH, 2007). 

 Dentre os diversos grupos de insetos, várias espécies da família 

Drosophilidae contituem excelentes modelos biológicos, devido a abundância de 

informações sobre o comportamento, sistemática, biologia populacional, genética, 

evolução e biologia molecular dessas moscas (FERREIRA e TIDON, 2005).  

A FAMÍLIA DROSOPHILIDAE 

Segundo POWELL (1997), além do homem, provavelmente nenhum outro 

organismo tem sido objeto de tantos estudos como as moscas do gênero 

Drosophila. Este autor também enfatizou a importância dessa  mosca como modelo 

para elucidar os processos evolutivos. 

Espécies de Drosophilidae foram descritas desde 1787, quando Fabricius 

caracterizou Musca funebris, que mais tarde foi reposicionada num novo gênero 

Drosophila funebris e tornou-se a espécie tipo da família. Hoje, Drosophilidae

engloba 3.952 espécies distribuídas em 73 gêneros, pertencentes a duas 

subfamílias, Steganinae e Drosophilinae (BÄCHLI, 2011).  

As moscas do gênero Drosophila tornaram-se os insetos preferidos para o 

estudo de genética desde a obra clássica de Thomas Morgan, em 1910, quando 

aspectos fundamentais da teoria cromossômica da  herança foram elucidadas. A 

importância deste organismo aumentou ao longo do final do século 20, e hoje o 

organismo ainda tem um papel importante no estudo do genoma (GOTTSCHALK et 

al., 2008). 

MALOGOLOWKIN (1953) e THROCKMORTON (1975) dividiram as espécies 

do subgênero Drosophila em duas linhagens principais, a seção virilis-repleta e a 

seção quinaria-tripunctata, além do grupo funebris, basal em relação a ambas as 

seções. A seção virilis-repleta formada por 15 grupos, e a quinaria-tripunctata, por 

sua vez, é constituída por nove grupos, a maioria abundantes em regiões 

Neotropicais. 

A família Drosophilidae possui representantes em praticamente todas as 

partes do planeta, em diversos tipos de ecossistemas (WHEELER, 1986). Algumas 

espécies são endêmicas de determinadas regiões, outras são cosmopolitas, sendo 
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que muitas desta última categoria dispersaram-se pelo mundo devido à sua 

capacidade de associação ao homem (TIDON-SKLORZ e SENE, 1999). Enquanto 

algumas destas espécies são mais restritas ecologicamente, utilizando um ou 

poucos sítios de oviposição e alimentação, outras são mais versáteis, utilizando 

diversos recursos (DÖGE, 2006). 

A maioria dos representantes da família Drosophilidae se desenvolve a partir 

de fungos, flores, cactos e principalmente frutos, contudo alguns representantes da 

família são parasitas (gênero Cladochaeta e alguns membros do gênero 

Drosophila) e até mesmo predadores de insetos em seu estágio larval (REMSEN e 

O’GRADY, 2002). Os membros mais conhecidos da família foram definidos por 

CARSON (1971) como consumidores de leveduras e bactérias relacionados com as 

fases iniciais da decomposição de material vegetal. As substâncias voláteis que se 

originam na fermentação de tais substratos funcionam como o principal atrativo 

para as moscas (CARSON, 1971; SEVENSTER  e VAN ALPHEN, 1996; VILELA, 

2001).  

Drosophila é o gênero com mais espécies e mais amplamente estudado no 

Brasil,  o que se reflete no maior tamanho e abundância dos subgêneros de 

Drosophila e Sophophora. O que não deve ser nenhuma surpresa, uma vez que o 

genero é amplamente empregado em estudos genéticos, evolutivos e 

comportamentais em todo o mundo (POWELL, 1997). Além de ser um organismo-

modelo em diversos campos da genética e da biologia evolutiva, tem ganhado 

status nas investigações em ecologia e conservação (MARTINS, 2001; FERREIRA 

e TIDON, 2005). 

Inumeras espécies do gênero Drosophila ocorrem concomitantemente, 

gerando assim sitemas complexos (DOBZHANSKY e PAVAN, 1950). DAVIS E 

HARDY (1994) sugerem que a coexistência destas especies pertencentes a mesma 

guilda podem ser explicadas pelas diferenças no desenvolvimento e exploração dos 

recursos que influenciam diretamente a composição das assembléias. De acordo 

com SEVENSTER E VAN ALPHEN (1996) quanto menor a área ou fragmento, 

maior é a competição, o que dificulta tal  coexistência. 

As pesquisas sobre as espécies de drosofilídeos no Brasil começaram na 

década de 1940, quando Theodosius Dobzhansky fez sua primeira visita ao Brasil, 

e um programa de pesquisa sobre as espécies neotropicais de Drosophila foi 
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estabelecido. Posteriormente, muitos estudos abordando a descrição e taxonomia 

de novas espécies de drosofilídeos foram realizadas, em conjunto com as 

investigações de polimorfismo genéticos e cromossômicos. Além disso, vários 

aspectos sobre a ecologia destas moscas foram investigados (SCHMITZ et al., 

2004). 

A partir da década de 1940, foram publicados diversos trabalhos sobre a 

fauna brasileira de Drosophila (PAVAN e CUNHA, 1947; DOBZHANSKY e PAVAN, 

1950; PAVAN, 1950, 1959) e a primeira “Relação das espécies brasileiras de 

Drosophila” (MOURÃO et al., 1965). Com base nas informações dos trabalhos 

precedentes, além de outros artigos não citados aqui, SENE et al (1980) e VILELA 

et al (1983) analisaram a fauna drosofiliana dos domínios morfoclimáticos 

brasileiros, visando  conhecer a distribuição geográfica das espécies mais comuns.  

Em uma pesquisa realizada por GOTTSCHALK et al (2008), foram encontrados 

registros de 304 espécies de Drosophilidae  distribuídos em 18 gêneros, no território 

brasileiro.  

REMSEN E O'GRADY (2002) observaram que, embora esse inseto seja 

freqüentemente utilizado na pesquisa biológica, pelo fato da família ser muito 

grande e com ampla variação ecológica entre as espécies, o conhecimento sobre 

Drosophilidae ainda é escasso. Apesar do grande número de estudos utilizando 

Drosophila como um organismo modelo, para alguns grupos de espécies brasileiras 

os dados ainda são muito raros, necessitando de mais trabalhos relacionados aos 

vários aspectos da ecologia, sistemática, genética e evolução (MATEUS et al, 

2006). É o que ocorre com as espécies do grupo guarani, objeto deste trabalho.  

GRUPO GUARANI 

O grupo guarani, pertencente à seção quinaria-tripuntacta do subgênero

Drosophila, foi originalmente reconhecido por Dobzhansky e Pavan (1943) e 

segundo BÄCHLI (2011) compreende atualmente 16 espécies distintas: D. 

alexandrei, D. araucana, D. cuscungu, D. ecuatoriana, D. huilliche,  D. limbinervis, 

D. pichinchana, D.griseolineata, D. guaraja, D. guaru, D. maculifrons, D. ornatifrons, 

D. quitensis, D. subbadia, D. tucumana e D. urubamba. 
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As espécies do grupo guarani apresentam ampla distribuição na região 

Neotropical (VAL et al., 1981).  Segundo GOTTSCHALK et al. (2008), das 16 

espécies do grupo, seis ocorrem no Brasil: D. alexandrei; D. griseolineata; D. guaru; 

D. guaraja; D. maculifrons e D. ornatifrons, e destas, com exceção de D. 

griseolineata e D. maculifrons, as demais foram descobertas em território brasileiro.

 KING (1947) dividiu as seis espécies até então conhecidas do grupo guarani

em dois subgrupos: o subgrupo guaramunu, constituído por D. maculifrons (= D 

guaramunu), D. griseolineata e D. guaraja; e o subgrupo guarani composto por D. 

ornatifrons (= D. guarani), D. guaru e D. subbadia. Este mesmo autor relatou a 

obtenção de híbridos, cujos machos são estéreis, nos cruzamentos envolvendo D. 

subbadia e D guaru, enquanto KASTRITSIS (1969) obteve hibridos estéreis do 

cruzamento entre D.subbadia e D. ornatifrons. 

A filogenia do grupo continua controversa. O grupo está tradicionalmente 

alocado na seção quinaria tripunctata na filogenia de THROCKMORTON (1962) 

que defende que o grupo guarani tenha surgido a partir da radiação de D. 

tripunctata. Mas na filogenia de MALAGOLOWKIN (1981), o grupo pertence a 

radiação que contém D. tripunctata, D. cardini, D. calloptera e D. quinaria. 

KASTRITSIS (1969) estabeleceu que D. maculifrons e D. griseolineata estão 

mais próximos de alguns membros do grupo tripunctata do que de algumas 

espécies do grupo guarani, e sugere que os subgrupos guaramunu e guarani sejam 

elevados a categoria de grupos. Recentemente, ROBE et al. (2002) atestaram 

molecular e morfologicamente a monofilia do subgrupo guarani mas não 

conseguiram comprová-la eficientemente para os membros do subgrupo 

guaramunu.

KING (1947), analisando os cromossomos de seis espécies do grupo, D. 

guaraja, D. griseolineata, D. maculifrons, D. subbadia, D. ornatifrons e D. guaru,  

constatou que todos as grandes diferenças de configuração cromossômica pode ser 

explicada por diferenças na quantidade e disposição da heterocromatina. As  seis 

espécies podem ser dispostas de acordo com o aumento da quantidade relativa de 

heterocromatina na seguinte ordem: D. guarajá, D. griseolineata, D. maculifrons, D. 

subbadia, D. guaru e D. ornatifrons, sendo que D. griseolineata e D. maculifrons

apresentam a configuração mais comum e considerada a mais primitiva do gênero 

Drosophila.  
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A partir da análise acima, parece seguro fazer a generalização de que as 

diferenças de configurações cromossômicas entre as espécies indicam apenas a 

diferenças de equilíbrio gênico. Contudo, elas podem representar prova de grau de 

parentesco a medida que se pode estimar a probabilidade de ocorrência de 

quebras cromossômicas (KING, 1947). 

Duas espécies do grupo guarani foram analisadas neste trabalho, uma 

pertence ao subgrupo guarani, D. ornatifrons e a outra incluída no subgrupo 

guaramuru, D. maculifrons. A ocorrência de D. ornatifrons na Mata Atlântica paulista 

é conhecida desde os primeiros levantamentos de Drosophila, sendo este o único 

domínio morfoclimático onde a espécie havia sido encontrada (SENE et al., 1980), 

até o registro de sua ocorrência nos campos abertos da Serra do Cipó, MG (TIDON-

SKLORZ et al., 1994). Segundo levantamento bibliográfico realizado por 

GOTTSCHALK et at (2008) a espécie já foi encontrada também nos estados do 

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

D. maculifrons é encontrada na América do Sul, a leste dos Andes, e do 

norte da Argentina ao Brasil central (PAVAN, 1959) foi registrada em matas, 

cerrados e dunas paulistas (SENE et al., 1980; BIZZO e SENE, 1982). Trata-se de 

uma espécie dominante tanto em ambientes de Savana (região central do Brasil) 

quanto em ambientes de florestas subtropicais do Rio Grande do Sul, onde são 

mais freqüentes no interior do que em áreas costeiras (da CUNHA et al., 1953). 

FERREIRA E TIDON (2005) avaliando o potencial de colonização de 

Drosophilidae em ambientes com diferentes graus de urbanização, constataram que 

as espécies do grupo guarani encontradas nas áreas bem preservadas mas não em 

ambientes urbanos, podem ser indicadores de preservação ambiental nestas áreas. 

Alguns trabalhos referentes à composição da assembléia de Drosophila têm 

relatado a ocorrência de algumas espécies do grupo guarani em diversos domínios 

morfoclimáticos brasileiros. Contudo, são raros os trabalhos cujo enfoque central 

seja o grupo guarani e com isso o volume de dados relativos à ecologia, 

sistemática, evolução e principalmente genética destas populações ainda é 

escasso. 
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OBJETIVOS 

   

OBJETIVOS GERAIS 

� Ampliar o conhecimento sobre a variabilidade genética, através da 

análise da variação de isoenzimas, em populações naturais de duas 

espécies pertencente ao grupo guarani de Drosophila:  Drosophila ornatifrons

– subgrupo guarani e  Drosophila maculifrons – subgrupo guaramunu, em  

fragmentos florestais pertencentes ao domínio da Mata Atlântica . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar diferentes metodologias de eletroforese e avaliar qual o 

melhor método para atingir os objetivos do trabalho. 

� Determinar o padrão de expressão corporal de isoenzimas em D. 

maculifrons e D. ornatifrons. 

� Caracterizar através do padrão eletroforético, relativo a 7 sistemas 

isoenzimáticos, 4 populações de D. maculifrons e D. ornatifrons, localizadas 

em 2 fragmentos de Floresta Ombrofila Mista no Estado do Paraná e em dois 

fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual no Estado de São Paulo.   

� Verificar a distribuição espacial da variação genética entre populações 

destas espécies, tentando detectar se há estruturação espacial para as duas 

espécies. 

� Fazer uma análise interpopulacional comparativa para inferir o grau de 

diferenciação genética, para posteriormente propor os possíveis fatores 

evolutivos responsáveis pelo padrão encontrado, e com isso inferir sobre a 

história evolutiva dessas espécies. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

Os materiais e métodos referentes aos capítulos 1, 2 e 3 estão descritos 

dentro dos próprios dos capítulos, que fazem parte da seção “Resultados”.
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RESULTADOS 

   

Os resultados serão apresentados nos próximos três capítulos, sendo os dois 

primeiros resultados preliminares publicados na revista Drosophila Information 

Service, nos anos de 2009 e 2010, respectivamente. 

CAPÍTULO 1 

Variabilidade, especificidade e padrão de expressão corporal de locos de 

esterase em espécies do grupo guarani de Drosophila (Diptera; 

Drosophilidae). 

CAPÍTULO 2 

Atividade aloenzimática em amostras preparadas para análises 

morfométricas e moleculares em duas espécies de Drosophila do grupo 

guarani (Diptera: Drosophilidae) 

CAPÍTULO 3 

Variabilidade isoenzimatica em populações naturais de Drosophila 

maculifrons e Drosophila ornatifrons (Diptera: Drosophilidae) em fragmentos 

de Mata Atlântica no Sul e Sudeste do Brasil. 
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CAPÍTULO 1 

   

Variabilidade, especificidade e padrão de expressão corporal de locos de 

esterase em espécies do grupo guarani de Drosophila (Diptera; 

Drosophilidae). 

Artigo publicado em 2009 na revista Drosophila Information Service (Qualis B5) 

(ANEXO I)
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Variabilidade, especificidade e padrão de expressão corporal de locos de 

esterase em espécies do grupo guarani de Drosophila (Diptera; 

Drosophilidae). 

Silva, Daniele C.; Katiane dos Santos; Emanuele C. Gustani, Priscila T. Rodrigues, 

Daiane Priscila Simão, Luciana P.B. Machado, Rogério P. Mateus.

Laboratório de Genética e Evolução, Departamento de Ciências Biológicas, 

Campus CEDETEG, UNICENTRO–Universidade Estadual do Centro-Oeste, R. 

Simeão Camargo Varela de Sá, 03, 85040-080, Guarapuava-PR, Brazil, e-mail 

address: danycsilva@hotmail.com  

Resumo 

O nível de variação genética dentro das populações tem recebido 

considerável atenção, pois pode ser um indício da vitalidade total de espécies e 

potencial de respostas evolutivas às mudanças ambientais. Vários trabalhos têm 

combinado análises morfológicas; loci de isoenzimas, sequenciamento de DNA, 

com a finalidade de produzir melhores resultados sobre a história evolutiva e 

estrutura genética de populações. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

variabilidade, especificidade e padrão corporal de locos de esterase em duas 

espécies de Drosophila grupo guarani com a finalidade de fornecer o padrão de 

expressão como uma ferramenta para futuros trabalhos que utilizem a combinação 

de dados de isoenzimas, DNA e de morfologia. Os resultados encontrados 

demonstram uma grande diversidade de locos de esterase, sendo indicados para 

estudos de análise da variabilidade genética em populações naturais dessas 

espécies, contudo, para melhores resultados, os indivíduos de Drosophila 

maculifrons não devem ser fragmentados quando se utiliza este sistema 

isoenzimático. 

Introdução 

A eletroforese de isoenzimas tem sido utilizada em pesquisas populacionais 

e evolutivas de diversos organismos desde 1966, para avaliar a variabilidade 
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genética nas populações através do produto direto da expressão gênica (Mateus et 

al., 2005).  Em Drosophila, as esterases constituem um dos grupos de isoenzimas 

mais polimórficos (Johnson, 1974 apud Mateus, 1997), e podem estar relacionadas 

com funções diversificadas no organismo, como a regulação dos níveis de 

hormônio juvenil, processos digestivos, comportamento reprodutivo e degradação 

de inseticidas. Essas enzimas têm sido detectadas em todas as fases do ciclo de 

vida deste grupo de organismos e em muitos dos seus tecidos, o que demonstra a 

importância desta classe de enzimas no seu desenvolvimento normal (Karotam et 

al., 1993; Gu & Zera, 1994; Feyereisen et al.,1995). 

O grupo guarani de Drosophila, pertencente à seção quinaria-tripuntacta do 

subgênero Drosophila apresenta 16 espécies neotropicais (Bächli, 2009). Conforme 

Gottschalk et al (2008), seis dessas espécies já foram registradas no território 

brasileiro: Drosophila alexandrei, Drosophila guaru, Drosophila ornatifrons, 

Drosophila griseolineata, Drosophila guaraja, Drosophila maculifrons. Assim como 

outras espécies brasileiras, o grupo guarani de Drosophila permanece pouco 

estudado, sendo raros dados relativos a ecologia, sistemática, genética e evolução. 

O que torna necessária a execução de mais trabalhos relacionados  a esses 

aspectos (Mateus et al., 2006).  

Neste contexto, este trabalho avaliou a variabilidade de expressão de locos 

de esterase em duas espécies do grupo guarani de Drosophila: Drosophila 

ornatifrons (subgrupo guarani), e Drosophila maculifrons (subgrupo guaramuru), 

inéditos para estas espécies. Para indivíduos de Drosophila ornatifrons foi analisado 

padrão esterásico do corpo inteiro, enquanto que em Drosophila maculifrons foi 

analisado padrão de expressão corporal (cabeça, tórax e abdômen), e também a 

especificidade das esterases em contato apenas com �-naftil acetato, apenas com 

�-naftil e em contato com ambos, com a finalidade de fornecer o padrão de 

expressão como uma ferramenta para futuros trabalhos que utilizem a combinação 

de dados de isoenzimas, DNA e de morfologia. 

Material e Métodos 

As espécies de Drosophila foram coletadas no ano de 2008, em uma 

unidade de conservação no município de Guarapuava, estado do Paraná, Brasil 

(25° 23' 36” S, 51° 27' 19” W), denominado Parque M unicipal das Araucárias, que 
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abrange aproximadamente 100 ha dos quais 42,75% da área é floresta de 

araucária. As moscas coletadas foram identificadas com o auxílio de chaves de 

identificação existentes na literatura (FREIRE-MAIA & PAVAN, 1949). Os indivíduos 

das espécies Drosophila maculifrons e D. ornatifrons foram congelados 

individualmente a -20°C para posterior análise eletr oforética. 

A análise da atividade esterásica foi realizada através de eletroforese em gel 

de poliacrilamida a 10%, de acordo com o descrito por Mateus (1997). A 

identificação das esterases no gel foi realizada utilizando como substratos para as 

enzimas �- e �-naftil acetatos, cujos produtos foram corados por Fast-Blue RR. 

Para indivíduos da espécie Drosophila ornatifrons foi analisado padrão esterásico 

do corpo inteiro, enquanto que em D. maculifrons foi analisado padrão de 

expressão corporal (cabeça, tórax e abdômen), e também a especificidade das 

esterases em contato apenas com �-naftil acetato, apenas com �-naftil e com 

ambos. Os loci enzimáticos foram numerados em ordem crescente da maior para a 

menor migração no gel. 

Resultados e Discussões 

A análise do perfil de esterases na espécie Drosophila ornatrifrons 

apresentou seis locos , sendo quatro �-esterases (EST-1, EST-2, EST-5 e EST-6) e 

dois �-esterases (EST-3 e EST-4), e todos os locos encontrados foram 

monomórficos, com exceção de EST-1 o qual apresentou quatro alelos (Figura 1-A). 

Drosophila maculifrons revelou a presença de cinco locos, todos 

monomórficos (Figura 1-B), sendo EST-1 e EST-2 �-esterases exclusivos uma vez 

que não foram evidenciados na presença de apenas �-naftil acetato; já os locos 

EST-3 e EST-4 foram preferencialmente �-esterases, pois na presença de ambos 

substratos estes locos reagiram preferencialmente com �-naftil acetato (bandas 

mais fortemente coradas) e, quando em contato com estes substratos 

independentemente também foram visualizados, locos EST-5 foram 

preferencialmente �-esterases. As análises do perfil de esterases destas espécies 

revelaram uma considerável diversidade de locos, o que está de acordo com os 

padrões encontrados para outros grupos de insetos (BUENO et al., 2003; REYES 

et. al. 2004, para exemplos). 
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O padrão de expressão corporal das esterases de D. maculifrons revelou que 

o loco EST-1 é exclusivo da cabeça, EST-2, 3 e 4 foram detectados apenas no 

tórax e abdome, e apenas EST-5 não teve padrão de expressão corporal 

específico, sendo observado em todas as amostras teciduais. A diferença de 

expressão corporal dos locos de esterase na espécie Drosophila maculifrons sugere 

que estudos com esse sistema isoenzimático, que tenham como objetivo acessar a 

variabilidade genética, os indivíduos não sejam fragmentados para que não haja 

perda de informação.  

Contudo, estudos da fisiologia, atividade e expressão gênica podem ser 

realizados nos diferentes tecidos para investigar a função e expressão diferencial 

observada nos locos desta espécie. Além de estudos referentes às diferenças na 

expressão corporal/tecidual ao longo do desenvolvimento, bem como sob efeitos de 

contaminantes.  

Os resultados do presente trabalho demonstraram que pode haver 

diferenciação genética entre as espécies estudadas, evidenciando a necessidade 

de novos estudos que avaliem de maneira mais ampla, diversas populações 

naturais do grupo guarani de Drosophila, podendo contribuir para a elucidação das 

relações filogenéticas ainda controversas entre os subgrupos guarani e guaramuru. 

Para análise de variabilidade genética em Drosophila maculifrons, através da 

metodologia utilizada neste trabalho, os indivíduos não devem ser fragmentados, 

pois existe loco específico da cabeça.  
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A B

Figura 1 – (A) Padrão esterásico de Drosophila ornatifrons (B) Padrão 
esterásico em Drosophila maculifrons 1. Cabeça, 2. Tórax; 3. Abdômen. 
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CAPÍTULO 2 

   

Atividade alozimática em amostras preparadas para análises 

morfométricas e moleculares em duas espécies de Drosophila do grupo 

guarani (Diptera: Drosophilidae) 

Artigo publicado em 2010 na revista Drosophila Information Service (Qualis B5) 

(ANEXO II) 
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Resumo 

O nível de variação genética dentro das populações tem recebido considerável 

atenção, pois pode ser um indício da vitalidade total de espécies e do seu potencial 

para responder evolutivamente às mudanças ambientais. Tal variação tem sido 

verificada através de diversos marcadores morfológicos e moleculares, que 

combinados produzem melhores resultados sobre a história evolutiva e estrutura 

genética de populações. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade alozimática 

em indivíduos de duas espécies de Drosophila do grupo guarani, D. ornatifrons e D. 

maculifrons, após a separação de amostras para trabalhos com marcadores 

morfológicos e moleculares. Os resultados encontrados demonstram que existe 

uma maior expressão dos loci de alozimas analisados no tórax e abdome dos 

indivíduos, e também foi observado que a remoção das asas e do edeago para 

análises morfométricas não altera a visualização dos loci no gel. Nenhum locus dos 

sistemas isoenzimáticos analisados teve padrão de expressão específico na 

cabeça, indicando que esta parte do corpo dos indivíduos pode ser utilizada na 

extração de DNA para análises de marcadores moleculares. Desse modo, um 

mesmo indivíduo pode ser considerado para diferentes marcadores biológicos, o 

que aumenta o poder de investigação da história evolutiva e estrutura populacional 

dessas espécies, além de diminuir a necessidade de coletar vários indivíduos ou a 

realização de várias coletas numa mesma área, o que aconteceria se cada 

indivíduo fosse utilizado para a investigação de um único marcador. 
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Introdução 

A variabilidade genética das populações naturais tem sido verificada através 

de diversos marcadores morfológicos e moleculares, que combinados produzem 

melhores resultados sobre a história evolutiva e estrutura genética de populações 

(see Ruiz et al., 2000; Moraes and Sene, 2007; Gamper et al., 2010; Jenner, 2010, 

as examples). A eletroforese de alozimas tem sido utilizada em pesquisas 

populacionais e evolutivas de diversos organismos, incluindo Drosophila, pelo fato 

de fornecer uma forma direta de acessar a variabilidade genética de populações 

através do produto direto do gene (Lapenta et al., 1998; Mateus and Sene, 2003, 

2007; Moraes and Sene, 2002; Zawadzki et al., 2005, 2008). O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a atividade alozimática em indivíduos de duas espécies de 

Drosophila do grupo guarani, D. ornatifrons e D. maculifrons, após a separação de 

amostras para trabalhos com marcadores morfológicos e moleculares. 

Material e Metodos 

Os indivíduos das espécies Drosophila maculifrons e D. ornatifrons utilizados 

neste trabalho foram coletados em duas regiões do Brasil, uma no estado do 

Paraná, Parque Municipal das Araucárias (25° 23' 36” S , 51° 27' 19” W), município 

de Guarapuava; e outra no estado de São Paulo, Estação Experimental de 

Zootecnia (21° 10’ S, 48° 05’ W), município de Sertã ozinho. As coletas foram 

realizadas de acordo com o descrito por Garcia et al. (2009), e após a triagem, os 

indivíduos das duas espécies do grupo guarani foram armazenados 

individualmente, em microtubos, a seco e a – 20o C para as análises dos loci

isoenzimáticos. 

O perfil eletroforético foi comparado através de amostras de indivíduos 

inteiros e de partes separadas do corpo, - amostras de três indivíduos juntos, para 

aumentar a visualização no gel: cabeça, tórax, tórax sem asa, abdome, abdome 

sem edeago; e - tórax e abdome (sem asa e sem edeago). Foram analisados sete 

sistemas alozimáticos: Alfa-glicerofosfato desidrogenase (1-GPDH), Esterase 

(EST), Isocitrato desidrogenase (IDH), Leucino amino peptidase (LAP), Malato 

desidrogenase (MDH), Enzima málica (ME) e Fosfoglicomutase (PGM), de acordo 

com a metodologia descrita por Mateus and Sene (2003). 



28

Resultados e Discussão 

Estudo sobre o padrão de expressão corporal de alguns sistemas 

isoenzimáticos em Drosophila, e a aplicação da separação de partes do corpo para 

análise de diferentes marcadores, foi realizado anteriormente por Mateus et al. 

(2005) para a espécie cactofílica D. antonietae do grupo repleta. Contudo, 

diferentes espécies de Drosophila, muitas próximas filogeneticamente, podem diferir 

no padrão de expressão de loci de isoenzimas (Mateus et al., 2010) e os dados 

encontrados por Mateus et al. (2005) podem não ser os mesmo para outras 

espécies de Drosophila.  

Uma análise sobre polimorfismo isoenzimático na espécie Drosophila 

maculifrons, do grupo guarani foi realizada por Saavedra et al. (1995), através de 

quatro loci, utilizando gel de poliacrilamida, e, ainda, Silva et al. (2009), em gel de 

poliacrilamida, avaliaram o padrão de expressão tecidual somente de esterases em 

D. maculifrons e D. ornatifrons. Neste trabalho foram analisadas as duas espécies 

de Drosophila do grupo guarani, D. maculifrons e D. ornatifrons, quanto ao padrão 

de expressão corporal de sistemas isoenzimáticos diferentes dos previamente 

investigados por Saavedra et al. (1995) e também utilizando metodologia diferente 

de Saavedra  et al. (1995) e Silva et al. (2009).  A matriz utilizada neste trabalho nas 

análises eletroforéticas, gel de amido, apesar de produzir menor definição das 

bandas, possibilita um maior aproveitamento das amostras, com a análise de um 

mesmo indivíduo para diferentes sistemas.  

A Figura 1 mostra o perfil eletroforético dos sistemas isoenzimáticos 

analisados neste trabalho nas espécies Drosophila maculifrons e D. ornatifrons. 

Para o sistema GPDH foi detectado apenas um locus nas duas espécies, que 

apresentou a maior parte da sua expressão no tórax. Para as esterases, foi 

observado um locus para D. ornatifrons e dois para D. maculifrons, sendo o primeiro 

locus com maior expressão no tórax e o segundo mais fracamente detectável no 

corpo todo. Um locus de EST foi específico do abdômen em D. ornatifrons, porém 

foi detectado esporadicamente (Figura 1, abaixo). Os sistemas IDH, LAP e PGM 

apresentaram apenas um locus cada. No sistema MDH foi detectado um locus

catódico, que teve maior expressão no tórax e abdômen, e outro anódico, com 
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maior expressão no abdômen; e no sistema ME apenas um locus foi evidenciado, 

com maior expressão no abdome. 

Os resultados encontrados demonstram que existe uma maior expressão dos 

loci de alozimas analisados no tórax e abdome dos indivíduos, e também foi 

observado que a remoção das asas e do edeago para análises morfométricas não 

altera a visualização dos loci no gel. Nenhum locus dos sistemas isoenzimáticos 

analisados teve padrão de expressão específico na cabeça, indicando que esta 

parte do corpo dos indivíduos pode ser utilizada na extração de DNA para análises 

de marcadores moleculares nucleares e/ou mitocondrial. A atividade alozimática 

parece ser muito mais afetada pela qualidade das amostras (se foram 

descongeladas várias vezes, e o tempo para estocagem durante a identificação 

e/ou manipulação, etc.) do que pela separação de partes do corpo. 

Os indivíduos de Drosophila maculifrons e D. ornatifrons podem ter as 

diferentes partes do corpo separadas para análises distintas, sem interferir na 

qualidade dos dados obtidos, o que torna o trabalho menos dispendioso, pois 

resulta na diminuição da necessidade de coletar vários indivíduos ou a realização 

de várias coletas numa mesma área, o que aconteceria se cada indivíduo fosse 

utilizado para a investigação de um único marcador. A possibilidade de investigar 

um mesmo indivíduo utilizando diferentes marcadores e, assim, poder realizar uma 

análise combinada, possibilita responder questões biológicas mais eficientemente e 

também contribuir para investigações mais amplas sobre a história evolutiva, 

estrutura populacional e aspectos de conservação dos organismos. 
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Figura 1. Perfil eletroforético do loco EST para espécies de Drosophila do grupo guarani. 

1 a 9 – D. maculifrons. 10 e 11 – D. antonietae (marcador). 12 e 13 – D. mediopunctata

(marcador). 14 a 22 – D. ornatifrons. 1, 2, 14 e 15 – tórax/abdome (sem asa e edeago). 3, 

12, 13 e 16 – indivíduos inteiros. 4 e 17  – 3 abdomes sem edeago. 5 e 18 – 3 tórax sem 

asa. 6, 9, 19 e 22 – 3 cabeças. 7 e 20 – 3 abdomes. 8 e 21 – 3 tórax. 10 e 11 – indivíduos 

sem cabeça. Seta: locus de esterase específico do abdome na espécie D. ornatifrons. 
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CAPÍTULO 3 

   

Variabilidade isoenzimatica em populações naturais de Drosophila 

maculifrons e Drosophila ornatifrons (Diptera: Drosophilidae) em fragmentos 

de Mata Atlântica no Sul e Sudeste do Brasil. 
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RESUMO 

  

A fragmentação de áreas nativas pode ser considerada a mais séria ameaça 

à biodiversidade e a causa primaria da atual crise de extinções. Vários trabalhos 

têm demonstrado que as espécies do gênero Drosophila, dentre elas as do grupo

guarani, são eficientes bioindicadores e têm ajudado na compreensão dos 

processos ecológicos e evolutivos que ocorrem nos ambientes naturais. O objetivo 

deste trabalho foi analisar a variabilidade isoenzimatica de quatro populações 

naturais de Drosophila maculifrons e Drosophila ornatifrons, (grupo guarani), em 

fragmentos florestais de Mata Atlântica no Sul e Sudeste do Brasil. Encontramos 

uma diferenciação genética muito alta entre as populações de D. maculifrons, 

possivelmente influenciadas pela seleção natural e pela ação da deriva genética. As 

distâncias e identidades genéticas de Nei (1972) e as análises de agrupamento 

Neighbor-Joining e UPGMA não indicaram correlação entre distância genética e 

posicionamento geográfico. Enquanto que as populações de D. ornatifrons

apresentaram uma moderada diferenciação genética e certa associação entre 

posicionamento geográfico e diferenciação genética. Para ambas espécies, uma 

deficiência de heterozigotos muito alta foi encontrada, possivelmente devido a 

fatores como efeitos de Wahlund e/ou seleção contra heterozigoto. Estes resultados 

refletem a história evolutiva destas espécies e reforçam a necessidade de novas 

pesquisas para compreender melhor os processos responsáveis pela manutenção 

da variabilidade genética encontrada. 

  

Palavras-chave: Biodiversidade; fragmentação florestal; isoenzimas; Drosophila 

ornatifrons;  Drosophila maculifrons. 
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ABSTRACT 

   

Fragmentation of native forests can be considered the most serious threat to 

biodiversity and the primary cause of extinction. Several studies have shown that the 

Drosophila genus, among them the guarani group, constitutes an effective 

bioindicator and have helped to understand the ecological and evolutionary 

processes that occur in natural environments. The objective of this study was to 

analyze the variability of isoenzyme in four natural populations of Drosophila 

maculifrons and Drosophila ornatifrons (guarani group) in forest fragments of the 

Atlantic Forest once in southern and southeastern Brazil. We found a very high 

genetic differentiation among populations of D. maculifrons, possibly influenced by 

natural selection, adaptation processes and the action of genetic drift. The distances 

and genetic identities of Nei (1972) and Neighbor-Joining and UPGMA cluster 

analysis indicated no correlation between genetic distance and geographic 

positioning. An the other hand D. ornatifrons populations showed moderate genetic 

differentiation and a certain association between genetic differentiation and 

geographic positioning. For both species, a very high deficiency of heterozygotes 

was found, possibly due to Wahlund effects and selection against heterozygotes. 

These results are consequences of the evolutionary history of these species and 

reinforce the need for further researches to better understand the processes 

responsible for the maintenance of genetic variability found. 

Keywords: Biodiversity; forest fragmentation; isoenzymes; Drosophila ornatifrons, 

Drosophila maculifrons.



35

INTRODUÇÃO 

   

O atual quadro de fragmentação de áreas nativas observado em todo 

mundo, tem influenciado fortemente os processos ecológicos e evolutivos 

detectados na natureza (DÖGE, 2006). Além disso a fragmentação tem sido 

considerada a mais séria ameaça à diversidade biológica e a causa primaria da 

recente crise de extinções (WILCOX e MURPHY, 1985; LEITÃO FILHO; 1994).  

Para pequenas populações,  o processo de fragmentação dos habtats  

resulta em risco de perder a variação genética devido a processos estocásticos 

demográficos, ambientais e genéticos (FRANKEL e SOUL, 1981; SHAFFER 1981; 

1987). Este impacto sobre a diversidade genética é fundamental, pois esta é 

considerada matéria-prima de mudança evolutiva.    

A busca pela sustentabilidade tem impulsionado o desenvolvimento de 

planos de manejo que amenizem os impactos negativos da ação antrópica sobre o 

ecossistema, por meio da compreensão dos processos ecológicos e evolutivos que 

ocorrem nos ambientes naturais, o que só é possível com a utilização de táxons-

modelo (PEARSON, 1994).  

Várias espécies da família Drosophilidae são consideradas excelentes 

modelos biológicos devido a sua grande diversidade, tanto morfológica quanto 

ecológica, ampla distribuição geográfica, alta abundância de indivíduos por 

comunidade, fácil captura, baixo custo para manutenção em laboratório, rápido ciclo 

de vida e alta sensibilidade a variações ambientais (DA MATA et al., 2008).  

As espécies do grupo guarani de Drosophila tem sido apontadas como 

indicadores de preservação ambiental, pois são encontradas freqüentemente em 

áreas bem preservadas (FERREIRA e TIDON, 2005). Contudo aspectos 

importantes destas espécies ainda são desconhecidos, e o volume de dados 

relativos à ecologia, sistemática, evolução e principalmente genética destas 

populações são escassos. 

O grupo guarani, pertencente à seção quinaria-tripuntacta do subgênero

Drosophila, compreende atualmente 16 espécies (BÄCHLI, 2011) de ampla 

distribuição Neotropical (VAL et al. 1981). KING (1947) dividiu as seis espécies até 

então conhecidas do grupo em dois subgrupos: o subgrupo guaramunu, constituído 

por D. maculifrons, D. griseolineata e D. guaraja; e o subgrupo guarani composto 
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por D. ornatifrons, D. guaru e D. subbadia. As demais espécies não foram alocadas 

em nenhum dos subgrupos. 

Drosophila maculifrons é encontrada na América do Sul, a leste dos Andes, e 

do norte da Argentina ao Brasil central (PAVAN, 1959) foi registrada em matas, 

cerrados e dunas paulistas (SENE et al., 1980; BIZZO e SENE, 1982). É uma 

espécie dominante tanto em ambientes de Savana, quanto em ambientes de 

florestas subtropicais do Rio Grande do Sul, onde são mais freqüentes no interior 

do que em áreas costeiras (da CUNHA et al., 1953). 

A ocorrência de Drosophila ornatifrons na Mata Atlântica paulista é conhecida 

desde os primeiros levantamentos de Drosophila, já foi registrada nos campos 

abertos da Serra do Cipó, MG (TIDON-SKLORZ et al., 1994) e também nos 

Estados Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e Santa 

Catarina (GOTTSCHALK et at., 2008).  

A conservação da biodiversidade tem como base o fato que existe variação 

genética dentro de cada população. Essa variação surge através de mutações, é 

amplificada por recombinações gênica, e é a base para os processos evolutivos. 

Assim, estudos sobre a variabilidade genética de populações naturais são 

extremamente importantes para compreender a história evolutiva de uma espécie 

(MATEUS E SENE, 2003).  

A eletroforese de isoenzimas foi aplicada pela primeira vez na década de 60 

(HARRIS, 1966; LEWONTIN E HUBBY, 1966). Desde então, tem sido fundamental 

em diversas áreas da biologia, principalmente em estudos de biologia evolutiva, 

onde possibilitou um grande avanço na compreensão dos processos evolutivos, 

oferecendo uma maneira direta para acessar e avaliar a variação genética em 

populações através do produto direto da expressão gênica (HUBBY E LEWONTIN, 

1966; NEIGEL, 1997).  

Sabendo que as pressões ecológicas podem ter impactos sobre a 

diversidade genética, o presente trabalho teve como objetivo determinar o nível de 

diferenciação genética entre as espécies D. maculifrons e D. ornatifrons amostradas 

em diferentes regiões geográficas de suas distribuições, através da variação de 

isoenzimas como marcador, buscando compreender os processos que atuam na 

manutenção de tal variação. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

   

MATERIAL BIOLÓGICO 

As coletas foram realizadas em quatro áreas isoladas geograficamente, 

sendo duas áreas no Estado de São Paulo e duas no Estado do Paraná (TABELA 

01). 

TABELA 01: Locais de Coletas dos espécimes de Drosophila maculifrons e
Drosophila ornatifros, nos Estados de São Paulo e Paraná. 

Localidade Cidade/Estado Sigla 
Coordenadas 
geográficas 

Parque Municipal 
das Araucárias 

Guarapuava / 
Paraná 

PA 
25º21’14’’S, 
51°27'19” W 

Parque São 
Francisco da 
Esperança 

Guarapuava / 
Paraná 

SSF 
25º03�49”S, 

51º17�30” W 

Instituto de 
Zootecnia de 
Sertãozinho-

Fazenda 
Experimental 

Sertãozinho/São 
Paulo 

SER 
21º19�10”S, 

47º16�15” W 

Fazenda Cajuru – 
Propriedade 

particular 

Cajuru/São 
Paulo 

CA 
21º09�08”S, 

48º04�58” W 

No estado do Paraná, as coletas foram realizadas em duas áreas com 

fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, em Unidades de Conservação localizados 

no Município de Guarapuava-PR.  

O primeiro fragmento denominado Parque Municipal das Araucárias (PA), foi 

declarado Reserva Ecológica em 05 de junho de 1981 e Área de Proteção 

Ambiental pela Lei 198/91. Ocupa uma área total de 104 ha composta por Mata 

com Araucária (43 ha), Floresta de Galeria (10 ha) (onde a dominância do pinheiro 

é substituída pela do branquilho), Campo (6,8 ha), Várzea (11 ha), e áreas 

alteradas (33 ha) (fonte: SEMAFLOR – Guarapuava-PR). Apesar da localização 
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próxima a área urbana, este remanescente florestal encontra-se em um razoável 

estado de conservação, sem sinais de perturbações agressivas como 

desmatamento.  

O segundo fragmento no Estado do Paraná é denominado Parque Municipal 

São Francisco da Esperança (SSF). Está localizado em uma região de tríplice 

fronteira entre os municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo, dentro da Área 

de Preservação Ambiental da Serra da Esperança (criada através da Lei Estadual 

nº 9.905/92) que apresenta uma grande área de formação florestal contínua, 

constituída em quase sua totalidade por Floresta Ombrófila Mista bem preservada. 

Ao longo das ultimas décadas, a área onde está localizado o Parque São 

Francisco da Esperança sofreu intensamente com o desmatamento criminoso para 

exploração madeireira e agrícola, reduzindo ainda mais os remanescentes deste 

tipo de vegetação no Estado�� O parque foi criado a menos de 10 anos pelo 

município de Guarapuava após uma longa disputa judicial pela área com o 

município de Prudentópolis, e se tornou um dos principais atrativos eco turísticos do 

município, fato este que aumentou a fiscalização e preservação local.  

As outras duas áreas de coletas foram fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual localizados no interior do Estado de São Paulo. O primeiro fragmento 

está localizado em uma propriedade particular na cidade de Cajuru (CA), próximo à 

Cachoeira do Mangue (atração turística local) e também a área urbana deste 

município. Trata-se de uma área de Reserva Legal, cercada por uma área de 

exploração agrícola (plantação de cana-de-açúcar), reflorestamento comercial de 

eucalipto e pastagem, onde a interferência antrópica é constante.  

 A outra área está localizada dentro da Estação Experimental de Zootecnia de 

Sertãozinho (SER) próxima ao município de Sertãozinho/SP. Também é uma área 

de preservação ambiental relativamente extensa, e que se encontra em um estágio 

intermediário de regeneração.  A Estação Experimental também esta localizada em 

uma área próxima ao centro urbano do município, e está cercada por áreas de 

pastagens e áreas de exploração agrícola (plantação de cana) onde as queimadas 

são freqüentes.  

As coletas foram realizadas entre os anos de 2008 a 2010. Em cada 

fragmento foi traçado um transecto horizontal com 200m de comprimento onde 

foram instaladas seis armadilhas distantes 40 m umas das outra. Foram utilizadas 
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armadilhas de solo (pratos), com isca de banana, laranja e fermento biológico, 

conforme metodologia testada por nosso grupo de trabalho do Laboratório de 

Genética e Evolução da UNICENTRO-PR, e publicada por dos SANTOS et al.

(2010). Estas foram mantidas no campo por três dias e após este período os 

indivíduos foram coletados ativamente com rede entomológica e acondicionados 

em tubos de ensaio, contendo meio de cultura e transportados para o laboratório 

para posterior identificação. 

A identificação dos espécimes de D. maculifrons e D. ornatifrons foi realizada 

com o auxílio de microscópios estereoscópicos, câmara de gás carbônico e chave 

de identificação (FREIRE-MAIA E PAVAN, 1949). Os indivíduos de Drosophila 

maculifrons e Drosophila ornatifrons foram armazenados individualmente a seco em 

microtubos a – 20o C para as posteriores análises de locos isoenzimáticos.  

Um total de 187 indivíduos da espécie D. maculifrons (59 PA,  69 SSF, 27 CA 

e 32 SER), e 145 indivíduos de D. ornatifrons (58 PA,  55 SSF, 17 CA e 15 SER) 

foram analisados através de eletroforese de isoenzimas. 

ANÁLISE ELETROFORÉTICA 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Todos os espécimes identificados como D. maculifrons ou D. ornatifrons foram 

identificados e todos os tórax/abdômen foi armazenado individualmente em tubos 

de 1,5 mL a –20 ºC, para análises isoenzimáticas. Todas as amostras de D. 

maculifrons e D. ornatifrons foram individualmente homogeneizadas em 30 ìL de 

água destilada, cada sobrenadante foi absorvido por três papeis de filtro Whatman 

3MM (5 x 7 mm), aplicadas em gel de amido a 14% (Penetrose 30™) e analisadas 

quanto à variabilidade isoenzimática para seis sistemas isoenzimaticos divididos em 

duas classes de acordo com o tipo de tampão. 

SISTEMAS ELETROFORÉTICOS 

O sistema eletroforético TC1 (modificado de CASTANHEIRA e CONTEL, 1995) 

é constituído por: 
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• tampão dos eletrodos: Tris-Citrato pH 7,2 (Tris 0,340 M; Ácido Cítrico 0,103 

M). 

• tampão do gel: Tris-Citrato pH 7,6 (Tris 0,022 M; Ácido Cítrico 0,006 M). 

Para este sistema foram construídos 2 géis com dimensões de 24 cm x 11 cm x 

8 mm, que foram cortados em 3 fatias cada um. Coradas para ME, MDH, EST, 

GPDH e IDH, totalizando 5 colorações. 

O sistema eletroforético TC2 (modificado de SENE e CARSON, 1977) é 

constituído por: 

• tampão dos eletrodos: Borato pH 8,7 (Ácido Bórico 0,299 M). 

• tampão do gel: Tris-Citrato pH 8,9 (Trizma Base 0,076 M; Ácido Cítrico 0,005 

M). 

Para este sistema foi construído 1 gel com as mesmas dimensões que para 

TC1, que foi cortado em 3 fatias, das quais uma foi corada para PGM. 

As amostras foram submetidas à eletroforese em câmara fria a 4º C durante 5 

horas e 30 minutos no sistema TC1 e 5 horas no sistema TC2. Sobre o gel foi 

colocado uma placa de vidro e sobre o vidro, um recipiente com gelo. A voltagem foi 

mantida constante na fonte a partir do momento em que atingiu um valor próximo a 

3 V/cm no gel. A miliamperagem na fonte foi variável. Como controles em cada gel 

foram utilizadas amostras de D. antonietae. 

 SISTEMAS ISOENZIMÁTICOS 

Os sistemas isoenzimáticos utilizados neste trabalho, juntamente com suas 

composições, estão descriminados a seguir: 

• Enzima Málica (ME): 420 mg de Ácido Málico; 15 mL de Tampão Tris-HCl 0,1 

M pH 8,6; 240 mg de MgCl2; 5 mg de NADP; 4 mg de MTT; 4 mg de PMS; 

ágar a 2% até quase dobrar o volume. 

• Malato Desidrogenase (MDH): 210 mg de Ácido DL-Málico; 15 mL de 

Tampão Tris- HCl 0,1 M pH 8,6; 6 mg de NAD; 4 mg de MTT; 2 mg de PMS; 

ágar a 2% até quase dobrar o volume. 

• Esterase (EST): 100 mL de Tampão Fosfato 0,05 M pH 6,5; 40 mg de Fast 

Blue RR Salt; 4 mL de á-Naftil Acetato a 1% em acetona a 50%. 
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• á-Glicerofosfato Desidrogenase (GPDH): 80 mg de DL-1-Glicerofosfato; 20 

mL de Tampão Tris-HCl 0,1 M pH 8,5; 6 mg de NAD; 6 mg de MTT; 6 mg de 

EDTA; 1,2 mg de PMS; ágar a 2% até quase dobrar o volume. 

• Isocitrato Desidrogenase (IDH)5: 20 mg de Ácido DL-Isocítrico; 20 mL de 

Tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5; 4 mg de NADP; 4 mg de MTT; 20 mg de 

MgCl2; 6 mg de EDTA; 1,2 mg de PMS; ágar a 2% até quase dobrar o 

volume. 

• Fosfoglicomutase (PGM)7: 80 mg de Glicose-1-Fosfato; 25 mL de Tampão 

Tris-HCl 0,1 M pH 8,0; 9 unidades de glicose-6-fosfato desidrogenase; 11 

mg de NADP; 11 mg de MTT; 3,75 mg de PMS; 15 mg de MgCl2; ágar a 2% 

até quase dobrar o volume. 

As colorações para EST foram preparadas pelo método de HARRIS e 

HOPKINSON (1976); GPDH, IDH e ME pelo método descrito por FALCÃO E 

CONTEL (1991a); PGM pelo método descrito por MATEUS e SENE (2003); e MDH

pelo método descrito por FALCÃO e CONTEL (1991b). Posteriormente, os géis 

foram fotografados em sistema de captura de imagens (Molecular Imaging L-Pix HE 

– Loccus Technology), e genotipados. Os locos foram numerados em ordem 

crescente do mais catiônico para o mais aniônico. 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

O programa computacional TFPGA (MILLER, 1997) foi utilizado para obter a 

freqüência alélica, heterozigosidade média (observada – Ho, e esperada – He), 

porcentagem de locos polimórficos, estatística F de Wright (WEIR e COCKERHAM 

1984), distância genética (NEI, 1972), analise de agrupamento UPGMA e teste para 

o equilíbrio de Hardy-Weinberg usando o teste exato com o método convencional 

de Monte Carlo e o teste de Markov Chain (10 batches e 2000 permutações por 

batches). O programa GDA (LEWIS e ZAYKIN, 2001) foi utilizado para obter os 

valores de distancia de REYNOLDS et al (1983) e agrupamento Neighbor-Joining.

Os valores obtidos para Fst por meio da estatística F de Wright foram 

utilizados para: (1) Classificação da diferenciação genética entre os fragmentos 

(análises espaciais) usando o guia qualitativo proposto por WRIGHT (1978) em 

‘baixo’ (0 – 0,05), ‘moderado’ (0,05 – 0,15), ‘alto’ (0,15 – 0,25) e ‘muito alto’ (> 0,25); 
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(2) Estimativa da taxa de fluxo gênico entre os fragmentos estudados através da 

fórmula dada por WRIGHT (1931), Fst = 1/ (4 Nm + 1), onde Nm representa o 

número efetivo de gametas migrantes entre as populações por geração; e posterior 

verificação do balanço entre a deriva genética e o fluxo gênico de acordo com 

KIMURA e WEISS (1964). Para esta última abordagem, foi assumido que as 

populações estudadas estão em equilíbrio de acordo com o modelo de ilhas, no 

qual esta equação é baseada. 
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RESULTADOS 

   

 Drosophila maculifrons 

Um total de 187 indivíduos da espécie D. maculifrons (59 PA, 69 SSF, 27 CA 

e 32 SER) foram analisados por meio de eletroforese, para 06 sistemas 

isoenzimáticos, resultando em 7 locos e 48 alelos que foram numerados em ordem 

crescente do mais catiônico para o mais aniônico, sempre comparando a migração 

relativa do alelo com o marcador (espécie D. antonietae ), conforme resultados 

apresentados a seguir: 

  

ESTERASE – EST (FIGURA 01) : A coloração para esterase evidenciou 

apenas um loco em todas as populações e um total de 11 alelos foram encontrados 

(TABELA 02). A população do PA apresentou 8 alelos (2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), e o 

mais freqüente foi o alelo 7 (49%), e o alelo 11 foi exclusivo para a população do 

PA. A população do SSF também apresentou 8 alelos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e o 

mais freqüente foi o alelo 6 (27%),e  os alelos 1 e 4 foram exclusivos para esta 

população.  A população CA apresentou 7 alelos (3, 5, 6, 7, 8, 9  e 10), o mais 

freqüente foi o 9 (35%). A população de SER apresentou 4 alelos (6, 7, 8 e 9) e o 

mais freqüente foi o alelo 7 (37%). Não foi encontrado nenhum alelo exclusivo para 

as populações de CA e SER. 
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FIGURA 01: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Esterase - indivíduos de 4 
populações naturais de Drosophila maculifrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 representam os 
alelos. M = marcador. A, B e C são géis realizados em momentos diferentes. 

A B C
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�-GLICEROFOSFATO DESIDROGENASE - 1-GPDH (FIGURA 02): a 

coloração para 1-GPDH evidenciou apenas um loco para todas as populações 

analisadas e um total de 6 alelos foram encontrados (TABELA 02) . A população do 

PA apresentou apenas os alelos 2 e 3 o mais freqüente foi o 2 com 73%.  Para a 

população do SSF foram encontrados os alelos1 e 2, o mais freqüente foi o alelo 1 

com 85% de freqüência.  A população de CA apresentou o maior numero de alelos 

para este loco em relação as outras populações, foram encontrados 4 alelos (3, 4, 5 

e 6), sendo que os alelos 5 e 6 foram exclusivos para essa população e o mais 

freqüente foi o alelo 5 (60%). A população de SER apresentou 3 alelos (1, 2 e 3) e o 

mais freqüente foi o alelo 2 (50%). 

.

ISOCITRATO DESIDROGENASE- IDH (FIGURA 03): a coloração para esta 

enzima evidenciou apenas um loco em todas as populações analisadas e um total 

de 7 alelos foram encontrados (TABELA 02). Para a população do PA foram 

evidenciados 4 alelos: (1, 2, 3 e 4) , e o mais freqüente foi o 2 com 54%. Para a 

população do SSF foram encontrados os mesmos 4 alelos da população do PA 

contudo o que apresentou maior freqüência foi o alelo 3 (44%). Para a população 

de CA foram encontrados 3 alelos (5, 6 e 7) sendo o alelo 6 o mais freqüente (64%) 

e o alelo 7 exclusivo dessa população. A população de SER apresentou o maior 

numero de alelos (6), apenas o alelo 7 não foi encontrado, e o alelo mais freqüente 

foi o 3 (42%). 
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FIGURA 02: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para �- Glicerofosfato 
desidrogenase- indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila maculifrons. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
representam os alelos. M = marcardor. A e B são géis realizados em momentos diferentes.
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FIGURA 3: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Isocitrato desidrogenase - 
indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila maculifrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 representam 
os alelos. M = marcador. A e B são géis realizados em momentos diferentes. 

MALATO DESIDROGENASE– MDH: a coloração para MDH foi a única que 

evidenciou dois locos, denominados Mdh-1 (proteínas que migraram para o lado 

positivo do gel, ou seja, com carga mais negativas)  e Mdh-2 (proteínas que 

migraram para o lado negativo do gel, ou seja com carga mais positivas). 

Mdh-1 (FIGURA 04): foi encontrado um total de 6 alelos (TABELA 02), a 

população do PA apresentou 3 alelos (1, 2 e 3) e o mais freqüente foi o alelo 1 

(81%). Para a população do SSF foram encontrados 4 alelos (1, 2, 3 e 4) e o alelo 

mais freqüente também foi o 1 com 72%. Para a população de CA foram 

encontrados 3 alelos (1, 5 e 6), o mais freqüente foi o alelo 5 (45%), e os alelos 5 e 

6 foram encontrados apenas nessa população. Para a população de SER foram 

encontrados 4 alelos (1, 2, 3 e 4) e o mais freqüente foi o alelo 2 (37%)  seguido do 

alelo 1 (35%). 
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FIGURA 04: Gel de amido (Penetrose 30TM) 14%-Coloração para Malato desidrogenase (Mdh-
1)-indivíduos de 4 populações naturais de D. maculifrons. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 representam os alelos. 
M = marcador A e B são géis realizados em momentos diferentes.
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Mdh-2: um total de 6 alelos foram encontrados (TABELA 02). Para a 

população do PA foram encontrados 4 alelos ( 2, 3, 4 e 5) e o mais freqüente foi o 

alelo 3 (42%). Para a população do SSF foram encontrados 3 alelos (1, 2 e 3) e o 

mais freqüente foi o alelo 2 (44%).  A população de CA apresentou o maior número 

de alelos (6) comparada as demais populações e o alelo mais freqüente foi o 6 

(36%). Para a população de SER foram encontrados 5 alelos (2, 3, 4, 5 e 6)  sendo 

o mais freqüente o alelo 5 (36%). 

ENZIMA MÁLICA – ME (FIGURA 05): as colorações realizadas para essa 

enzima evidenciaram a presença de apenas um loco em todas as populações e um 

total de 7 alelos foram encontrados (TABELA 02). A população do PA apresentou 4 

alelos (1, 2, 3 e 4) e o mais freqüente foi o alelo 3 (37%), enquanto que para a 

população de SSF foram encontrados apenas 2 alelos (1 e 2) sendo o alelo 1 o 

mais frequente 68%. Para a população de CA foram encontrados 5 alelos (3, 4, 5, 6 

e 7) e o mais freqüente foi o 4 (35%), enquanto que para a população de SER 

apresentou 4 alelos (1, 2, 3 e 4) sendo o alelo 2 mais frequente (59%).  

FOSFOGLICOMUTASE – PGM (FIGURA 6): as colorações para PGM 

evidenciaram apenas 1 loco e um total de 5 alelos em todas as populações 

(TABELA 02). A população PA apresentou 4 alelos (1, 2, 3 e 4) sendo que o mais 

frequente foi o alelo 1 (61%). Para a população do SSF não encontramos nenhum 

alelo. Já a população de CA apresentou 2 alelos (1 e 2 ) sendo o alelo 1 também o 

mais frequente com 83%. Para a população de SER 3 alelos foram encontrados (3, 
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FIGURA 05: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Enzima Malica- indivíduos de 4 
populações naturais de Drosophila maculifrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 representam os alelos. M = marcador. 

A, B e C são géis realizados em diferentes momentos

A B C 
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4 e 5) e o mais frequente foi o alelo 4 (89%) e o alelo 5 foi exclusivo para essa 

população. 

FIGURA 06: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Fosfoglicomutase- 
indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila maculifrons. 1, 2, 3, 4 e 5 representam os 
alelos. M = marcador. 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As freqüências alélicas para todas as populações de D. maculifrons 

estudadas neste trabalho, estão apresentadas na Tabela 2. Em todas as análises, 

um loco foi considerado polimórfico quando a freqüência do alelo mais comum não 

ultrapassou 95%. As quatro populações estudadas apresentaram 100% dos locos 

polimórficos. A heterozigozidade média observada (Ho) e a heterozigosidade média 

esperada foi de respectivamente 0,3287 e 0,5771 para a população do PA, 0,3600 

e 0,5401 para a população de SSF, 0,3285 e 0,6286 para a população de CA, 

0,4210 e 0,6189 para a população de SER. 

 O teste para verificação do Equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada loco 

mostrou que os únicos locos que não apresentaram desvio significativo do equilíbrio 

foram  o loco 1-Gpdh: para as populações do PA (p=0,6207), SSF (p=0,5791) e 

SER (p=0,4581) e o loco Mdh-1(p=0,1962): para a população do SSF. 
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TABELA 02 -Freqüência alélica de 7 locos isoenzimáticos em 4  populações 

naturais de D. maculifrons. Na= número de alelos observados; P0,95= proporção de 

locos polimórficos; Ho=  heterozigosidade média observada; He= heterozigosidade 

média esperada .Números em negrito representam freqüências que estão em 

equilíbrio de Hardy–Weinberg. 

POPULAÇÃO 

ALELO PA         SSF        CA         SER 

       EST         (N=52)          (N=62)         (N=23)         (N=30) 

1 - 0,06 - - 

2 0,02 0,06 - - 

3 - 0,03 0,02 - 

4 - 0,12 - - 

5 0,03 0,17 0,07 - 

6 0,15 0,27 0,13 0,25 

7 0,49 0,26 0,17 0,37 

8 0,24 0,02 0,15 0,27 

9 0,05 - 0,35 0,11 

10 0,01 - 0,11 - 

11 0,01 - - - 

      1-GPDH          (N=22)          (N=55)         (N=9) (N=17) 

1 - 0,85 - 0,38 

2 0,73 0,15 - 0,5 

3 0,27 - 0,10 0,12 

4 - - 0,20 - 

5 - - 0,60 - 

6 - - 0,10 - 

IDH (N=23) (N=37) (N=25) (N=26) 

1 0,09 0,14 - 0,04 

2 0,54 0,34 - 0,15 

... 
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TABELA 2 – Continuação. 

POPULAÇÃO 

ALELO PA SSF CA SER 

IDH (N=23) (N=37) N=(25) N=(26) 

3 0,33 0,44 - 0,42 

4 0,04 0,08 - 0,06 

5 - - 0,02 0,20 

6 - - 0,64 0,12 

7 - - 0,34 - 

MDH-1 (N=47) (N=58) N=(10) N=(20) 

1 0,81 0,72 0,2 0,35 

2 0,15 0,24 - 0,37 

3 0,04 0,03 - 0,25 

4 - 0,01 - 0,03 

5 - - 0,45 - 

6 - - 0,35 - 

MDH-2 (N=38) (N=49) N=(18) N=(22) 

1 - 0,37 0,17 - 

2 0,24 0,44 0,22 0,18 

3 0,42 0,19 0,11 0,09 

4 0,24 - O,03 0,23 

5 0,10 - 0,11 0,36 

6 - - 0,36 0,14 

ME (N=54) (N=68) N=(16) N=(27) 

1 0,15 0,68 - 0,19 

2 0,23 0,32 - 0,59 

3 0,37 - 0,03 0,20 

4 0,25 - 0,35 0,02 

5 - - 0,28 - 

6 - - 0,25 - 

7 - - 0,09 - 

... 
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TABELA 2 – Continuação 

POPULAÇÃO

ALELO PA SSF CA SER

PGM (N=38) (N=0) N=(21) N=(19)

1 0,61 - 0,83 -

2 0,12 - 0,17 -

3 0,18 - - 0,03

4 0,09 - - 0,89

5 - - - 0,08

Na 29 23 29 26

P0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

Ho 0,3287 0,3600 0,3281 0,4210

He 0,5771 0,5401 0,6286 0,6189

Conforme resultados mostrados na Tabela 03 referentes à Estatística F de 

Wright houve uma heterogeneidade do índice Fst, que variou entre 0,0713 (Est) e 

0,5136 (1-Gpdh). O valor de Fst considerando todos os locos e todas as 

populações, foi igual a 0,2726 (IC 95%= 0,1639 – 0,3942) o que indica uma 

diferenciação genética muita alta ente as populações. Apenas o loco de Est  

apresentou moderada diferenciação (Fst=0,0713), três locos (Idh, Mdh-1, Mdh-2) 

apresentaram uma alta diferenciação (Fst ente 0,15-0,25) enquanto os demais locos 

(1-Gpdh, Me, Pgm) apresentaram diferenciação muito alta (Fst> 0,25.). 

A deficiência de heterozigotos encontrada foi muito alta, tanto dentro de cada 

população (Fis = 0,3537, considerando todos os locos), variando entre 0,0256 (1-

Gpdh) e 0,5373 (Mdh), quanto em relação ao total (Fit = 0,5299), variando entre 

0,4071 (Mdh-2) e 0,6244 (Mdh-1).   

Ainda com relação ao índice Fis apenas o loco 1-Gpdh (0,0256) apresentou 

baixa deficiência de heterozigotos. O loco Pgm (0,1283) apresentou moderada 

deficiência de heterozigotos. Os demais locos apresentaram deficiência de 

heterozigotos muito alta (>0,25). Com relação ao índice Fit todos os locos 

apresentaram uma deficiência de heterozigotos muito alta, sendo que 5 dos 7 locos 

esse valor foi significativo (IC 95%= 0,4813 a 0,5750).
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O cálculo de identidade genética utilizando Nei (1972) entre as coletas 

(TABELA 04) evidenciou que as identidades genéticas variaram de 0,1769 (SSF e 

CA) a 0,6771 (SSF e SER), e as distâncias entre 0,39 (SSF e SER) e 1,73 (SSF e 

CA). As populações que apresentaram maior identidade (0,677) e 

conseqüentemente menor distancia (0,39) foram SER e SSF,  e as populações que 

apresentaram menor identidade (0,176) e conseqüentemente uma distancia maior 

(1,73) foram as do SSF e CA. 

A Tabela 05 mostra os resultados do teste de homogeneidade entre as 

populações utilizando o teste exato. As análises entre as populações par a par, 

considerando todos os locos ao mesmo tempo, demonstrou diferenças significativas 

entre as populações  (todos os locos: P=0). Os únicos locos que não apresentaram 

diferenças significativa foram Idh e Mdh-1 entre as populações do PA e SSF, e o 

loco Est entre as populações do PA e SER. A análise total entre as populações 

considerando todos os locos ao mesmo tempo, também foi significativa. 

A análise de agrupamento Neigbor-Joining (FIGURA 07A) realizada no 

software GDA, utilizando a distância genética de Reynolds et al. (1983), a 

população do PA foi agrupada com a população de CA e ambas estão mais 

próximas da população de SER do que do SSF. Já a análise de agrupamento 

UPGMA (FIGURA 07B), realizada no software TFPGA, utilizando as distâncias de 

Nei (1972) mostrou um padrão um pouco diferente. A população do SSF e de SER 

foram agrupadas no mesmo ramo, e ambas ficaram mais próximas da população do 

PA do que de CA .  
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TABELA 03: Estatística F de Wright para todos os locos analisados em todas as 
populações estudadas. I.C. = intervalo de confiança , * = valores significativos ao 
nível de 95%. 

LOCOS Fis Fit Fst

Est 0,5051 0,5404 0,0713 

Gpdh 0,0256 0,5261* 0,5136 

Idh 0,4692 0,5976 0,2417* 

Mdh-1 0,5373 0,6244 0,1882* 

Mdh-2 0,2998* 0,4071* 0,1532 

Me 0,3239* 0,5053* 0,2683* 

Pgm 0,1283 0,5399* 0,4721 

Total 0,3537* 0,5299* 0,2726* 

-mínimo  
IC 95%  
- maximo  

0,2212 

0,4564 

0,4813 

0,5750 

0,1634 

0,3942 

TABELA 04. Distâncias e Identidades de Nei (1972) entre todas as populações, 
comparadas par a par. 

Identidade

POPULAÇÃO PA SSF CA SER

PA �����    

SSF 0,5995 �����   

CA 0,3789 0,1769 �����

SER 0,6109 0,6771 0,1836 �����

Distancia 

POPULAÇÃO PA SSF CA SER

PA �����    

SSF 0,5117 �����   

CA 0,9705 1,7322 �����

SER 0,4928 0,3899 1,6948 �����
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TABELA 05: Teste Exato para diferenciação de populações de Drosophila 
maculifrons,  comparando todas as populações, par a par. * P < 0,05; ** P < 0,01; 
*** P < 0,001  

POPULAÇÃO PA SSF CA 

SSF 

Est: P=0*** 
1-Gpdh:  P=0*** 
Mdh-2: P=0*** 
Me: P=0*** 
Todos os locos:   
P=0*** 

  

CA 

Est: P=0*** 
1-Gpdh: P=0*** 
Idh: P=0*** 
Mdh-1: P=0*** 
Me: P=0*** 
Pgm: P=0,003** 
Todos os locos: 
P=0*** 

Est: P=0*** 
1-Gpdh: P=0*** 
Idh: P=0*** 
Mdh-1: P=0* 
Mdh-2: P=0*** 
Me: P=0*** 
Todos os 
locos: P=0*** 

SER 

1-Gpdh: P=0*** 
Idh: P=0*** 
Mdh-1: P=0*** 
Mdh-2: P=0*** 
Me: P=0*** 
Pgm: P=0*** 
Todos os locos: 
P=0*** 

Est: P=0*** 
1-Gpdh: P=0*** 
Idh: P=0*** 
Mdh-1: P=0*** 
Mdh-2: P=0*** 
Me: P=0*** 
Todos os 
locos: P=0*** 

Est:P= 0,002** 
1-Gpdh: P=0*** 
Idh: P=0*** 
Mdh-1: P=0*** 
Mdh-2: P=0*** 
Me: P=0*** 
Pgm: P=0*** 
Todos os locos: 
P=0*** 

Todas as 
populações 

Est:  P=0***                                        Mdh-2: P=0***
1-Gpdh: P=0,0074 **                          Me: P=0*** 
Idh: P=0***                                         Pgm: P=0*** 
Mdh-1: P=0*** 

Total  
P= 0***       X2 =128,66            gl=14
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FIGURA 07: Análise de agrupamento: (A) Neighbor-Joining com distância de 
Reynolds et al. (1983), e (B) UPGMA com distância de Nei (1972), para todas as 
populações utilizando dados de distância genética. 
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Drosophila ornatifrons 

Um total de 145 indivíduos da espécie Drosophila ornatifrons (58 PA, 55 SSF, 

17 CA e 15 SER) foram analisados eletroforeticamente para 09 sistemas 

isoenzimáticos, resultando em 7 locos e 46 alelos que foram numerados em ordem 

crescente do mais catiônico para o mais aniônico, conforme resultados 

apresentados a seguir: 

ESTERASE (FIGURA 08): A coloração para esterase evidenciou apenas um 

loco em todas as populações e um total de 10 alelos foram encontrados (TABELA 

6). A população PA apresentou 9 alelos (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), e o mais 

freqüente foi o alelo 5 (22%).  A população do SSF apresentou 10 alelos e o mais 

frequente foi o alelo 6 (18%). O alelo 2 foi exclusivo para essa população e os 

alelos 1 e 10 foram exclusivos para as duas populações do Paraná (PA e SSF). A 

população CA apresentou 6 alelos (4, 5, 6, 7, 8 e 9) e os mais freqüentes foram: 9 

(27%) e 5 (23%). A população de SER apresentou 6 alelos (3, 4, 5, 6, 7 e 8) e o 

mais frequente foi o alelo 4 (43%). 

FIGURA 08: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Esterase- indivíduos de 4 
populações naturais de Drosophila ornatifrons. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 representam os alelos. M= 
marcador.

  

�-GLICEROFOSFATO DESIDROGENASE - 1-GPDH (FIGURA 09): A 

coloração para 1-Gpdh evidenciou apenas um loco para todas as populações 

analisadas e um total de 6 alelos foram encontrados (TABELA 6). A população do 

PA apresentou 6 alelos (1, 2, 3, 4, 5 e 6) e o alelo mais freqüente foi o 4 com 46% 

de freqüência, os alelos 1 e 2 foram exclusivos para a população do PA. Para a 

população do SSF foram encontrados 3 alelos (4, 5 e 6) e o  mais freqüente foi o 4 
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com 77%. O alelo 6 foi encontrado apenas nas populações do PA e do SSF.  A 

população de CA apresentou 2 alelos (4 e 5) sendo que o mais freqüente foi 4 com 

83%. A população de SER apresentou 3 alelos (3, 4 e 5) e o mais freqüente 

também foi o alelo 4 com 68% . 
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FIGURA 09: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para �-Glicerofosfato 
desidrogenase- indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila maculifrons.1, 2, 3 e  4
representam os alelos. A e B são géis realizados em diferentes momentos.

ISOCITRATO DESIDROGENASE – IDH (FIGURA 10): a coloração para Idh

evidenciou apenas um loco em todas as populações analisadas e um total de 6 

alelos foram encontrados (TABELA 6). Para a população do PA foram encontrados 

5 alelos (1, 2, 3, 4 e 5)  e o mais freqüente foi o 1 com 36%. A população do SSF 

apresentou 4 alelos (1, 2, 3 e 4), o que apresentou maior freqüência foi o alelo  2 

(37%) seguido do alelo 1 (36%). Para a população de CA foram encontrados 5 

alelos (1, 2, 3, 5 e 6) sendo o alelo 2 o mais freqüente (46%). A população de SER 

apresentou 6 alelos (1, 2, 3, 4, 5 e 6) e o alelo mais freqüente foi o 3 (54%). O alelo 

6 foi encontrado apenas nas populações de São Paulo (CA e SER). 
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FIGURA 10: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Isocitrato desidrogenase- 
indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila ornatifrons. 1, 2, 3, 4 e 5 representam os alelos. 
M=marcador. 
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MALATO DESIDROGENASE– MDH: a coloração para MDH foi a única que 

evidenciou dois locos, denominados Mdh-1 (proteínas que migraram para o lado 

positivo do gel, ou seja, com carga mais negativas)  e Mdh-2 (proteínas que 

migraram para o lado negativo do gel, ou seja com carga mais positivas). 

Mdh-1 (FIGURA 11): foram encontrados um total de 6 alelos (TABELA 6). 

Para a população do PA encontramos 6 alelos (1, 2, 3, 4, 5 e 6) e o mais freqüente 

foi o alelo 2 (42%) O alelo 6 foi exclusivo para a população do PA. Para a 

população do SSF foram encontrados 4 alelos (1, 2, 4 e 5) e o alelo mais freqüente 

foi o 4 com 39%. O alelo 5 foi encontrado apenas nas populações do Paraná (PA e 

SSF).A população de CA foi a única que apresentou apenas um alelo (alelo 1) , ou 

seja foi monomórfica. Para a população de SER encontramos 4 alelos (1, 2, 3 e 4) e 

o mais freqüente foi o alelo 2 (63%).  

FIGURA 11: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Malato         desidrogenase- 
Mdh-1 - indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila ornatifrons.1, 2, 3, 4 representam os 
alelos. M=marcador.  

Mdh-2: um total de 6 alelos foram encontrados (TABELA 6). Para a 

população do PA foram encontrados 6 alelos ( 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e os mais freqüentes 

foram os alelos 4 (33%) e 5 (30%). Para a população do SSF foram encontrados 2 

alelos (1 e 3) e o mais freqüente foi o alelo 3 (63%).  Para as populações de CA e 

SER não encontramos nenhum alelo para este loco. 

ENZIMA MÁLICA – ME (FIGURA 12): as colorações realizadas para ME 

evidenciou a presença de apenas um loco em todas as populações e um total de 6 

alelos foram encontrados (Tabela 6). A população do PA e do SSF apresentaram 6 

alelos (1, 2, 3, 4, 5 e 6) e o mais freqüente, para ambas populações, foi o alelo 3 
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(43% e 37% respectivamente), e o alelo 6 foi exclusivo para as populações do PA e 

do SSF. Para a população de CA 5 alelos foram encontrados (1, 2, 3, 4 e 5) e o 

mais freqüente foi o 3 (36%), enquanto que para a população de SER apresentou 4 

alelos (1, 2, 3 e 5) sendo que o mais comum foi o 3 (71%).  

�

�

1 

M2 
3 

4
5

6 

   

FOSFOGLICOMUTASE – PGM (FIGURA 13): as colorações para PGM 

evidenciaram apenas 1 loco e um total de 6 alelos em todas as populações 

(TABELA 6). A população PA apresentou 5 alelos ( 2, 3, 4, 5 e 6) e o mais frequente 

foi o alelo 5 (64%). Enquanto que para a população do SSF foram encontrados 4 

alelos (3, 4, 5 e 6) e o alelo 5 também foi o mais freqüente (60%). Os alelos 4, 5 e 6 

foram exclusivos das populações do PA e SSF. A população de CA apresentou 3 

alelos (1, 2 e 3) sendo o alelo 1 o mais freqüente (81%). Para a população de SER, 

3 alelos foram encontrados (1, 2 e 3) e o mais frequente foi o alelo 2 (55%).  O alelo 

1 foi exclusivo para as populações de CA e SER. 

FIGURA 13: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Fosfoglicomutase - 
indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila ornatifrons. 1, 2, 3, 4 e 5 representam os alelos.
M=marcador. 
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FIGURA 12: Gel de amido (Penetrose 30TM) a 14% - Coloração para Enzima Málica   -       
indivíduos de 4 populações naturais de Drosophila ornatifrons. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 representam os 
alelos. M= marcador.   
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As freqüências alélicas para todas as populações de D. ornatifrons

estudadas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 7. Em todas as análises, 

um loco foi considerado polimórfico quando a freqüência do alelo mais comum não 

ultrapassou 95% (TABELA 06). 

Das quatro populações estudadas, três (PA, SSF e SER) apresentaram 

100% dos locos polimórficos. A população de CA apresentou um único loco 

monomórfico (Mdh-1). A heterozigosidade media observada (Ho) foi 0,36 para o PA, 

0,40 para o SSF, 0,15 para CA e 0,26 para SER. A heterozigosidade média 

esperada (He) para a população do PA foi de 0,73, do SSF foi 0,63, de CA foi 0,49 

e de SER foi 0,62.  

TABELA 06- Freqüência alélica de 7 locos isoenzimáticos de  4  populações 
naturais de Drosophila ornatifrons  Na=número de alelos observados; 
P0,95=proporção de locos polimórficos analisados; Ho= heterozigosidade média 
observada; He= heterozigosidade média esperada. Números em negrito 
representam freqüências que estão em equilíbrio de Hardy–Weinberg. 

POPULAÇÃO

ALELO PA SSF CA SER

EST (N=48) (N=47) N=(11) N=(14)

1 0,02 0,02 - - 

2 - 0,06 - - 

3 0,07 0,12 - 0,04 

4 0,1 0,14 0,04 0,43 

5 0,22 0,15 0,23 0,21 

6 0,14 0,18 0,18 0,21 

7 0,14 0,08 0,14 0,07 

8 0,03 0,2 0,14 0,04 

9 0,17 0,04 0,27 - 

10 0,11 0,01 - - 

      1-GPDH (N=27) (N=22) N=(12) N=(14)

1 0,04 - - - 

2 0,06 - - - 

... 
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TABELA 6: Continuação 

POPULAÇÃO

ALELO PA SSF CA SER

1-GPDH (N=27) (N=22) N=(12) N=(14) 

3 0,2 - - 0,07 

4 0,46 0,77 0,83 0,68 

5 0,2 0,21 0,17 0,25 

6 0,04 0,02 - - 

IDH (N=28) (N=42) N=(12) N=(13)

1 0,36 0,36 0,21 0,15 

2 0,2 0,37 0,46 0,11 

3 0,25 0,25 0,08 0,54 

4 0,12 0,02 - 0,04 

5 0,07 - 0,21 0,08 

6 - - 0,04 0,08 

MDH-1 (N=43) (N=22) N=(2) N=(15)

1 0,1 0,23 1 0,07 

2 0,42 0,09 - 0,63 

3 0,22 - - 0,17 

4 0,22 0,39 - 0,13 

5 0,02 0,29 - - 

6 0,01 - - - 

MDH-2 (N=23) (N=19) N=(0) N=(0)

1 0,09 0,37 - - 

2 0,17 - - - 

3 0,04 0,63 - - 

4 0,33 - - - 

5 0,3 - - - 

6 0,07 - - - 

ME (N=52) (N=51) N=(14) N=(14)

1 0,19 0,33 0,29 0,21 

... 
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TABELA 6: Continuação

POPULAÇÃO

ALELO PA SSF CA SER

ME (N=52) (N=51) N=(14) N=(14)

2 0,09 0,22 0,29 0,57 

3 0,43 0,37 0,36 0,71 

4 0,12 0,06 0,03 - 

5 0,12 0,01 0,03 0,14 

6 0,05 0,01 - - 

PGM (N=32) (N=35) N=(8) N=(10)

1 - - 0,81 0,2 

2 0,02 - 0,06 0,55 

3 0,2 0,09 0,13 0,25 

4 0,09 0,16 - - 

5 0,64 0,6 - - 

6 0,05 0,16 - - 

Na 43 33 22 26 

P0,95 1,00 1,00 0,83 1,00 

Ho 0,3609 0,4060 0,1489 0,2640 

He 0,7326 0,6308 0,4881 0,6229 

O teste para verificação do Equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada loco em 

cada população mostrou que na população do PA todos os locos (todos p=0) 

estavam fora de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para a população do SSF apenas o 

loco de 1-Gpdh (p=0,2320) estava em equilíbrio. Para população de CA apenas o 

loco Pgm não apresentou desvio significativo (P<0,05). Para a população de SER o 

único loco que não apresentou desvio do equilíbrio foi o 1-Gpdh (p=0,2347). 

A Tabela 07 mostra os resultados referentes à Estatística F de Wright. O 

índice Fst apresentou uma considerável variação de 0,0284 (Est) a 0,3246 (Mdh-2). 

O valor de Fst considerando todos os locos e todas as populações, foi de 0,1420, o 

que indica uma moderada diferenciação genética entre as 4 populações analisadas. 

Apenas dois locos apresentaram alta diferenciação Mdh-2 (Fst=0,3246) e Pgm
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(Fst=0,2811).Os locos  1-Gpdh, Mdh-1 e Me apresentaram moderada diferenciação 

genética  enquanto que os locos Est e Idh apresentaram baixa diferenciação. 

O índice Fis indicou uma deficiência de heterozigotos muito alta (Fis>0,25) 

tanto dentro de cada população (Fis = 0,4896 - considerando todos os locos), 

variando entre 0,2611 (Mdh-2) e 0,6729 (Me), quanto em relação ao total (Fit = 

0,5621), variando entre 0,3007 (1-Gpdh) e 0,7301 (Pgm). Todos os locos 

apresentaram uma deficiência de heterozigotos muito alta. 

Com relação ao índice Fit, todos os locos apresentaram uma deficiência de 

heterozigotos muito alta, sendo que apenas para o loco 1-Gpdh o valor encontrado 

não foi significativo (IC 95%= 0,4764 a 0,6437). 

Na Tabela 8 estão apresentados os resultados para o cálculo de identidade e 

distancia genética entre as 4 populações de D. ornatifrons analisadas neste 

trabalho. As identidades genéticas variaram de 0,4884 (entre PA e CA)  a 0,7302 

(PA e SSF). As distâncias genéticas variaram de 0,3145 (PA e SSF)  a 0,7166 (PA 

e CA). 

O teste de homogeneidade entre as populações (TABELA 9) analisando os 

pares de populações, considerando todos os locos ao mesmo tempo demonstrou 

diferenças significativas entre as populações  (todos os locos: P=0). Os únicos 

locos que não apresentaram diferenças significativas foram Idh e Mdh-1 entre as 

populações do PA e SSF, e o loco Est entre as populações do PA e SER 

A análise de agrupamento Neighbor-Joining (FIGURA 14A) utilizando a 

distancia de Reynolds et al. (1983) mostrou que as populações do PA e CA foram 

agrupadas no mesmo ramo e as populações de SER foi agrupada com a população 

do SSF. Já a analise de agrupamento UPGMA (FIGURA 14B), utilizando as 

distâncias de Nei (1972), mostrou que a população do PA e do SSF estão 

agrupadas em um ramo juntamente com a população de SER e que a população de 

CA está em um ramo mais externo. 
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TABELA 07: Estatística F de Wright para todos os locos analisados em todas as 
populações de Drosophila ornatifrons estudadas. I.C. = intervalo de confiança , * 
valores significativos ao nível de 95%. 

LOCOS Fis Fit Fst

Est 0,4753* 0,4902* 0,0284 

Gpdh 0,2625 0,3007 0,0518 

Idh 0,5322* 0,5540* 0,0465 

Mdh-1 0,5407* 0,6086* 0,1480* 

Mdh-2 0,2611 0,5010* 0,3246* 

Me 0,6729 0,6904 0,0534 

Pgm 0,6246 0,7301 0,2811 

Total Alelos 0,4896* 0,5621* 0,1420* 

       - mínimo  

IC 95%  

       - maximo  

0,3740 

0,5810 

0,4764 

0,6437 

0,0583 

0,2338 

TABELA 8. Distâncias e Identidades de Nei (1972) entre todas as populações de 
Drosophila ornatifrons analisadas para a par. 

Identidade

POPULAÇÃO PA SSF CA SER

PA �����    

SSF 0,7302 �����   

CA 0,4884 0,6125 �����

SER 0,6286 0,5861 0,5147 �����

Distancia 

POPULAÇÃO PA SSF CA SER

PA �����    

SSF 0,3145 �����   

CA 0,7166 0,4902 �����

SER 0,4643 0,5343 0,6642 �����
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TABELA 09: Teste Exato para diferenciação de populações comparando todas as 
populações de Drosophila ornatifrons analisadas, par a par. * P < 0,05; ** P < 0,01; 
P < 0,001 

População PA SSF CA

SSF

Est: P=0***

1-Gpdh: P=0,0017**

Idh: P=0,0058**

Mdh-1: P=0***

Mdh-2: P=0***

Me: P=0***

Pgm: P=0,0386*

Todos os locos: 

P=0***

  

CA

1-Gpdh: P=0,0252*

Idh: P=0,0013**

Mdh-1: P=0,003**

Me: P=0,0381*

Pgm: P=0***

Todos os locos: 

P=0***

Est: P=0,0473*

Idh: P=0,0001**

Mdh-1: P=0,0207*

Pgm: P=0***

Todos os locos: 

P=0***

SER

Est: P=0,004**

Idh: P=0,0184*

Me: P=0***

Pgm: P=0***

Todos os locos: 

P=0***

Est: P=0,0420*

Idh: P=0***

Mdh-1: P=0***

Me: P=0***

Pgm:P=0***

Todos os locos: 

P=0***

Est:P= 0,0032**

Idh: P=0,0015**

Mdh-1: P=0,0003***

Me: P=0,0148*

Pgm: P=0,006**

Todos os locos: 

P=0***

Todas as 

populações

Est:  P=0***;   1-Gpdh: P=0,0074 **;  Idh: P=0***; Mdh-1: P=0***;

Mdh-2: P=0***; Me: P=0***; Pgm: P=0***

Total

P= 0***       X2 =138,64            df=14



65

���

����

����

���

31,45% 

49,93% 

31,45% 

��

FIGURA 14: Análise de agrupamento entre as 4 populações de D. ornatifrons: (A) Neighbor-Joining  
e (B) UPGMA - utilizando a distância de Reynolds et al. (1983) e Nei (1972) respectivamente. 
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DISCUSSÃO 

  

As análises dos locos isoenzimáticos nas quatro populações de D. 

maculifrons e D. ornatifrons ( 48 e 46 alelos, respectivamente) estudadas, 

mostraram uma grande diversidade de alelos, maior até que muitos loci de DNA 

microssatélites testados para D. ornatiforns (LABORDA et al., 2009). SAAVEDRA et 

al (1995), estudando o polimorfismo de 4 loci isoenzimáticos (Sod, Odh, Est-2 e Est-

3) em populações naturais de D. maculifrons de  diferentes regiões fisiograficas no 

Rio Grande do Sul, também encontraram alta diversidade de alelos (32). 

A diversidade de alelos encontrada para as duas espécies analisadas neste 

trabalho também foi maior do que a de outras espécies do gênero. Por exemplo, 

MATEUS et al. (2008), analisando a diversidade de alelos através de 4 sistemas 

isoenzimáticos (IDH, MDH, ME e1-GPDH) em 11 espécies do grupo tripunctata, ao 

qual pertence a mesma seção que o grupo guarani (quinaria-tripunctata), 

observaram maior número de alelos apenas para Idh e Mdh-1 , o que 

provavelmente deve-se ao fato da análise ter se realizado em um número maior de 

espécies.  

Os dados de análise interpopulacional de D. maculifrons, mostraram que 

100% dos locos estudados são polimórficos, enquanto que para as populações de 

D. ornatifrons três (PA, SSF e SER) apresentaram 100% dos locos polimórficos e a 

população de CA apresentou 1 único loco monomórfico (MDH-1).  

As variações nas freqüências alélicas revelaram que a maioria dos locos 

analisados apresentou desvio significativo das proporções esperadas pelo Equilíbrio 

de Hardy-Weinberg. Estes resultados correspondem ao que é esperado para 

populações naturais, uma vez que as premissas do Teorema de Hardy-Weimberg 

são geralmente violadas. Populações naturais estão sujeitas a diversos fatores 

evolutivos e raramente são panmíticas uma vez que os habitats naturais estão cada 

vez mais fragmentados e os remanescentes mais isolados.  

Segundo FALCONER e MACKAY (1996) as principais alterações nas 

freqüências alélicas de populações naturais podem ser devidas a processos 

sistemáticos como mutação, fluxo gênico (migração), comportamento endogâmico, 

seleção natural ou processo dispersivo, como a deriva genética.  
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A seleção natural causada por fatores ambientais é uma possível causa, 

diversos autores já relataram a sensibilidade do gênero á variáveis ambientais 

(BARKER et al, 1986; MORAES, 2000, MATEUS, 2001; MORAES E SENE, 2002; 

MATEUS E SENE, 2003; FERREIRA E TIDON, 2005; CAVASINI, 2009) 

característica esta que inclusive, faz de varias espécies do gênero, bons 

indicadores biológicos. 

  Vários trabalhos sugerem alguma associação da variação genética de 

alozimas com o ambiente, se esta variação é mantida por seleção natural ou não, 

permanece uma questão importante na biologia evolutiva (LEWONTIN, 1974; NEI, 

1975; KIMURA, 1983; KOEHN et al., 1983). 

  ZAPATA et al. (2000) detectaram que a seleção natural é a força evolutiva 

que está operando na associação alozimas-inversões cromossômicas em D. 

subobscura.  Em D. buzzatii, estudos de variação em alozimas em populações 

colonizadoras na Austrália e Espanha sugeriram um papel significativo da seleção 

natural moldando a distribuição de freqüências alélicas de diversos locos (BARKER 

E EAST, 1980; BARKER et al., 1986; RODRIGUEZ et al., 2000), que estão 

estritamente ligados a rearranjos de inversões de segmentos cromossômicos 

(SCHAFFER et al., 1993; BETRÁN et al., 1995; RODRIGUEZ et al., 2000).  

Para os resultados obtidos neste trabalho, não foi possível correlacionar 

diretamente os efeitos de variáveis ambientais devido ao fato de que não foram 

coletados os dados abióticos necessários para fazer tal análise, pois este não era 

um dos objetivos do trabalho. Contudo, também não podemos descartar a 

possibilidade da ação da seleção natural causada por fatores ambientais, pois as 

áreas de coletas apresentam diferentes características, tais como tamanho de cada 

fragmento, tipo de vegetação (floresta ombrofila mista nas áreas de coleta do 

Paraná, e floresta estacional semidecidual em São Paulo), estado de conservação, 

clima, altitude, médias de temperatura e pluviosidade, diferenças que podem 

resultar em diferentes micro habitats e pressões de seleção diversas. 

O teste de homogeneidade usando o Teste Exato para diferenciação de 

populações mostrou que as populações de D. maculifrons apresentaram variação 

significativa das freqüências alélicas e genotípicas entre elas. Os únicos locos que 
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não apresentaram diferenças significativas foram Idh e Mdh-1 entre as populações 

do PA e SSF, e o loco Est entre as populações do PA e SER.  

O índice Fst considerando todos os locos e todas as populações, 

confirmaram os resultados acima e indicaram diferenciação genética muito alta 

entre as populações de D. maculifrons (Fst= 0,2726).  

As análises das identidades e distâncias genéticas de Nei (1972) corroboram 

a alta diferenciação genética entre as populações. A distância genética apresentou 

um grau variado de diferenciação que ficou entre 0,39 (SSF e SER) e 1,73 (SSF e 

CA). As identidades genéticas variaram de 0,1769 (SSF e CA) a 0,6771 (SSF e 

SER). Parece não haver relação direta entre as distâncias geográficas e as 

distâncias genéticas, visto que as populações com maior identidade foram a do SSF 

localizada no Estado do Paraná e SER localizada no Estado de São Paulo pela 

análise de agrupamento UPGMA e Neighbor-Joining confirmaram não haver 

relação direta entre diferenciação genética e posicionamento geográfico, onde as 

populações do sul (Paraná) foram agrupadas  juntamente com as populações do 

Sudeste (São Paulo).  

Os valores de distancia e identidade encontrados para as populações de D. 

maculifrons podem sugerir a existência de mais de uma linhagem evolutiva, pois de 

acordo com AVISE e SMITH (1997) e THORPE (1983) populações da mesma 

espécie tendem a apresentar semelhanças genéticas, com valores de identidade (I 

Nei) acima de 0,9 e de distâncias menores que 0,1, enquanto que espécies 

congenéricas apresentam valores de identidade entre 0,25 e 0,85 e de distância 

entre 0,16 e 1,39. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por MATEUS et al. (2010), para 

duas espécies do cluster buzzati: D. antonietae e D. gouveai, que apesar de serem 

espécies crípticas apresentaram acentuada divergência genética e valores de 

distãncia genética (NEI 1972) D= 1,1432 e de identidade  I=0,3188. 

Estes resultados demonstraram claramente uma diferenciação genética 

significativa entre as populações de D. maculifrons presentes nos quatro 

fragmentos analisados, e parece não haver correlação entre distância geográfica e 

diferenciação genética. Esta alta diferenciação genética pode ser resultado de 

diversos fatores evolutivos atuando sobre estas populações.  
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Considerando que os drosofilídeos não possuem um grau de dispersão tão 

grande, e também que as suas áreas de ocorrência atuais não são contínuas, o 

fluxo gênico, pode ser inexistente ou reduzido a ponto de não promover a 

homogeneização destas populações. 

 O número efetivo de migrantes ideal (Nm) calculado entre as populações de 

D. maculifrons, utilizando Fst = 0,2726 (I.C. 95% = 0,1634 – 0,3942) foi de 0,667 , 

indica que a deriva genética pode ter maior influência sobre estas populações do 

que o fluxo gênico conforme proposto por Kimura e Weiss (1964). Segundo estes 

autores Nm > 4 indica que o fluxo gênico sobrepõe a deriva genética e Nm< 1 

indica que a deriva sobrepõe o fluxo gênico. 

Nas populações de D. ornatifrons os resultados da Estatística F de Wright 

demonstrou uma moderada diferenciação genética entre as 4 populações (Fst= 

0,1420). A moderada diferenciação genética entre as populações foi confirmada 

pelas análises das distâncias genética que variaram de 0,3145 (entre PA e SSF)  a 

0,7166 (entre PA e CA); e as identidades genéticas que também variaram de 

0,4884 (PA e CA) a 0,73002 (PA e SSF). 

 Ao contrário dos resultados para D. maculifrons, parece haver correlação 

entre distância geográfica e distancia genética, visto que as populações que 

apresentaram a maior identidade foram as do Paraná (SSF e PA). Os valores 

obtidos de distancias e identidades também podem ser indicativos da presença de 

mais de uma linhagem evolutiva. 

A análise de agrupamento UPGMA, utilizando as distâncias de NEI (1972), 

confirmou a existência de uma certa relação entre diferenciação genética e 

posicionamento geográfico, onde as populações do sul (Paraná) foram agrupadas 

em um ramo mais próximas entre si do que em relação as populações do Sudeste 

(São Paulo). Contudo tal correlação não confirmada pela analise de agrupamento 

Neigbor-Joining utilizando a distância genética de REYNOLDS (1983).   

A moderada diferenciação genética entre as populações de D. ornatifrons

pode ser resultado de três processos diferentes, ou a combinação entre eles: 1) Um 

fluxo gênico interpopulacional depende da distancia e pode ter ocorrido em  algum 

momento; 2) Não houve tempo suficiente para a diferenciação destas populações 

após a vicariância causada pela fragmentação da Mata Atlântica; 3) Há uma 
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seleção natural estabilizadora mantendo o nível de variabilidade e impedindo a 

divergência entre as populações. 

Utilizando Fst obtido para a espécie D. ornatifrons de 0,1420 (I.C. 95% = 

0,0583 – 0,2338), o número efetivo de migrantes (Nm) calculado foi de 1,51, 

indicando que níveis moderados de fluxo gênico e de deriva genética de acordo 

proposto por Kimura e Weiss (1964).   

Para D. maculifrons uma deficiência de heterozigotos muito alta (Fis 0,3537) 

também foram encontradas tanto dentro de cada população, como entre as quatro 

populações (Fit=). Esta deficiência de heterozigotos pode ser verificada pela 

diminuição da heterozigosidade média observada com relação à esperada. Para D. 

ornatifrons os índices Fis (0,4896) e Fit (0,5621) apontaram uma deficiência de 

heterozigotos muito alta dentro das populações e entre as populações. 

De qualquer forma as populações, D. maculifrons e D. ornatifrons

apresentaram diferenciação (Fst) e deficiência de heterozigotos (Fis) muito maior do 

que foi encontrado outras espécies do gênero, D. mediopunctata (CAVASINI, 2009), 

para D. antonietae (MATEUS E SENE, 2003 e 2007), D. gouveai (MORAES E 

SENE, 2002).  

Os valores de heterozigosidade observados (Ho) para D. maculifrons e D. 

ornatifrons obtidos neste trabalho foram maiores quando comparados com a 

heterozigozidade média (Ho) obtidos para outras espécies do gênero, de acordo 

com dados isoenzimáticos de ZOUROS (1973), JOHNSON (1974), BARKER e 

MULLEY (1976), MORAES e SENE (2002) e CAVASINI (2009).  

Resultados semelhantes foram encontrados por SAAVEDRA et al. (1995) 

que compararam os níveis de heterozigosidade por loco de D. maculifrons no Sul 

do Brasil (RS) com aquelas realizadas por locos equivalentes em outras espécies 

da mesma região, os valores foram tão altos como os de espécies cosmopolitas 

como D. simulans e D. griseolineata uma espécie bem distribuída e estreitamente 

ligados, do grupo guarani. 

De acordo com KIMURA e CROW (1963) um Fis negativo pode ser esperado 

quando ocorrem acasalamentos aleatórios. Existem várias razões possíveis para 

um Fis positivo: alelos nulos, endogamia, efeitos temporais de Wahlund, seleção 

contra heterozigotos e acasalamento preferencial  (PROUT e BARKER, 1993).  



71

Os heterozigotos com alelos nulos aparecem genotipados como 

homozigotos, o que pode aumentar substancialmente o Fis. Porém a ocorrência de 

alelos nulos geralmente tem baixa freqüência e não suficientes para explicar um Fis

positivo. Dentre as possibilidades para explicar Fis positivo, endocruzamento, um 

Efeito de Wahlund, além de seleção contra heterozigotos, parecem ser as mais 

viáveis.  

A primeira possibilidade gera algumas dificuldades, como por exemplo, o 

efeito do endocruzamento teria que ser o mesmo para todos os locos, e isto é 

inconsistente com os nossos dados, uma vez que foram encontrados valores 

diferenciados de Fis para cada um dos locos analisados. A ocorrência de 

acasalamento preferencial parece improvável, visto que tal comportamento nunca 

foi observado em espécies de Drosophila (KELLY e NOOR 1996), e que inclusive 

para algumas espécies do grupo guarani alguns autores já relataram a obtenção de 

híbridos (KING, 1947; KASTRITSIS, 1969).  

Por outro lado, a endogamia vem sendo usada para explicar altos níveis de 

deficiência de heterozigotos mesmo quando a biologia reprodutiva da espécie 

trabalha contra isso (CHARLESWORTH, 1991). No caso das duas espécies 

analisadas neste trabalho esta possibilidade não pode ser descartada, pois existem 

poucas informações sobre aspectos ecológicos e biológicos destes insetos.  

Efeito de Wahlund na amostra pode ser possível se considerarmos que mais 

de uma geração pode ter sido amostrada em cada coleta, isto é, pode ter ocorrido 

sobreposição de gerações nas amostras, contudo tal inferência necessitaria de 

coletas com abordagens temporais, que não foram realizadas neste trabalho. 

Seleção contra heterozigotos é difícil de ser detectada, pela dificuldade em 

verificar se a seleção atua diretamente no loco isoenzimático ou se este está sob 

efeito carona na seleção de inversões cromossômicas, por exemplo. Vários 

trabalhos têm sugerido um papel significativo da seleção natural moldando a 

distribuição de freqüências alélicas de diversos locos que estão estritamente ligados 

a rearranjos de inversões de segmentos cromossômicos (SCHAFFER et al., 1993; 

BETRÁN et al., 1995; RODRIGUEZ et al., 2000). Assim, seria necessário investigar 

se existe alguma associação entre os locos enzimáticos e as inversões 

cromossômicas que já foram identificadas em algumas espécies do grupo guarani

(BRNClC,1953, SALZANO, 1955). 
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Ainda com relação à variabilidade genética espacial o Fst obtido indicou a 

existência de uma significativa estruturação populacional tanto para D. maculifrons

como para D. ornatifrons. A estruturação populacional já foi relatada para outras  

espécies do gênero Drosophila, tais como D. pavani (KOJIMA et al. 1972), D. 

mediopunctata (CAVASINI, 2009), D. antonietae (MATEUS E SENE, 2007). 

As espécies D. maculifrons e D. ornatifrons, exibem diferentes padrões de 

distribuição nos ambientes estudados, para D. maculifrons todas as populações 

analisadas apresentaram valores similares de Ho, enquanto as populações de D. 

ornatifrons do sudeste (SP) mostram valores de Ho menores do que as populações 

do Sul analisadas (PR). 

 Um pesquisa realizada por SAAVEDRA et al (1995) considerou a espécie D. 

maculifrons como sendo possivelmente uma espécie com grande versatilidade 

ecológica, ou seja, espécie generalista, sendo essa uma provável causa para os 

valores similares de Ho entre os ambientes amostrados. Por outro lado, estudos 

indicam que D. ornatifrons é uma espécie é restrita a ambientes não perturbados 

(FERREIRA E TIDON, 2005), fato esse que explica a similaridade entre os valores 

de Ho entre as populações do Sul e entre as populações do Sudeste.  

Os resultados das análises espaciais da variabilidade isoenzimática 

revelaram que a populações de D. maculifrons do Paraná (PA e SSF) apresentaram 

variabilidade genética semelhantes, sendo o número de alelos encontrados foi 

maior para a população do PA do que para a população do SSF (29 e 23 

respectivamente), contudo a população do SSF apresentou valor de Ho maior do 

que a população do PA (0,3600 e 0,3287 respectivamente). As populações de São 

Paulo (CA e SER) também apresentaram variabilidade genética semelhante, sendo 

o número de alelos encontrados para a população de CA maior do que para a 

população de SER (29 e 26 respectivamente), contudo a população de SER 

apresentou valor de Ho maior do que a população de CA (0,4210 e 0,3200 

respectivamente).  

Entre as populações do Paraná e de São Paulo não foram observadas 

grande diferenças de variabilidade genética, contudo a diferenciação genética 

encontrada entre estas populações foi muito alta. Estes resultados podem ter as 

seguintes explicações:  
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1) As diferentes características de cada área de coleta, tais como tipo de 

vegetação, clima, altitude, e principalmente o estado de conservação. As áreas de 

coleta no Estado do Paraná e São Paulo são áreas de preservação ambiental que 

apresentam diferentes graus de perturbação ambiental, sendo as do Paraná 

maiores e melhor preservadas do que as áreas no Estado de São Paulo - 

fragmentos menores e relativamente mais isolados - o que pode explicar a alta 

diferenciação genética entre estas populações.  

2) Apesar do número de alelos e dos valores de Ho semelhantes entre as 

populações, fato que provavelmente se deve as características da espécie, que é 

considerada generalista e portanto mais versátil em ambientes diversos e com 

diferentes estágios de perturbações, a composição genética destas populações é 

diferente, fato comprovado  comparando o numero total de alelos encontrados para 

todas as populações (49), ao número de alelos em cada população que não passou 

de 29. A ocorrência de alelos exclusivos nas populações também corrobora a alta 

diferenciação genética entre elas. 

As análises espaciais da variabilidade isoenzimática revelaram que a 

populações de D. ornatifrons do Paraná: PA (43 alelos e Ho=0,3609 ) e SSF (33 

alelos e Ho=0,4060) apresentaram variabilidade genética maior que as populações 

de São Paulo: CA (22 alelos e Ho=0,1489) e SER (26 alelos e Ho= 0,2640). Os 

resultados encontrados provavelmente refletem também as características de cada 

fragmento onde foram realizadas as coletas, conforme já descrito acima, 

juntamente com o fato da espécie D. ornatifrons ser considerada mais restrita 

ecologicamente e com isso ser afetada mais fortemente pelos processos de 

fragmentação de seus habitats. 

Estes resultados mostram que a fragmentação em cada um dos ambientes 

amostrados neste trabalho tem efeitos diferenciados sobre as espécies analisadas. 

O processo de fragmentação do bioma Mata Atlântica é relativamente recente se 

comparado a outros biomas,  o que pode  levar a um desequilíbrio maior e mais 

forte sobre a distribuição da diversidade genética. Fato este que reforça a urgência 

de novos programas conservacionistas nestas áreas. 

Assim, este estudo apresentou a variação isoenzimática de duas espécies do 

grupo guarani: Drosophila maculifrons (subgrupo guaramunu) e Drosophila 

ornatifrons (subgrupo guarani) em quatro fragmentos de Mata Atlântica, sendo 2 no 

Estado do Paraná que constituem remanescentes de Florestas Ombrófila Mista e 
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dois no Estado de São Paulo que são fragmentos de Floresta Estacional 

Semidecidual. Foram discutidos os processos e eventos evolutivos que podem 

estar ocorrendo nestas populações, bem como algum conhecimento sobre sua 

estrutura genética intrapopulacional. 

Os resultados encontrados neste trabalho indicaram uma diferenciação 

genética muito alta entre as populações de D. maculifrons, e moderada 

diferenciação entre as populações de D. ornatifrons. Ambas espécies apresentaram 

uma deficiência de heterozigotos muito alta, tanto dentro de cada população como 

entre as populações, provavelmente refletem o histórico evolutivo destas 

populações e as conseqüências da fragmentação dos habitats que influência 

diretamente os processos de adaptação a heterogeneidade ambiental, o fluxo 

gênico e os efeitos da deriva genética. 

Vale ressaltar que este foi um estudo pioneiro na investigação sobre a 

variação isoenzimática em mais de uma espécie do grupo guarani, o qual contribuiu 

de forma acentuada para o conhecimento sobre a genética evolutiva destas 

espécies. Os dados obtidos mostraram-se importantes para um melhor 

entendimento da ação de processos evolutivos que atuam em populações 

geograficamente isoladas.  

No entanto, nossos resultados reforçam a necessidade de mais 

investigações genéticas, ecológicas e filogenéticas, praticamente inexistentes para 

as espécies de Drosophila do grupo guarani. Apenas a luz desses conhecimentos, 

será possível elaborar hipóteses consistentes sobre a evolução do grupo guarani e 

ajudar a elucidar as questões filogenéticas que permanecem controversas para 

estas espécies. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Apesar do considerável número de espécies que compõe o grupo guarani de

Drosophila, até o momento são raros os dados sobre aspectos fundamentais sobre 

estas espécies. Assim estudos genéticos, ecológicos e evolutivos são relevantes 

para esclarecer questões importantes sobre o grupo.  

Os resultados obtidos demonstram que a utilização de isoenzimas como 

marcadores genéticos é uma ferramenta confiável e informativa para acessar a 

variabilidade genética de populações naturais, e que variações na metodologia 

apresentaram diferentes resultados.   

Para a metodologia de analise em gel de Poliacrilamida os resultados 

indicaram que os indivíduos não podem ser divididos em partes para que não 

ocorra perda de informações genéticas, uma vez que houve expressão diferencial 

entre os segmentos corporais analisados.  

Já a metodologia de análises sob gel de amido (Penetrose 30TM) a 

expressão diferencial encontrada não impede a divisão dos indivíduos em partes 

(amostras), o que possibilita a realização de diferentes análises genéticas (cabeça 

para extração de DNA e os demais tecidos para analises de proteínas) e 

morfológicas (asas e edeago) combinadas.  

Na analise intraespecífica e interpopulacional, as espécies Drosophila 

maculifrons e Drosophila ornatifrons apresentaram considerável diferenciação 

genética entre as populações dos diferentes fragmentos onde foram coletadas. 

Estes resultados refletem as características inerentes a cada espécie, como 

histórico evolutivo, historia de vida e também as características de cada fragmento, 

tais como fisionomia de vegetação, clima, altitude, o estado de conservação destes 

fragmentos, fato que reforça a urgência de novas políticas de conservação dos 

remanescentes florestais, tendo como objetivo a preservação da biodiversidade e a 

manutenção da variabilidade genética de populações naturais.   

A grande diferenciação genética entre e dentro das populações analisadas, 

juntamente com a baixa influência do fluxo gênico entre as populações, visto que 

este depende da distância geográfica, e que a capacidade de dispersão dos 

Drosophilideos em geral não ultrapassa um raio de 100 metros, também pode ser 
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um indicativo da presença de mais de uma linhagem evolutiva dentro das amostras 

das espécies analisadas.  

Diante do exposto, faz-se necessário, novos estudos sobre a biologia básica 

das espécies analisadas para obter informações cruciais que poderiam levar ao 

entendimento das causas de geração de variabilidade genética observada nestas 

espécies, e também de novos estudos com outros marcadores. 
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