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RESUMO 
 

 As moscas da família Drosophilidae são consideradas excelentes organismos 
para estudos biológicos, podendo explorar uma variedade de substratos, como 
frutos, flores, cactos e fungos. O gênero Drosophila é formado por mais de mil 
espécies que, no Brasil, exploram diversos ecossistemas, dependendo da 
composição e dos aspectos ecológicos de cada local. Nos ambientes ditos 
xerofíticos de Pernambuco, ou seja, secos e quentes, tem sido coletada a espécie 
Drosophila nebulosa, que pertence ao grupo willistoni. Entre 2008 e 2010 coletas 
foram realizadas em diferentes locais da Caatinga, da Floresta Atlântica e do 
Manguezal de Pernambuco, em duas épocas distintas. Armadilhas contendo isca de 
banana permaneceram nos locais amostrados durante três dias e os adultos 
capturados foram levados e identificados por espécie no laboratório. Para o estudo 
dos cromossomos politênicos, isolinhagens foram estabelecidas e as preparações 
das lâminas dos cromossomos politênicos foram feitas de acordo com o protocolo 
padrão. No total, foram coletados 2.599 indivíduos da espécie D. nebulosa, o que 
corresponde a 4% de todos os indivíduos amostrados em Pernambuco. Embora uma 
quantidade maior de indivíduos tenha sido coletada na Floresta Atlântica (1.026), foi 
na Caatinga que esta espécie alcançou as maiores freqüências, de até 45,1%. Dos 
11 locais estudados, houve forte preferência de D. nebulosa pelos ambientes de 
Caatinga, onde sua freqüência média foi de 16,2%, enquanto que na Floresta 
Atlântica sua freqüência média foi de 3,7%, e no Manguezal, 3,5%. Das análises 
citogenéticas feitas, foi possível reconhecer diversos rearranjos cromossômicos (III 
A, III B, III C, III G+H, III J e III L) que podem conferir variabilidade e plasticidade aos 
indivíduos que as portam. Destes rearranjos, o III J é novo para a espécie e o arranjo 
III C está fixado em todos os indivíduos analisados. Na comparação com outros 
locais (Rio Grande do Sul e Uruguai), as médias de inversões por fêmea obtidas no 
nosso estudo, foram superiores, com 3,25 para a população do Catimbau e 2,4 para 
a população de Serra Talhada. Esse número médio de inversões por fêmea indica 
uma variabilidade genética maior das populações da Caatinga de Pernambuco, que 
parece ser um local muito promissor para futuros estudos sobre a ecologia e a 
variabilidade genética da espécie D. nebulosa. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

1.1. A família Drosophilidae e o gênero Drosophila 

A família Drosophilidae está classificada taxonomicamente no Reino Animalia, 

Filo Arthropoda, Classe Insecta e Ordem Diptera. É bastante diversa e inclui 73 

gêneros com 3.938 espécies descritas até o momento (Bächli, 2010). Segundo 

Throckmorton (1975), esta família, que hoje se distribui mundialmente, teve sua 

origem nas regiões tropicais há cerca de 50 milhões de anos, estando presente 

desde as regiões equatoriais até as regiões temperadas, do nível do mar até mesmo 

nas grandes altitudes. A maioria das espécies é endêmica em áreas particulares, 

porém algumas são cosmopolitas ou sub-cosmopolitas, estando amplamente 

distribuídas pelo mundo devido à sua alta capacidade de associação ao homem 

(Parsons & Stanley, 1981). Porém, Lachaise (1983) sugere que esses organismos 

apresentam restrições em relação aos habitats onde são encontradas. Outros 

autores também têm ressaltado a tendência de certas espécies em preferir o interior 

de matas ou preferir um tipo de vegetação mais aberta (Dobzhansky & Pavan, 1950; 

Sene et al., 1980).  

O gênero Drosophila é o que abriga o maior número de espécies dentro da 

família Drosophilidae. Este gênero compreende mais de 1.160 espécies de moscas 

pequenas, distribuídas em diversos tipos de ecossistemas (Bächli, 2010) e são 

conhecidas vulgarmente como moscas-das-frutas. Destas 1.160 espécies do gênero, 

pelo menos 181 ocorrem no Brasil (Gottschalk et al.,  2008). 

Drosophila é notória e reconhecidamente um gênero com uma história natural 

muito estudada. Por se conhecer sua biologia em detalhes e com acuidade, 

raramente atingidos para outros grupos de espécies, é que as espécies do gênero 

Drosophila vêm sendo usadas como excelentes “modelos biológicos” para testar 

hipóteses e permitir o desenvolvimento de uma ciência produtiva, geradora de novos 

conhecimentos (Powell, 1997). 

As drosófilas são pequenas em tamanho (em média 3-5 mm), possuem 

coloração amarela, marrom ou preta, com asas geralmente claras, apresentando, por 

vezes, padrões coloridos na parte dorsal do tórax e abdômen. Alimentam-se de 
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leveduras encontradas em diversos tipos de substratos, como frutos em 

decomposição, serrapilheira, flores, seiva, entre outros. Essas moscas são 

facilmente coletadas e cultivadas em laboratório, possuindo ciclo de vida curto (em 

torno de 9 a 20 dias) e capacidade de gerar muitos descendentes, o que possibilita a 

obtenção de diversas gerações numerosas em um curto período de tempo (Powell, 

1997).  

Estudos sobre as comunidades de drosofilídeos buscam descrever, de uma 

maneira simplificada, sistemas complexos e circunstâncias que se repetem. O 

reconhecimento de padrões nestes níveis organizacionais permite sugerir hipóteses 

sobre a ecologia e a evolução dos grupos estudados (Begon et al., 1990). Neste 

contexto, entretanto, é essencial que a Genética esteja integrada à Ecologia, o que 

vem acontecendo apenas recentemente, satisfazendo, assim, uma necessidade de 

se estudar mais os padrões de relacionamento entre as populações e seus 

ambientes naturais.  

Este trabalho foi desenvolvido entre o período de agosto de 2007 a junho de 

2010 e fornece informações sobre a ecologia e o polimorfismo cromossômico da 

espécie Drosophila nebulosa que ocupa os biomas do Estado de Pernambuco. Para 

tal, foram utilizados dados de coleta que foram realizadas ao longo de duas estações 

do ano (uma estação seca e uma chuvosa), ao longo de três anos (2008 a 2010). As 

coletas são parte de diversos trabalhos, realizados em conjunto e desenvolvidos no 

Laboratório de Genética do CAV-UFPE, envolvendo alunos e projetos de Mestrado e 

de Iniciação Científica.  

A idéia de se estudar a ocorrência e o polimorfismo cromossômico de D. 

nebulosa em duas condições contrastantes e em três diferentes biomas do Estado 

de Pernambuco (Caatinga, Floresta Atlântica e Manguezal), decorre da carência 

destes estudos para esta espécie, assim como, da necessidade de um melhor 

conhecimento da ecologia e genética das espécies brasileiras com ampla 

distribuição geográfica, como é o caso da D. nebulosa. Por fim, nosso grupo de 

trabalho há muito se dedica a estudar o grupo willistoni de Drosophila, que possui 

distribuição exclusivamente Neotropical e que é modelo de estudos genéticos, 

ecológicos e evolutivos (Powell, 1997, Schaeffer et al., 2008).  
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1.2 A espécie Drosophila nebulosa 

 

 Drosophila nebulosa é uma espécie de ampla distribuição Neotropical. A 

espécie se distribui do norte da América, nos Estados Unidos (Estados do Texas e 

Nebraska), passando pelo México e países da América Central até o Peru e Brasil 

(Da Cunha et al., 1953, Ehrman & Powell, 1982). Segundo Val et al., (1981) e 

Martins (1987) a espécie D. nebulosa é conhecida como a mais frequente em 

vegetações abertas, sendo a única espécie do grupo willistoni a ocupar, 

preferencialmente, estes ambientes, enquanto que as demais espécies do grupo 

habitam, preferencialmente, as florestas (Sene et al., 1980). Ela é uma espécie de 

fácil reconhecimento através da sua morfologia externa, uma vez que apresenta um 

colorido de asa bastante característico, esfumaçado e mais escuro que as asas de 

outras espécies da família Drosophilidae (Figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1. Morfologia externa da D. nebulosa. 

 

  

 Taxonomicamente, Drosophila nebulosa pertence ao grupo willistoni, 

subgênero Sophophora, gênero Drosophila e família Drosophilidae. Dentro do grupo 

willistoni encontramos três subgrupos, entre eles o subgrupo bocainensis, 

representado pela D. nebulosa Sturtevant, D. capricorni Dobzhansky & Pavan, D. 

sucinea e D. fumipennis Duda, entre outras espécies. A Figura 2 apresenta um 

esquema do relacionamento filogenético da D. nebulosa com outras espécies, 

baseado na análise de sequência de DNA do gene Xdh (Tarrio et al., 2000).   
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Figura 2. Posição taxonômica da D. nebulosa em relação a outras espécies do 

mesmo subgrupo (bocainensis) e de outras espécies de Drosophila, segundo 

dados moleculares de Tarrio et al. (2000).   

 

Drosofilídeos têm um ciclo de vida complexo, que pode ser resumido 

conforme o esquema da Figura 3. Após a fecundação entre os macho e a fêmea 

adulta, ocorre a embriogênese do ovo, que dura cerca de 24 horas. Do ovo eclode 

uma forma larval em primeiro estágio (ou instar) que, ao fim de um dia, muda de 

cutícula e se transforma numa larva de segundo estágio. Decorrido mais um dia, a 

larva muda novamente de cutícula e passa para um terceiro estágio larval, quando 

aumenta significativamente de tamanho ao longo de dois dias. Nesta altura, a larva 

deixa de escavar galerias no meio de cultura semi-sólido e tende a fugir da umidade, 

deslocando-se para zonas mais secas. Ao final do terceiro estágio, a larva começa a 

ficar imóvel, secreta uma cutícula espessa e forma uma espécie de casulo 

denominada pupa. Durante a fase de pupa, que demora cerca de cinco dias, ocorre 

a metamorfose, que envolve a degradação de praticamente todos os tecidos larvares 

e a proliferação significativa dos discos imaginais. Estes são pequenos grupos de 

células, até então indiferenciados, que irão originar as estruturas do adulto (também 

conhecido por imago). Da pupa eclode o indivíduo adulto, que atinge a maturidade 

sexual ao fim de 12 horas e que tem um tempo médio de vida de 60 dias. Apenas ao 
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fim de uma hora de eclosão da pupa, é que as asas do adulto ficam completamente 

distendidas. Os adultos eclodem ainda pouco pigmentados, e, só ao fim de algumas 

horas, é que se tornam óbvias a coloração acastanhada do corpo e o padrão de 

listas escuras dos segmentos abdominais. Conforme indicado na Figura 3, 

Drosophila apresenta três fases principais de desenvolvimento - ovo, larva e adulto. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema do ciclo de vida de uma Drosophila. 

 

1.3 Cromossomos politênicos 

 

Cromossomos politênicos, também chamados de cromossomos “gigantes”, 

foram visualizados pela primeira vez em 1881 por E.G. Balbiani, ele observou que os 

núcleos de algumas células secretoras do mosquito do gênero Chironomus pareciam 

estar preenchidos por uma estrutura distintamente longa, larga e em forma de fita, 

com tumefações e bandas transversas, a qual ele denominou de “cordas nucleares”. 

Balbiani (1888) voltou a ver a mesma estrutura em macronúcleos de uma espécie 

em protozoário. Embora muitos outros registros tenham sido feitos acerca destas 

“cordas nucleares”, o seu reconhecimento como estruturas cromossômicas 

aconteceu somente 30 anos após a sua primeira descrição (Sorsa, 1988).  

O sólido conhecimento adquirido através do estudo dos cromossomos 

politênicos iniciou após sua descoberta na espécie Drosophila melanogaster por 

Painter (1931), que desenvolveu a técnica de obtenção deste material a partir das 

 

5 



 

glândulas salivares de larvas e demonstrou que as bandas destes cromossomos 

seguiam precisamente a sequência de genes mutantes, conhecidos através da 

técnica de mapeamento genético em Drosophila. 

Os cromossomos politênicos são, portanto, estruturas formidáveis e formam-

se em núcleos interfásicos, como resultado de sucessivos ciclos de replicação, sem 

a conseqüente separação das cromátides irmãs. O resultado é uma estrutura 

grandemente aumentada, representando centenas de cópias do genoma da espécie 

(Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagem dos cromossomos politênicos da espécie Drosophila 
melanogaster, modelo de estudos citogenéticos (Fonte: Flybase 2010). 

 

É no tecido da glândula salivar de larvas em terceiro estágio, que os 

cromossomos politênicos se apresentam mais desenvolvidos e atingem seu grau 

máximo de compactação. O fenômeno de politenização dos cromossomos favorece 

a fase larval, pois torna possível o aumento da síntese de proteínas extremamente 

necessárias naquela fase do desenvolvimento da mosca, quando a alimentação e o 

crescimento são intensos. 

 

1.4 Rearranjos cromossômicos 

 

Uma vez que os cromossomos politênicos são muito bem visualizados em 

preparações da glândula salivar de larvas de drosofilídeos, quando observados ao 
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microscópio ótico, é possível definir nestas estruturas diversos rearranjos 

cromossômicos. As principais são as inversões paracêntricas, um tipo de 

reorganização cariotípica muito comum em Drosophila (Ehrman & Powell, 1982; 

Powell 1997).  

Inversões são reorganizações cromossômicas resultantes de duas quebras 

simultâneas, com a conseqüente religação do fragmento gerado, em ordem invertida. 

Inversões ditas paracêntricas são aquelas reorganizações cromossômicas que se 

restringem a um único braço do cromossomo e não incluem o centrômero. O outro 

tipo de inversão é chamado de pericêntrica e inclui os dois braços de um mesmo 

cromossomo e envolve a porção do centrômero na reorganização.  

As inversões podem ser facilmente visualizadas no estado heterozigoto 

(Figura 5) porque formam uma alça, resultado do pareamento das cromátides 

homólogas. As inversões são o tipo de reorganização cariotípica mais comum em 

Drosophila e suas presenças (em homozigose ou heterozigose) parecem conferir 

vantagens adaptativas a seus portadores (Ehrman & Powell, 1982; Krimbas & 

Powell, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Alça de inversão heterozigota. 

 

A ocorrência natural de inversões cromossômicas foi, pela primeira vez, 

detectada por Sturtevant (1917) como agentes supressores de crossing-over em 

linhagens de D. melanogaster. Mais tarde, elas foram reconhecidas como frequentes 

e bem distribuídas em Drosophila, tanto no nível de polimorfismo de diferenças intra-

específicas (Sperlich & Pfriem, 1986) como interespecíficas (Stone, 1962; Powell, 

1997; Bhutkar et al., 2008).   

    

. 
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Graças à fidelidade com que as cromátides intimamente pareadas dos 

cromossomos politênicos refletem a natureza estrutural do cariótipo de seu portador, 

e ao fato de que uma grande quantidade de espécies de Drosophila é naturalmente 

polimórfica para inversões paracêntricas, a investigação desse tipo de rearranjo nos 

cromossomos politênicos é uma importante ferramenta para a determinação das 

relações filogenéticas dentro deste gênero (Sturtevant & Dobzhansky, 1936; 

Wasserman, 1962). Assim, a comparação do padrão de bandas dos cromossomos 

politênicos entre espécies próximas pode fornecer um registro da sua história 

evolutiva, possibilitando a determinação do número e dos tipos de rearranjos 

cromossômicos fixados durante a sua divergência, a partir de seu último ancestral 

comum (Ehrman & Powell, 1982; Krimbas & Powell, 1992; Rohde et al., 2006). A 

Figura 6, exemplifica uma das muitas relações cromossômicas entre duas espécies 

próximas, neste caso, entre a D. mojavensis e D. buzzatii (Costa et al.,  2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa do cromossomo 5 de D. mojavensis e D. buzzatii e presença da 
inversão 5g apenas na segunda espécie (Costa et al.,  2009). 

 

O estudo das inversões é uma forma rápida e acessível de identificar 

variabilidade genética das espécies de drosofilídeos. Pode ser feito através do 

estudo do polimorfismo cromossômico, da presença de heterozigotos, e dos níveis 

das variações qualitativas e quantitativas dentro e entre populações, especialmente 

aquelas com distribuição central e marginal. Estas análises têm sido feitas por muitos 

pesquisadores, iniciando com os estudos pioneiros de Da Cunha & Dobzhansky 

(1954) até os dias atuais (revisões em Ehrman & Powell, 1982; Krimbas & Powell, 

1992; Powell, 1997). 
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Algumas perguntas norteiam os estudos que pretendem identificar e 

caracterizar a variabilidade genética das populações, através do estudo das 

inversões dos cromossomos politênicos. Entre elas: 

a) As populações centrais da distribuição geográfica da espécie tendem a ser 

mais polimórficas, ou seja, mais diversas geneticamente, do que aquelas de 

distribuição marginal? 

b) Populações que ocupam ambientes ricos e diversificados do ponto de vista 

ecológico são populações mais polimórficas do que as populações marginais? 

c) Populações que enfrentam competição com outras espécies são mais 

polimórficas do que aquelas que monopolizam, ou que estão sozinhas em um 

ambiente? 

Estas e outras questões, se respondidas, ajudarão a entender a dinâmica, a 

distribuição, as preferências e as adaptações envolvidas na colonização dos 

ambientes de Pernambuco pela Drosophila nebulosa, nossa espécie de estudo. 

 

 

1.5 Polimorfismo cromossômico de D. nebulosa 

 

Embora D. nebulosa apresente bons cromossomos politênicos, poucos são os 

estudos que caracterizam os diferentes rearranjos (polimorfismo cromossômico) 

desta espécie. Podemos citar os trabalhos de Pavan (1946) que estudou uma 

população do Texas - Estados Unidos (EUA), e várias outras populações de São 

Paulo e do Pará, no Brasil. Este autor publicou o primeiro mapa de referência da 

espécie (Figura 7) desenhado com o recurso de câmara clara, disponível na época. 
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Figura 7. Mapa de referência da espécie D. nebulosa, segundo Pavan (1946). 

 

 De acordo com Pavan (1946) D. nebulosa é uma espécie comum na América 

tropical e parcialmente, na América subtropical. Na época, a distribuição conhecida 

da espécie era da Flórida e porção central do Texas (EUA) até o Estado de São 

Paulo, Brasil. Hoje sabemos que a espécie é encontrada também nos estados do Sul 

do Brasil e no Uruguai (Bonorino et al., 1993; Valente et al., 1996). Pavan (1946), 

estudou o polimorfismo cromossômico em linhagens de D. nebulosa de um local do 

Texas (Del Rio), seis locais do Estado de São Paulo (Prata, São José dos Campos,  

Ilha Bela, Santos, Bertioga e Iporanga) e um local do Pará (Belém).  

 Pavan definiu a linhagem de Del Rio (Texas) como o que possuía o arranjo 

padrão da espécie. Segundo ele, esta linhagem apresentou apenas duas variações 

identificáveis nos seus cromossomos politênicos. No mapa sugerido pelo autor, os 

cromossomos foram nomeados da seguinte forma: cromossomo X (braços XL e XR), 

cromossomo II (braços IIL e IIR) e cromossomo III. Tanto o cromossomo X quanto o 

II foram classificados como metacêntricos, enquanto que o cromossomo III foi 

classificado como acrocêntrico. 

 Os tamanhos relativos dos cromossomos foram medidos em pelo menos 20 

exemplares, resultando nas seguintes proporções em cada braço cromossômico: XL 

17,1%; XR 18,7%; IIL 19,1; IIR 20%; III 25,1%. No total, os cromossomos foram 

divididos em 100 seções arbitrárias, sendo o XL (1 a 17), XR (18-35), IIL (36 a 54), 

IIR 55 a 75) e III (76 a 100).  

 

10 



 

 Como Pavan (1946) encontrou apenas um rearranjo cromossômico no braço 

cromossômico XL e 8 rearranjos no cromossomo III, ele indicou as divisões das 

seções apenas no cromossomo III, o que pode ser visto em detalhes na Figura 8. 

Cada uma das 8 diferentes inversões do cromossomo III foi nomeada por letras 

maiúsculas, de A até H. Seus pontos de quebra proximal (próximo do centrômero, à 

esquerda do mapa) e distal (a direita do mapa) estão indicados na referida figura.  

 

 

 

 

Figura 8. Detalhes dos rearranjos presentes no cromossomo III, segundo mapa elaborado por 

Pavan (1946).  

 

 Infelizmente, novos estudos citogenéticos com a espécie D. nebulosa só se 

realizaram muitos anos depois, na década de 90. Entre eles, Regner et al. (1991) 

estudaram populações urbanas de D. nebulosa da cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul/Brasil. Pela primeira vez, publicaram imagens fotográficas das 

inversões heterozigotas da espécie.  

 Imagens fotográficas das inversões, acompanhadas da definição de seus 

pontos de quebra sobre fotomapas cromossômicos são a melhor forma de 

padronizar as descrições e evitar erros de identificação entre os trabalhos. Regner et 

al. (1991) encontraram 5 inversões no cromossomo III (A, B, C, G e H), descreveram 

uma nova inversão, a III L, e relataram a ocorrência de um arranjo complexo 

envolvendo duas inversões ao mesmo tempo (III H + G) que nomearam de arranjo 

M.  

Na sequência dos estudos, Bonorino et al. (1993) estudaram o polimorfismo 

cromossômico de D. nebulosa na região mais meridional da sua distribuição 

geográfica no Brasil, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul 

(51°06'W - 30°10'S). A cidade está localizada em uma região de clima subtropical 

com temperaturas baixas no inverno e altas no verão (com média anual em torno de 

19,5°C) e chuvas anuais de 1.317 mm. Apesar do esforço amostral, com mais de 

185 amostras realizadas, o número de indivíduos de D. nebulosa encontrados foi 

sempre baixo, com máximo de 15 indivíduos/coleta. A análise das inversões 

demonstrou a presença de 8 diferentes arranjos, com frequências bastante variáveis 
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entre as amostras, sendo as inversões B e H as mais frequentes entre os indivíduos 

(31,4 e 30,6%, respectivamente). Segundo Bonorino et al. (1993) as populações de 

D. nebulosa de Porto Alegre apresentaram um número médio de inversões por 

fêmea comparáveis a de outras populações com distribuição mais central, ou seja, 

os ambientes de Savana ou Caatinga (Da Cunha et al., 1953). Segundo os autores 

do trabalho, a semelhança nas frequências dos rearranjos pode ser explicada pelo 

fato de cidades serem consideradas "savanas urbanas" (Brady et al., 1979). 

Já Valente et al. (1996, descreveram o polimorfismo de duas populações 

urbanas da cidade de Montevidéu, no Uruguai. Registraram a presença de 5 

inversões no cromossomo III (A, B, C, G e H), uma nova inversão no cromossomo III 

(III L), e um novo rearranjo pela primeira vez descrito no cromossomo II (IIR A). Uma 

das maiores contribuições deste trabalho, foi, entretanto, a publicação do primeiro 

fotomapa dos cromossomos politênicos da espécie D. nebulosa, como pode ser vista 

na imagem da Figura 9, abaixo. 

 

 

 
 

Figura 9. Fotomapa de Drosophila nebulosa, segundo Valente et al (1996). 
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Um resumo das imagens das inversões descritas nos diferentes trabalhos está 

apresentado na Figura 10. São imagens fotográficas dos rearranjos heterozigotos, 

obtidas ao microscópio ótico (com objetiva de 100X). 

 
  Inversões heterozigotas do cromossomo III, segundo Regner et al.   (1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arranjo heterozigoto complexo III M, que envolve as inversões G+H 
do cromossomo III, segundo Regner et al. (1991). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Imagens das inversões heterozigotas de D. nebulosa, publicadas na literatura.  
 
 
 

 

Inversão heterozigota do 
cromossomo II (IIR A), 
segundo Valente et al. (1996). 
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1.6 Aspectos ecológicos de D. nebulosa 

 

No Brasil, D. nebulosa está amplamente distribuída em 20 Estados de todas 

as regiões. Segundo revisão de Gottschalk et al. (2008) diversos trabalhos 

descrevem sua ocorrência no Norte (Estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, 

Rondônia), no Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, Mato Grosso do 

Sul, Tocantins), no Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo), no Sul (Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná) e na região Nordeste (Bahia, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco). Em Pernambuco, Santos et al. (2003) descreveram 

D. nebulosa nos seguintes locais, e nas seguintes frequências, em relação ao total 

de indivíduos coletados: Ilha de Itamaracá (4,9%), Goiana (4,6%), Igarassu - 

Reserva Charles Darwin (0,78%) e Sobradinho (6,42%). Santos et al. (2003) 

encontraram as maiores frequências da espécie D. nebulosa na região da Caatinga 

(Sobradinho, 6,42%) enquanto que frequências menores foram obtidas nas coletas 

feitas na Zona da Mata e Litoral de Pernambuco.  

 Os resultados de coleta de D. nebulosa em outras regiões do Brasil, indicam 

que suas frequências variam consideravelmente entre ambientes e épocas do ano. 

Blauth & Gottschalk (2007) encontraram a espécie em Tangará da Serra/MT em 

frequências entre 0,25 a 24,2% no período de março a maio/2007. Já Medeiros & 

Klaczko (2004) encontraram D. nebulosa nas frequências de 0,34% na Serra do 

Japi/SP e 1,29% na Fazenda Barreiro Rico/SP. Outro grupo de trabalhos registraram 

as frequências de D. nebulosa em ambientes urbanos, como Garcia et al., (2008) em 

três locais da cidade de Porto Alegre/RS (com frequências que variaram de 0,2 a 

0,6%) e Ferreira & Tidon (2005) na cidade de Brasília/DF (com frequências variando 

entre 0,09 a 2,69%). Bonorino & Valente (1989), também investigaram a presença de 

D. nebulosa em três ambientes com graus variados de urbanização na cidade de 

Porto Alegre/RS e concluíram que a frequência da espécie aumenta de acordo com 

o aumento do grau de urbanização (ou área construída).  

 Entre os poucos trabalhos que registraram as frequência de D. nebulosa em 

duas épocas do ano distintas, no mesmo local, Mata et al. (2008) encontraram a 

espécie no Vale do Paranã/GO nas frequências de 6,9% na estação seca e 3,83% 

na estação chuvosa. Santos et al. (2003) também registraram a presença de D. 

nebulosa em duas épocas do ano distintas na cidade de Recife, no Campus da 
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UFPE (1,81% na estação chuvosa e 1,15% na estação seca). Em um trabalho mais 

detalhado, realizado por Leão & Tidon (2004) no Jardim Botânico da cidade de 

Brasília/DF, entre o período de agosto/2000 e maio/2001, as frequências de D. 

nebulosa variaram consideravelmente entre os meses. As maiores frequências foram 

encontradas nos meses de setembro (38,3%), outubro (20,57%) e maio (17,1%) 

enquanto que as frequências mais baixas foram registradas nos meses de agosto 

(4,5%), abril (4,2%), novembro (2,6%) e dezembro (1,4%).  

 Segundo os estudos de Mata et al. (2008) a espécie D. nebulosa apresenta 

uma ampla distribuição no ambiente de Cerrado do Brasil estudado pelos autores. 

Em todos os 19 locais amostrados na região, D. nebulosa foi encontrada em todos 

eles. Além disso, os autores indicam que D. nebulosa tem preferência tanto por 

ambientes de savana antropizados como conservados. Já Tidon (2006), relata que 

D. nebulosa tem preferência, além do Cerrado (2,0 a 2,5%), também por Florestas 

de Galeria (0,25 a 0,9%). Segundo Tidon (2006) as frequências das espécies 

decrescem acompanhando uma menor intensidade de luz, menor precipitação, 

menor umidade relativa e mais baixa temperatura. Assim, ambientes mais secos e 

quentes apresentam, de forma geral, menor número de indivíduos. Isso significa 

dizer que existem mais espécimes na estação chuvosa dos ambientes, embora a 

diversidade não se modifique na mesma proporção ou possa até aumentar na 

estação seca, como visto no Cerrado (Tidon, 2006).  

 Se por um lado as espécies de drosofilídeos têm sido estudadas em vários 

ambientes no Brasil, como Floresta Atlântica, áreas urbanas, Cerrado e Floresta 

Amazônica, muito pouco se conhece sobre o ambiente de Manguezal, apesar de o 

Brasil ser considerado o segundo maior país em área de manguezal do mundo. O 

trabalho de Schmitz et al. (2007) foi a primeira tentativa de caracterizar a fauna de 

Drosophilidae nos manguezais e vinte e oito amostras foram coletadas em três 

principais manguezais da ilha de Santa Catarina/SC. As amostras foram obtidas ao 

longo de quatro estações, entre 2002 a 2005. A frequência total de D. nebulosa foi 

extremamente baixa, sendo, em média, 0,08% no Manguezal de Itacorubi, 0,06% no 

de Tavares e 0,32% no Manguezal da Ilha de Ratones Grande, localizado entre a 

Ilha de Santa Catarina e o Continente.  

 Considerando todos os trabalhos citados acima, é possível verificar que a 

espécie D. nebulosa é versátil e se distribui em diversos biomas. Entretanto, suas 
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frequências, na maioria dos trabalhos, são baixas, e estão na faixa entre 1 e 4% em 

muitas das amostras. Esses dados concordam com as ideias originais de 

Dobzhansky & Pavan (1950) que indicavam a espécie como raramente abundante. 

Apesar disso, Sene et al. (1980) apontam D. nebulosa como uma espécie dominante 

nas Savanas e Caatingas do Brasil e Bonorino & Valente (1989), indicam que ela é 

capaz de explorar diferentes substratos, ou seja, diferentes frutos fermentados. 

Drosophila nebulosa foi, inclusive, a espécie dominante em frutos como o murici e o 

pequi (Figueiredo, 2007), típicos do Cerrado brasileiro. Recentemente, D. nebulosa 

foi até mesmo encontrada colonizando frutos de café em uma plantação em 

Cravinhos/SP (Fernandes et al., 2009), fruto onde apenas outras quatro espécies 

foram encontradas. 

 Segundo o trabalho de Gottschalk (2008), que estudou a utilização de 

recursos tróficos por espécies Neotropicais, D. nebulosa usa uma estratégia 

reprodutiva do modelo r, ou seja, ela exibe um menor investimento por ovo e um 

grande investimento no número de ovos. Isso se reflete, por exemplo, em um ciclo 

de vida curto, com grande habilidade de explorar recursos e em uma baixa 

longevidade dos organismos. Já no modelo k, oposto, é feita um grande investimento 

por ovo e um menor investimento no número de ovos. Mas, uma vez que D. 

nebulosa usa da estratégia de investir em um número maior de ovos, porque ela não 

é uma das espécies dominantes nas comunidades estudadas?  

De acordo com Kratz (1983), a amplitude de sobrevivência da D. nebulosa é 

de 103 dias, com valor médio de sobrevivência de 46,2 dias com um desvio padrão 

de mais ou menos 32,2 dias. Essa análise foi feita de acordo com a sobrevivência 

após a coleta.  Ainda conforme Kratz (1983) a fertilidade e a fecundidade da espécie 

são de 67,7% e 65,6%, respectivamente, sendo 61,5 descendentes por fêmea. 

Considerando apenas as fêmeas férteis, a fecundidade sobe para uma média de 

96,7 descendentes com um desvio padrão de mais ou menos 50. Esse trabalho foi 

realizado na Universidade Federal de Goiás com o objetivo de estimar o valor 

adaptativo através das propriedades populacionais fertilidade e fecundidade e sobre 

a estrutura etária da D. nebulosa em uma estação marcante da região de Goiás, a 

estação seca.  
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1.7 Drosofilídeos e os biomas de Pernambuco 

 

Caatinga   

O maior foco das coletas deste trabalho foi a região Pernambucana da 

Caatinga, considerada um bioma exclusivamente Brasileiro. A Caatinga se estende 

entre Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 

Alagoas, Bahia, leste do Piauí e norte de Minas Gerais, ocupando uma área de 

736.833 km², o que equivale quase a 10% do território brasileiro (Figura 11). 

Inicialmente, acreditava-se que a Caatinga era resultado da degradação de outros 

biomas, como a Floresta Atlântica ou a Floresta Amazônica, levando à falsa idéia de 

que o mesmo seria homogêneo e pobre em espécies de fauna e flora. Hoje em dia, 

sabe-se que essa idéia não é verdadeira, visto que o bioma é bastante heterogêneo 

e rico em biodiversidade, onde inclusive encontramos a Drosophila nebulosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema do Brasil e indicação dos principais biomas. 

 

 

A Caatinga é um bioma que apresenta altas temperaturas, com as variações 

diárias sendo mais importantes do que as anuais (Bucher, 1982). O clima é semi-

árido e árido com chuvas intermitentes torrenciais e com períodos de 6 – 9 meses de 
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seca (Sampaio, 1995). Os solos da região são agrupados em grandes áreas de 

mesma classificação, mas podem apresentar variações em escala menores 

(Sampaio 1995). A vegetação é caracterizada por plantas espinhosas e deciduais, 

recebendo a denominação de savana estépica em função de suas semelhanças com 

a florística de áreas estépicas dos climas temperados pré-andinos da Argentina e da 

Bolívia (Veloso et al., 1991). Até o momento foram registradas 932 espécies de 

plantas vasculares, 185 espécies de peixes, 154 répteis e anfíbios, 348 espécies de 

aves 148 espécies de mamíferos.  

A Caatinga apresenta condições bastante distintas daquelas encontradas em 

outros ambientes, o que torna interessante a investigação das assembléias de 

drosofilídeos que aí vivem. Apesar das assembléias de drosofilídeos já terem sido 

estudadas em diversos ambientes, a Caatinga é um dos biomas brasileiro menos 

estudado quanto a este organismo (Gottschalk et al., 2008). Portanto, a importância 

e o significa de coletar nesse ecossistema é muito grande. 

 

Floresta Atlântica 

 

A Floresta Atlântica é formada por densas comunidades arbóreas, que 

apresentam como principais características a presença de árvores de até 35 metros, 

entremeadas por diversos estratos inferiores constituídos por árvores, arvoretas e 

arbustos e uma grande riqueza de epífitas (Klein, 1978). Neste bioma encontramos 

um alto número de espécies e elevado grau de endemismo. Todavia, trata-se de um 

dos habitats mais ameaçados do planeta - razão pela qual foi recentemente incluída 

na lista de hotspots globais, ou áreas prioritárias de conservação (Myers et al.,   

2000) (Figura 12). 

A localização costeira da Floresta Atlântica faz com que ela seja um dos 

ecossistemas sob maior risco de extinção, devido à extensa colonização litorânea. 

Ações antrópicas, cuja implementação remonta aos idos de 1500, reduziram este 

patrimônio biológico e genético a um conjunto de pequenos remanescentes 

florestais. No Nordeste do Brasil, os fragmentos que ainda restam da Floresta 

Atlântica totalizam apenas cerca de 3% de sua extensão original (Câmara, 1992). Tal 

redução de áreas florestadas representa um perigo iminente à fauna e flora 

brasileiras, em especial às espécies endêmicas do Nordeste, podendo causar 
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alterações na abundância das populações naturais e eventualmente provocar a 

extinção de espécies locais (Laurance & Bierregaard, 1997).  

 

 
Figura 12. As 25 áreas consideradas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade, indicadas em vermelho, segundo Myers et al.  . (2000). 
 

Dentre os biomas brasileiros, a Floresta Atlântica é o mais estudado quanto a 

sua fauna de drosofilídeos. Porém, não há uma igualdade em sua amostragem, e 

muitos estudos nesta linha de investigação se concentraram nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, e pouco se conhece sobre a diversidade destes insetos no 

Nordeste do território nacional (Gottschalk et al., 2008). 

 

 

Manguezal 

 

O Manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os 

ambientes terrestres e marinhos. Característico de regiões tropicais e subtropicais, 

está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, às quais 

se associam a outros componentes vegetais e animais. Ele está associado às 

margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e 

reentrâncias costeiras, onde haja encontro de águas de rios com a do mar, ou 

diretamente expostos à linha da costa. A cobertura vegetal, ao contrário do que 

acontece nas praias arenosas e nas dunas, instala-se em substratos de vasa de 
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formação recente, de pequena declividade, sob a ação diária das marés de água 

salgada ou, pelo menos, salobra. A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz 

com que essas áreas sejam os grandes "berçários" naturais, tanto para as espécies 

características desses ambientes, como para peixes e outros animais que migram 

para as áreas costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de sua vida. 

Segundo Monteiro et al., (2004), os manguezais ocupam uma fração 

significativa do litoral brasileiro, cerca de 92% da linha de costa (± 6.800 km) entre o 

extremo norte no Oiapoque, no Estado do Amapá (Lat. 4o30’N), até seu limite sul na 

Praia do Sonho em Santa Catarina (Lat. 28o53’S). Os autores afirmam que esse 

ecossistema desempenha papel fundamental na estabilidade da geomorfologia 

costeira, na conservação da biodiversidade e na manutenção de amplos recursos 

pesqueiros, geralmente utilizados pela população local.  

O litoral de Pernambuco apresenta uma extensão de 187 km (Gomes, 1989), 

incluindo o complexo estuarino de Suape, localizado nos municípios do Cabo de 

Santo Agostinho e Ipojuca, entre as latitudes 8º20'00''S e 8º29'00''S e longitudes 

34º56'30''W e 35º03'00''W, distando cerca de 40 km da cidade do Recife (Souza & 

Sampaio, 2001). Os manguezais são comuns em Pernambuco e também ao longo 

dos estuários de toda costa Atlântica do Brasil. Embora a diversidade de plantas seja 

baixa, esse ecossistema suporta uma fauna diversa, oferecendo diferentes tipos de 

recursos para numerosos organismos não aquáticos (Delabie et al., 2006). Por sua 

localização costeira, os manguezais sofrem uma acelerada devastação em todo o 

mundo, com taxas muito superiores às demais florestais tropicais. Segundo Valiela et 

al. (2001), um terço dos manguezais do mundo foram perdidos nas últimas duas 

décadas. Mesmo assim, os noticiários pouco divulgam esses dados e a opinião 

pública desconhece esta realidade. 

Os drosofilídeos já foram estudados em diversos ambientes no Brasil, porém o 

ecossistema Manguezal foi minimamente explorado, mesmo em um país detentor da 

segunda maior área de manguezais do mundo. Entre os recursos naturais, as áreas 

de manguezais representam um patrimônio importante, uma vez que são 

consideradas zonas de elevada produtividade biológica e fonte de recursos 

pesqueiros (Souza & Sampaio, 2001).   

Schmitz et al. (2007) foram pioneiros na primeira caracterização da fauna de 

Drosophilidae que exploram o mangue, um ambiente aparentemente bastante 
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restrito a estes insetos, uma vez que a vegetação não apresenta frutos vistosos ou 

atraentes para estes. Os autores investigaram três manguezais do estado de Santa 

Catarina e dentre os 82.942 espécimes coletados foram identificadas 69 espécies 

pertencentes a seis gêneros das famílias – Amiota Loew, Drosophila Fallén, 

Leucophenga Mik, Scaptodrosophila Duda, Zaprionus Coquillett e Zygothrica 

Wiedemann.  

Os autores demonstraram a marcante abundância de Drosophila simulans 

Sturtevant, com alguns picos pronunciados de D. malerkotliana Parshad & Paika em 

determinadas épocas do ano. Outras espécies comuns foram Zaprionus indianus 

Gupta (invasora no Brasil), D. mediostriata Duda e D. willistoni Sturtevant. Também 

foram coletados 45.826 espécimes da família Curtonotidae, grupo irmão de 

Drosophilidae, virtualmente ausente em outros ambientes. Os autores concluíram 

que as assembléias de drosofilídeos nos manguezais mostraram-se bastante 

homogêneas entre os três locais pesquisados, e que as espécies encontradas são 

as mesmas, presentes nos ambientes vizinhos. Porém, suas abundâncias são 

visivelmente modificadas, sugerindo que várias espécies respondem diferentemente 

às pressões ambientais que atuam nos manguezais, sendo algumas espécies mais 

restritivas do que para outras (Schmitz et al., 2007). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho teve como objetivo geral estudar, do ponto de vista genético e 

ecológico, as populações naturais de Drosophila nebulosa de Pernambuco e 

contribuir com novos conhecimentos sobre a espécie nos biomas do Estado, 

especialmente na Caatinga.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar os dados de coleta de drosofilídeos, feitos por nosso grupo de 

pesquisa, em diferentes biomas do Estado de Pernambuco (Caatinga, 

Floresta Atlântica, e Manguezal) em relação à presença e à distribuição de 

Drosophila nebulosa; 

b) Comparar os resultados de abundância relativa entre os diferentes ambientes 

de Pernambuco; 

c) Analisar o seu polimorfismo para inversões cromossômicas; 

d) Comparar os resultados obtidos com os da literatura, e verificar se as 

populações de Pernambuco apresentam maior ou menor grau de polimorfismo 

cromossômico em relação a outros locais de estudos, no Brasil e Uruguai. 

 

 

3. HIPÓTESE 

 

 Se a literatura indica que a espécie Drosophila nebulosa prefere os ambientes 

abertos e quentes do Brasil, então a Caatinga de Pernambuco seria um ambiente 

onde a espécie seria encontrada em altas frequências? 

 E a variabilidade genética de D. nebulosa, medida através da presença de 

inversões cromossômicas, é maior na Caatinga do que nos locais marginais de sua 

distribuição, como na região sul do Brasil? 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Métodos de coletas e locais amostrados 

 

 O método de coleta consistiu na captura de moscas adultas com armadilhas 

feitas de garrafa plástica, contendo isca de banana no seu interior. Na Floresta 

atlântica e na Caaatinga foram distribuídas 10 armadilhas construídas segundo 

especificações de Tidon & Sene (1988), com modificações (Figura 13). As 

armadilhas permaneceram nos locais por três dias. Ao final, foram recolhidas e os 

drosofilídeos coletados levados ao laboratório. Já as coletas realizadas no 

Manguezal foram feitas a partir de 50 armadilhas, com a distribuição aleatória no 

mangue e dispostas a 1,5 m do chão. 

 Foram também realizadas coletas com rede entomológica sobre frutos, como o 

tapiá (Crataeva tapia), estes já contendo larvas de Drosophila. Os frutos foram 

trazidos ao laboratório e distribuídos em vidros, contendo substrato seco (areia), 

mantidos à temperatura ambiente. Após a emergência dos adultos, estes foram 

identificados a nível de espécie e contabilizados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 13. Imagem da armadilha de coleta de drosofilídeos. 

 

Em laboratório, os indivíduos foram identificados por espécie (ou por grupo), 

utilizando um microscópio estereoscópico (lupa) e chaves de identificação de 

Drosophila. A etapa de identificação das espécies coletadas na Floresta Atlântica e 
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na Caatinga foi realizada pela aluna de mestrado Diva M. I. de Oliveira Silva (entre 

junho/2008 a dezembro/2009). Já as identificações das espécies coletadas no 

Manguezal foram realizadas pela aluna de mestrado Geórgia F. Oliveira (entre 

março/2009 a fevereiro/2010). 

Após a identificação, fêmeas vivas de D. nebulosa foram separadas e 

transferidas para tubos contendo meio de cultivo padrão, para início do 

estabelecimento de isolinhagens (uma fêmea por tubo e cruzamento). A Tabela 1 

lista os locais amostrados, em diferentes épocas do ano e nos diferentes biomas.  

 
 
Tabela 1. Descrição dos locais de coleta de Pernambuco, no período de junho/2008 a fevereiro/2010.  
 

   COLETAS  
Código - Local, Município/Estado 

DATA  
 

FORMA DE COLETA 
(rede, eclosão ou 
armadilha) 

Caatinga   
BUI - Moradia em Buíque, Buíque/PE junho/2008 armadilha em pomar 
BUI - Moradia em Buíque, Buíque/PE março/2009 armadilha em pomar 
CAT - JER - Serra Jerusalém, Parque Nac. Catimbau, Buíque/PE junho/2008 armadilha no campo 
CAT - JER - Serra Jerusalém, Parque Nac. Catimbau, Buíque/PE março/2009 armadilha no campo 
CAT - CON - Trilha Conchas, Parque Nac. Catimbau, Buíque/PE junho/2008 eclosão de fruto 
CAT - CON - Trilha Conchas, Parque Nac. Catimbau, Buíque/PE março/2009 armadilha no campo 
SET - UAS – Unidade acadêmica de Serra talhada, Serra Talhada/PE ago-set/2008 armadilha no campo 
SET - UAS – Unidade Acadêmica de serra Talhada, Serra Talhada/PE janeiro/2009 armadilha no campo 
SET - CAA – Área do IPA, Serra talhada fevereiro/2009 armadilha no campo 
SET - RIA – Riacho, Serra Talhada/PE fevereiro/2009 armadilha no campo 
TRI - POU – Pousada Baixa Verde, Triunfo/PE junho/2009 armadilha no campo 
TRI - POU – Pousada Baixa Verde, Triunfo/PE fevereiro/2009 armadilha no campo 

Floresta Atlântica   
SAL – Reserva Biológica de Saltinho, Tamandaré/PE setembro/2008 armadilha em mata fechada 
SAL – Reserva Biológica de Saltinho, Tamandaré/PE janeiro/2009 armadilha em mata fechada 
ZOO – Parque Est. Dois Irmãos, Recife/PE agosto/2008 armadilha em mata fechada 
ZOO – Parque Est. Dois Irmãos, Recife/PE abril/2009 armadilha em mata fechada 
POM - Mata da Ronda, Pombos/PE     julho/2008 armadilha em mata fechada 
POM - Mata da Ronda, Pombos/PE janeiro/2009 armadilha em mata fechada 
BEZ - Pq. Ecol. Serra Negra, Bezerros/PE julho/2008 armadilha em pomar/mata 
BEZ - Pq. Ecol. Serra Negra, Bezerros/PE julho/2008 rede e eclosão de fruto tapiá 
BEZ - Pq. Ecol. Serra Negra, Bezerros/PE setembro/2009 armadilha em pomar/mata 

Manguezal   
MAN-TAM - Manguezal Rio Formoso, Tamandaré/PE abril/2009 armadilha no mangue 
MAN-TAM - Manguezal Rio Formoso, Tamandaré/PE dezembro/2009 armadilha no mangue 
MAN-SUA – Manguezal de Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE agosto/2009 armadilha no mangue 
MAN-SUA – Manguezal de Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE fevereiro/2010 armadilha no mangue 
MAN- PIN – Manguezal do Pina, Recife/PE agosto/2009 armadilha no mangue 
MAN- PIN – Manguezal do Pina, Recife/PE fevereiro/2010 armadilha no mangue 

 
 

Especificamente em Vitória de Santo Antão, nas dependências do Centro 

Acadêmico de Vitória (CAV) da UFPE, foram realizadas amostragens mensais de 

drosofilídeos, no período de maio/2008 a julho/2009. Foram utilizadas quatro 

armadilhas contendo isca de banana, penduradas em árvores frutíferas de acerola, 
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no jardim do CAV. Na Figura 14, está apresentada a localização geográfica dos 

municípios das coletas realizadas no Estado de Pernambuco. 

 

 
Figura 14. Mapa esquemático do Brasil, com indicação da localização do Estado de Pernambuco, na 
região Nordeste. No detalhe, indicação dos municípios de Pernambuco onde foram coletados 
indivíduos da espécie Drosophila nebulosa. 
 

 

4.2  Manutenção de D. nebulosa em laboratório     

 

É de extrema importância preservar os estoques das moscas coletadas. 

Portanto, há necessidade de mudar o meio de cultura semanalmente, devido à sua 

rápida degradação. A falta de cuidado pode levar não só à redução do número de 

indivíduos, mas, também à extinção de alguns estoques. Assim, semanalmente os 

estoques são cuidados, acrescentando água e fermento biológico misturado com 

água para a alimentação de larvas e adultos. A cada 7 dias os estoques são 

repicados para novos vidros, com novo meio de cultura. 

 

Preparação do meio de cultura 

 

Para cultivo e manutenção das espécies de Drosophila foi utilizado um meio de 

cultura padrão estabelecido no laboratório. Os reagentes são pesados e cozidos 

aproximadamente por 30 minutos em um fogão elétrico. Depois de cozido, o meio de 

cultura é colocado nos vidros (cada medida de meio preenche aproximadamente 25 

vidros), resfriado e é colocado papel para o pouso das moscas. Com o meio de 

cultura pronto, as moscas são transferidas (repicadas) de um vidro com meio de 

cultura antigo para um novo, com a ajuda de um funil, tentando evitar a fuga de 

Brasil 

Pernambuco 

Serra Talhada 

Buíque 

Pombos 

Recife 

Bezerros 

Triunfo 

Tamandaré 

N 

Vitória de Santo Antão 
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algum díptero para não contaminar a região. Quando a população está muito grande, 

matam-se algumas em álcool 70%, para controle do tamanho populacional. Para 

fechar o vidro onde as moscas são mantidas, é confeccionada uma rolha de espuma. 

Vidros e rolhas são sempre reutilizados, após processo de lavagem e desinfecção.  

 A receita do meio de cultura padrão, usado para manter os estoques e 

estabelecido por nosso grupo de pesquisa, está apresentada na Tabela 2. 

 

                    Tabela 2.  Meio de cultura padronizado pelo Laboratório de Genética/ CAV. 
 

INGREDIENTES PESO em gramas 

Farinha de milho 25g 

Açúcar cristal 50g 

Farinha de centeio integral 10g 

Nipagin 1g 

Ágar biológico 5g 

Fermento biológico fresco Fleischmann 50g 

água destilada 500ml 

    

 

4.3 Preparação e análise dos cromossomos politênicos 

 

As preparações e análises citogenéticas iniciaram após o estabelecimento das 

isolinhagens em laboratório. Foram mais de 150 isolinhagens obtidas através das 

coletas em Pernambuco. A análise citogenética se dá por isolinhagem porque com o 

endocruzamento contínuo dos descendentes, se mantêm as características 

genéticas particulares (variabilidade) da fêmea original coletada e, 

consequentemente, da população estudada, como um todo.  

 Para preparação dos cromossomos politênicos, lâminas gelatinadas foram 

preparadas previamente, da seguinte maneira: em 250 mL de água destilada a 37°C 

foram desmanchadas 1,875 g de gelatina em folha. Lâminas de vidro com ponta 

fosca foram previamente limpas, secas e mergulhadas na solução de gelatina por 

poucos segundos. Ao final, ficaram na posição vertical, em bandejas, para secar, e 

depois disso, ficaram armazenadas em caixas a 4°C. 
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 Sobre as lâminas gelatinadas foram fixados os preparados dos cromossomos 

politênicos. Para preparação das lâminas, larvas em terceiro estágio foram 

selecionadas dos tubos das isolinhagens. Sob uma lupa (microscópio 

estereoscópico) cada larva foi aberta e retirada sua glândula salivar, que é composta 

por dois lobos volumosos e diversas células com os cromossomos politênicos. A 

glândula foi, primeiramente, fixada em ácido acético 45%, depois transferida para 

uma solução hipotônica de ácido acético/ácido lático/água (na proporção de 3:2:1) e, 

por fim, corada com solução de orceína aceto-lática 2%. As lâminas foram 

previamente selecionadas e, aquelas com excelentes preparados, foram analisadas 

ao microscópio (em aumento de 100X) e, eventualmente, fotografadas.  

 

 

4.4  Análise do polimorfismo cromossômico 

 

 Na análise do polimorfismo cromossômico foi considerada a presença das 

inversões heterozigotas (uma vez) e das inversões homozigotas (duas vezes) por 

cada indivíduo. A freqüência das inversões foi calculada da seguinte forma: número 

de inversões / número total de cromossomos analisados X 100. Essas freqüências 

obtidas foram comparadas com as descrições e dados da literatura. 

 

 

5. RESULTADOS   

 

5.1.  Aspectos ecológicos 

 

Os resultados aqui apresentados descrevem novos locais de ocorrência da 

espécie D. nebulosa, em Pernambuco, Brasil. Além disso, apresentamos dados 

mensais da variação das suas frequências em um único local (CAV-UFPE) por mais 

de um ano.  

 Os resultados, sumarizados na Tabela 3, apresentam o número total de 

indivíduos da espécie D. nebulosa coletados e o número total dos demais 

drosofilídeos obtidos no mesmo local e época do ano. A partir dos números 
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absolutos, foram calculadas as frequências relativas da espécie D. nebulosa e estes 

valores geraram os gráficos apresentados nas Figuras 15 a 20. 

No total, foram investigadas sete diferentes locais da Caatinga, quatro da 

Floresta Atlântica e três do Manguezal. Considerando todas as amostras e os 

diferentes períodos do ano amostrados (época de chuva e época de seca) foram 

feitas um total de 27 amostragens da espécie em Pernambuco. Drosophila nebulosa 

foi encontrada em todos os locais amostrados, exceto em Bezerros, em julho de 

2008, em uma amostra do fruto tapiá (Crataeva tapia).  

 
 
Tabela 3. Número total dos indivíduos coletados (N) e a freqüência relativa (%) de D. nebulosa nos 
diferentes locais amostrados da Caatinga, Floresta Atlântica e Manguezal de Pernambuco. 
 

D. nebulosa Total coletado 
na amostra 

Bioma Código  Data da 
coleta 

Estação 
do ano 

N % N 
junho/2008 chuvosa 4 0,36 1115 BUI 
março/2009 seca 2 0,57 348 
junho/2008 chuvosa

1 426 45,08 945 JER 
março/2009 seca 116 43,12 269 
junho/2008 chuvosa

2 108 8,89 1215 CON 
março/2009 seca 4 1,14 351 
setembro/2008 chuvosa 20 1,96 1022 UAS 
janeiro/2009 seca 40 36,7 109 

CAA fevereiro/2009 seca 95 32,31 294 
RIA fevereiro/2009 seca 101 12,70 795 

junho/2009 chuvosa 24 1,41 1698 

 
CAATINGA 

TRI 
fevereiro/2009 seca 29 10,07 288 
setembro/2008 chuvosa 40 4,47 894 SAL 
janeiro/2009 seca 2 0,10 1937 
agosto/2008 chuvosa 930 25,44 3656 ZOO 
abril/2009 seca 6 0,33 1817 
julho/2008 chuvosa 37 1,48 2500 POM 
Janeiro/2009 seca 5 1,12 446 
julho/2008 chuvosa 5 0,12 4140 
julho/2008 chuvosa

3 0 0,00 355 

FLORESTA 
ATLÂNTICA 

BEZ 

setembro/2009 chuvosa 1 0,25 405 
abril/2009 chuvosa 236 2,58 9151 TAM 
dezembro/2009 seca 1 0,06 1775 
agosto/2009 chuvosa 43 7,68 560 PIN 
fevereiro/2010 seca 43 2,21 1943 
agosto/2009 chuvosa 189 5,07 3729 

MANGUEZAL 

SUA 
fevereiro/2010 seca 22 0,11 19326 

N Total  
Frequência média 

   2529  
4,14 

61083 

 
1 eclosão de fruto nativo não identificado, 2. eclosão de fruto juá (Ziziphus joazeiro), 3 eclosão de fruto tapiá (Crataeva tapia). 
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Figura 15. Frequência relativa de D. nebulosa nas coletas realizadas na Caatinga. 
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Figura 16. Frequência relativa de D. nebulosa nas coletas realizadas na Floresta Atlântica. 
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Figura 17. Frequência relativa de D. nebulosa nas coletas realizadas no Manguezal.  
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Figura 18. Distribuição oeste-leste das frequências relativas de D. nebulosa nas coletas de 
Pernambuco. À esquerda do gráfico estão as coletas realizadas no interior (Caatinga) e à direita, as 
coletas realizadas no Litoral (Manguezal). 
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Figura 19. Distribuição decrescente das frequências relativas de D. nebulosa nas coletas de 
Pernambuco. 
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Figura 20. Distribuição das frequências relativas de D. nebulosa em Pernambuco de acordo com a 
época do ano, iniciando em junho/2008 até fevereiro/2010.  
 
  

Especialmente no Centro Acadêmico de Vitória (CAV-UFPE) foram realizadas 

15 coletas mensais, entre maio/2008 e julho/2009. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 5, que também apresenta medidas mensais de temperatura (em graus 

centígrados) e precipitação (em milímetros de chuva), adquiridos no Instituto de 

Pesquisas Agronômicas (IPA), de Vitória de Santo Antão.  

 

Tabela 5. Frequência de D. nebulosa nas coletas mensais realizadas no CAV-UFPE. 

Meses Frequência (%) de 

D. nebulosa 

Temperatura média 

(ºC) 

Precipitação (mm) 

Maio/2008 0,20 24,3 157 
Junho/2008 2,44 23,3 151 
Julho/2008 1,84 22,5 151 
Agosto/2008 2,67 22,7 72 
Setembro/2008 0,52 23,5 44 
Outubro/2008 0,00 24,6 24 
Novembro/2008 0,63 25,4 26 
Dezembro/2008 0,12 25,8 34 
Janeiro/2009 0,00 25,9 47 
Fevereiro/2009 0,09 25,8 61 
Março/2009 0,13 25,7 121 
Abril/2009 0,16 25,3 137 
Maio/2009 0,41 24,3 157 
Junho/2009 0,14 23,3 151 
Julho/2009 1,05 22,5 151 
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Na Figura 21 pode ser observado que a frequência relativa de D. nebulosa 
está inversamente associada à temperatura média do mês (Figura 21A). Isso pode 
indicar que a espécie tem preferência pelos meses mais frios (junho a agosto). Por 
outro lado, a Figura 21B indica que as temperaturas médias são, também, 
inversamente relacionadas às quantidades de precipitação do mês. E a Figura 21C 
indica certo ajuste da frequência da espécie com a ocorrência de chuvas no mês. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5.2 Aspectos citogenéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Gráficos comparativos das coletas realizadas no Centro Acadêmico de Vitória entre 
maio/2008 a julho/2009. A) Frequência da espécie D. nebulosa versus temperatura média do mês; B) 
Temperatura mensal versus precipitação mensal; C) Frequência de D. nebulosa versus precipitação 
média do mês. 
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5.2  Aspectos citogenéticos 

 

 Foram preparados cromossomos politênicos de um total de 20 isolinhagens 

de D. nebulosa, sendo 12 da população do Parque Nacional do Catimbau e 8 da 

população de Serra Talhada, ambos localizados na Caatinga.  

 Conforme resultados apresentados na Tabela 6, foram encontradas cinco 

diferentes inversões independentes e já descritas na literatura, um arranjo complexo 

III M (G+H) previamente descrito por Regner et al. (1991), uma inversão (III C) 

homozigota fixada nas duas populações analisadas, e uma inversão nova, nomeada 

III J. 

 

 

Tabela 6. Freqüência das inversões em duas populações de Drosophila nebulosa. 

Cromossomos  

LOCAL 

 

N  
XL 

 
XR 

 
IIL 

 
IIR 

 
III 

Média de 

inversões/fêmea 

 

 

Parque Nacional do 

Catimbau 

12 - - - - A (4,16%) 

B (4,16%) 

C (100%) 

 H (4,16%) 

 J (4,16%) 

 L (4,16%) 

G+H (20,83%) 

 

 

 

 

3,25 % 

 

Serra Talhada 

8 - - - - A (6,25%) 

B (12,5%) 

C (100%) 

 

2,37 % 

 

 

  

 Exceto os resultados de homozigose da inversão III C, fixada nos 

cromossomos analisados, as demais inversões foram encontradas em baixas 

frequências (de 4 a 12%). Uma exceção foi a combinação III G+H (ou arranjo M) que 

foi bem frequente na população do Catimbau (20,83%). Por outro lado, chamou a 

atenção que a inversão III G não foi encontrada segregando independentemente, 

embora a inversão III H sim, na frequência de 4,16%.  

 Na Figura 22 estão apresentadas imagens fotográficas das inversões aqui 

encontradas. As imagens foram trabalhadas com ajuda do programa photoshop.  
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Figura 22. Imagens das inversões homo e heterozigotas encontradas nas populações de Drosophila 
nebulosa de Pernambuco, Brasil. 
 

 A fim de facilitar a análise do polimorfismo cromossômico de D. nebulosa, foi 

feita uma re-descrição da imagem do cromossomo III publicada por Valente et al.   

(1996). As imagens originais dos cromossomos politênicos da espécie foram 

gentilmente cedidas pela Dra Vera L. S. Valente, do Laboratório de Drosophila - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Figura 9).  

 Cada imagem do cromossomo foi escaneada em alta resolução e, depois, a 

imagem do cromossomo III foi trabalhada em programas de computador específicos 

(Photoshop e Corel Draw) a fim de alinhar ao máximo a imagem original.  

 Por fim, o cromossomo III foi dividido em seções, conforme o fotomapa 

publicado por Valente et al. (1996) e os pontos de quebra das inversões encontradas 

nas populações de Pernambuco, definidas sobre esta nova imagem (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Nova imagem do cromossomo III de D. nebulosa, modificada a partir do fotomapa de 
Valente et al. (1996). As linhas verticais indicam os pontos de quebra das inversões (A, B, L, C, J, G, 
H) encontradas nas populações de Pernambuco, Brasil. A inversão C é um arranjo presente em 
homozigose em todos os indivíduos analisados até o momento, enquanto que a inversão J é um novo 
arranjo. 
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6. DISCUSSÃO  

 
Como pode ser visto na Tabela 3, a espécie D. nebulosa foi encontrada em 

todos os municípios amostrados e sua freqüência variou entre 0,06 e 45,08%. Os 

resultados indicam que D. nebulosa foi melhor representada nos ambientes de 

Caatinga (média 11,7%), confirmando sua preferência por lugares abertos e secos. 

Nossos resultados indicam que D. nebulosa foi melhor amostrada no Parque 

Nacional do Catimbau (45,08%). Chama a atenção o fato de que nesse ambiente a 

frequência relativa da espécie é alta nas duas diferentes estações amostradas, no 

período de chuva (45,08%) e no período de seca (43,12%).  

Nos locais de Floresta Atlântica (Tabela 3), a frequência da Drosophila 

nebulosa variou quando comparados os meses de chuva (julho a setembro) com os 

meses mais secos (janeiro a abril). Em Saltinho (SAL) a espécie D. nebulosa foi 

coletada em setembro/2008 na freqüência de 4,47%, enquanto que em janeiro/2009, 

sua frequência caiu para 0,10%; no Zoológico, a freqüência também variou bastante 

de uma estação para outra e em agosto/2008 foi de 25,44% enquanto que em 

abril/2009, foi de 0,33%. Em Pombos (POM) a espécie também foi encontrada nas 

duas coletas feitas, uma em julho/2008 e outra em janeiro/2009 e sua freqüência 

quase não variou (1,48% e 1,12%). Como SAL e POM são ambientes muito 

semelhantes, de mata fechada, ainda não sabemos o porquê da variação da 

freqüência relativa ser diferente entre os dois locais, na época mais chuvosa. 

Destacamos também o município de Bezerros onde a espécie foi coletada em três 

meses diferentes, mas na mesma estação chuvosa: julho/2008 (armadilhas em 

pomar), julho/2008 (eclosão do fruto trapiá) e setembro/2009 (armadilhas em pomar). 

Apesar de ser em anos diferentes, e maneiras distintas de coleta, a freqüência da 

espécie quase não variou nesse ambiente tendo seus valores: 0,12%, 0% e 0,25% 

respectivamente. 

O Manguezal é um tipo de ambiente bastante distinto e, provavelmente 

restritivo às espécies de Drosophila, por não possuir recursos tróficos em 

decomposição, como frutos, flores, etc. Mas, por outro lado, parece ser um 

ecossistema rico e ainda pouco conhecido quando se refere ao gênero Drosophila, e 

onde a espécie D. nebulosa foi encontrada em frequências consideráveis (Tabela 3). 

Outro fato interessante é que a espécie variou de modo semelhante nos três locais 
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de coleta nos mesmo períodos de coleta, com redução na frequência da D. nebulosa 

na estação seca. Em TAM, em abril/2009, a freqüência foi de 2,58%, enquanto que 

em dezembro/2009 foi de apenas 0,06%. Em PIN, em agosto/2009 a freqüência foi 

de 7,68%, enquanto que em fevereiro/2010, foi de 2,21%. E em SUA, a freqüência 

em agosto/2009 foi de 5,07% e em fevereiro/2010 foi de 0,11%.  

 A outra linha das análises deste trabalho se dedicou a investigar o 

polimorfismo cromossômico da D. nebulosa (Tabela 4). Os resultados aqui 

apresentados são o primeiro relato deste tipo de análise para a região Nordeste do 

Brasil. Mesmo com poucos indivíduos analisados, foi possível confirmar que as 

populações de Pernambuco são polimórficas para inversões cromossômicas, ou 

seja, apresentam reorganizações estruturais, que são diferentes do arranjo padrão 

do fotomapa de referência da espécie (Valente et al. 1996). Além disso, as inversões 

se restringiram, conforme o esperado, apenas no cromossomo III, e as inversões 

raras XL A e IIR A, já descritas na literatura, não foram encontradas em 

Pernambuco.  

 Quando foram comparadas as médias de inversões por fêmea do nosso 

estudo, que foram de 3,25 na população do Catimbau e 2,37 na população de Serra 

Talhada, ficou evidente que existe uma variabilidade genética considerável em 

Pernambuco. Isso porque nas populações marginais do Rio Grande do Sul, as 

médias variam entre 0,40 até um máximo de 1,37 inversões por fêmea. E as 

populações do Uruguai, ainda mais marginais, apresentam frequência média de 

inversões por fêmea entre 0,6 e 0,9.  

 Pernambuco figura, portanto, como um local de variabilidade genética bem 

superior a estes locais e pode ser, assim, considerado um local não marginal do 

ponto de vista geográfico ou ecológico para a espécie D. nebulosa. Muito 

provavelmente os indivíduos desta espécie encontraram na Caatinga condições 

ideais de vida, embora ainda não seja possível definir quais variáveis climáticas são 

as mais importante. Seria temperatura, a umidade, a precipitação ou outro fator? 

 A Caatinga foi também o ambiente onde as frequências da espécie D. 

nebulosa atingiram picos de até 45%, especialmente na Serra de Jerusalém, 

Catimbau. Como os primeiros resultados indicam, a região do Parque Nacional do 

Catimbau parece ser um local de muita variabilidade genética e muito promissor para 

futuros estudos. O Parque apresenta vegetação exuberante e é formado por 
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mosaicos de resquícios de Floresta Atlântica, Caatinga e Cerrado, distribuídos entre 

vales e elevações de até 1.020 metros. Este e outros resultados indicam que novas 

populações devem ser analisadas no futuro, a fim de esclarecer melhor sobre a 

variabilidade das populações locais e da importância deste parque nacional. 

 Na continuidade dos nossos estudos, e como tema de um próximo Projeto de 

Mestrado, pretendemos estudar as variações mensais da frequência da D. nebulosa 

em diferentes ambientes do Parque Nacional do Catimbau (Figura 24), juntamente 

com uma análise aprofundada das variáveis climáticas e da presença das inversões 

cromossômicas, a fim de compreender melhor a genética e a evolução desta espécie 

nativa e, aparentemente, tão bem adaptada a Caatinga de Pernambuco. 
 

 
Figura 24. Parque Nacional do Catimbau, Buíque/PE, em junho/2008. 
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