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RESUMO 

 

As pequenas moscas que formam o subgrupo willistoni de Drosophila estão 

entre os principais integrantes da fauna de drosofilídeos do Brasil, sendo formado 

por seis espécies crípticas: D. willistoni, D. paulistorum, D. equinoxialis, D. tropicalis, 

D. insularis e D. pavlovskiana. Embora em muitas amostragens este subgrupo de 

espécies represente até 90% dos drosofilídeos coletados, a maioria dos trabalhos 

ecológicos generaliza a identificação de seus representantes como “subgrupo 

willistoni de Drosophila” devido à grande semelhança morfológica de suas espécies. 

Até o momento, o método mais eficiente e rápido para a distinção deste subgrupo ao 

nível de espécies é a técnica de eletroforese com a enzima Fosfatase ácida-1, a 

qual revela alelos espécie-específicos que permitem a identificação de cada uma 

das espécies deste subgrupo. Neste estudo, realizamos diversas coletas de 

drosofilídeos no Estado de Pernambuco, um dos estados do nordeste do Brasil 

menos conhecido em relação a sua fauna de drosofilídeos. Foram realizadas 

amostragens em períodos de maior e menor pluviosidade nos diferentes pontos de 

estudo, sendo coletados 47.692 indivíduos distribuídos em ambientes de Floresta 

Atlântica, Caatinga e Manguezal. Do total de indivíduos amostrados, 26,37% 

pertenceu ao subgrupo willistoni, sendo uma amostra destes indivíduos analisada ao 

nível de espécie pela metodologia de eletroforese. Foi verificado que em 

Pernambuco ocorrem em simpatria D. willistoni, D. paulistorum e D. equinoxialis. 

Destas três espécies verificamos que D. willistoni e D. paulistorum são as que 

ocorrem em maior abundância em Pernambuco. A representatividade do subgrupo 

willistoni na Floresta Atlântica e na Caatinga parece estar relacionada com os níveis 

de umidade. A comparação das freqüência relativas de D. willistoni e D. paulistorum 

nestes dois biomas parece indicar que para a segunda espécie os níveis de 

precipitação são mais limitantes. Neste estudo, registramos pela primeira vez para o 

nordeste do Brasil a presença de D. equinoxialis. Esta espécie apareceu unicamente 

no ambiente de Manguezal. Embora em baixa freqüência nos manguezais, o 

subgrupo willistoni foi mais diverso neste ambiente. Os resultados obtidos reforçam 

a importância da identificação dos representantes do subgrupo willistoni de 

Drosophila ao nível de espécie. A ausência desta informação nos estudos 

ecológicos com a família Drosophilidae impossibilita a compreensão da dinâmica 



  

espacial e temporal de suas espécies na natureza, bem como o entendimento das 

afinidades ecológicas entre elas. 

 

Palavras-chave: Drosophila. Subgrupo willistoni. Eletroforese. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A família Drosophilidae é composta por aproximadamente 4.000 espécies de 

pequenas moscas, as quais ocorrem em praticamente todo o globo, nos mais 

distintos tipos de ambientes. Dentro desta família, o gênero Drosophila, com 1.160 

espécies descritas, é o mais rico em número de espécies.  

 Um dos maiores problemas dos estudos de levantamentos taxonômicos da 

família Drosophilidae é o fato de que muitas de suas espécies são crípticas e, 

portanto, indistinguíveis pela simples análise de sua morfologia externa. Muitos 

métodos de identificação têm sido propostos para estas espécies na literatura. 

Dentre destes métodos podemos citar alguns, tais como a realização de 

cruzamentos direcionados com espécies já caracterizadas, a análise do padrão de 

bandas dos cromossomos politênicos, a frequência do som produzido pelos machos 

durante a corte sexual, a análise da genitália masculina (como o edeagus e o 

hipândrio) e do aparelho reprodutor feminino (como as espermatecas). Todos estes 

métodos são precisos, embora extremamente laboriosos e demorados quando um 

grande número de espécies crípticas são coletadas em campo. Como resultado 

desta dificuldade, muitos estudos generalizam a identificação de várias espécies 

crípticas ao nível de grupo, limitando muitas das informações ecológicas necessárias 

para a completa compreensão da dinâmica populacional e das interações das 

diferentes espécies de drosofilídeos na natureza.  

Dentre os drosofilídeos presentes na região neotropical o grupo willistoni de 

Drosophila apresenta-se como um dos mais abundantes em muitos ambientes de 

estudo, representando até 90% dos exemplares coletados, como nos ambientes de 

matas e florestas. Este grupo é composto por 23 espécies, entre as quais seis são 

crípticas e compõem o chamado subgrupo willistoni, são elas: D. willistoni, D. 

paulistorum, D. equinoxialis, D. tropicalis, D. insularis e D. pavlovskiana. Quatro 

destas espécies (D. willistoni, D. paulistorum, D. equinoxialis e D. tropicalis) ocorrem 

em amplas áreas de simpatria, no continente Americano. Já D. insularis é endêmica 

das Pequenas Antilhas e a D. pavlovskiana da Guiana.  

A fim de facilitar a identificação do subgrupo willistoni de Drosophila ao nível 

de espécie, a técnica de eletroforese com a enzima Fosfatase ácida-1 apresenta-se 

como um método novo e alternativo em relação aos métodos anteriormente citados, 
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sendo mais rápida para identificação de um grande número de exemplares e, ao 

mesmo tempo, altamente eficiente. Através desta metodologia, observam-se alelos 

espécie-específicos que garantem a identificação segura de cada uma das espécies 

crípticas que constituem o subgrupo willistoni. Embora altamente vantajosa em 

relação às demais técnicas de identificação, a eletroforese ainda é um método 

recentemente proposto e, portanto, ainda subutilizada em muitas amostragens onde 

o subgrupo willistoni é amplamente coletado.  

Desta forma, apesar da enorme importância do subgrupo willistoni de 

Drosophila, a literatura é altamente carente em estudos que identifiquem seus 

exemplares ao nível de espécie. A grande maioria dos levantamentos taxonômicos 

na região Neotropical limita a identificação destes drosofilídeos como “subgrupo 

willistoni”, ocasionando falta de informação sobre a presença e a abundância destas 

espécies na natureza nos mais diversos tipos de ambientes, assim como as 

interações e afinidades ecológicas que possuem entre si e com outras espécies.  

          Ainda em relação à carência de estudos enfocando levantamentos 

taxonômicos da família Drosophilidae, em especial de suas espécies crípticas, deve-

se destacar que o território brasileiro não tem sido igualmente avaliado. A região 

Nordeste é uma das regiões menos exploradas quanto a esta questão. Dentro desta 

região, o Estado de Pernambuco apresenta-se como um cenário altamente 

motivador para este tipo de estudos por apresentar ambientes muito contrastantes 

em sua geografia, tal como os fragmentos que ainda restam da exuberante Floresta 

Atlântica, o cenário singular da Caatinga e as inexploradas regiões de manguezais 

beirando o oceano Atlântico. Esta situação privilegiada de Pernambuco frente à 

carência de estudos avaliando a diversidade das espécies do subgrupo willistoni de 

Drosophila motiva a realização do presente trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A família Drosophilidae 
 

 

               As pequenas moscas da família Drosophilidae estão representadas por 

3.938 espécies distribuídas em 73 gêneros e 2 subfamílias: Steganinae e 

Drosophilinae. Dentro da subfamília Drosophilinae, o gênero Drosophila é o mais 

especioso, incluindo 1.160 espécies (BÄCHLI, 2010).  

As moscas da família Drosophilidae são vulgarmente conhecidas como as 

“moscas-das-frutas”, embora ecologicamente estes insetos sejam bem mais 

diversificados do que sua simples denominação pode sugerir.  Além das larvas e dos 

adultos de drosofilídeos terem preferência por frutos carnosos, determinadas flores e 

fungos também são utilizados como substratos de alimentação e ovoposição 

(CARSON, 1971). Certas espécies também se desenvolvem em guanos de 

morcegos (TOSI et al.,1990), cladódios de cactos (CARSON, 1971; MIZUGUCHI, 

1978; VILELA et al., 1983), fluxos de seiva e material vegetal em decomposição 

(CARSON, 1971), entre outros exemplos de associações.  

As drosófilas têm recebido grande importância nos estudos científicos. Pavan 

(1959) alerta que nenhum outro animal além do homem é fonte de um número tão 

grande de investigações quanto o gênero Drosophila. Estes pequenos insetos são 

os protagonistas dos estudos pioneiros sobre a transmissão de caracteres, sobre a 

posição de genes nos cromossomos, sobre os efeitos das interações gênicas, das 

aberrações cromossômicas, das mudanças evolutivas em populações e em estudos 

de biologia celular e evolução (FREIRE-MAIA & PAVAN, 1949; PAVAN, 1959; 

STRICKBERGER, 1962; POWELL, 1997). Atualmente, o gênero Drosophila também 

é altamente investigado nos estudos genômicos (RUBIN & LEWIS, 2000) e 

filogenéticos (GRIMALDI, 1990; REMSEN & O’GRADY, 2002), assim como em 

pesquisas de genética do comportamento e do desenvolvimento, sendo muitas 

vezes utilizado como modelo para estudos de doenças humanas (FERVEUR, 2003).  

Uma vez que o estudo das drosófilas foi inicialmente realizado por 

geneticistas os conhecimentos ecológicos e taxonômicos destes insetos também 

surgiram com estes pesquisadores. Somente mais recentemente ecólogos e 
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taxonomistas especializados começaram a investigar a família Drosophilidae. Como 

resultado dessa história, a identificação dos drosofilídeos era inicialmente realizada 

apenas pela análise da morfologia externa. Conforme salientado por WHEELER 

(1981) este método não refinado de análise implicava em sub-estimativas da 

diversidade de drosofilídeos na natureza, uma vez que muitas espécies acabavam 

sendo incorretamente identificadas por apresentar características de diferenciação 

pouco marcantes, muitas das quais, crípticas. 

No Brasil, levantamentos taxonômicos da família Drosophilidae iniciaram na 

década de 1940 com a participação do famoso evolucionista Theodosius 

Dobzhansky. Neste período inicial há vários trabalhos clássicos, incluindo a 

descrição de um grande número de espécies, levantamentos taxonômicos, aspectos 

ecológicos e chaves de identificação (DOBZHANSKY & PAVAN, 1943; FREIRE 

MAIA & PAVAN, 1949; DOBZHANSKY & PAVAN, 1950; FROTA-PESSOA, 1954; 

PAVAN, 1959).  Desde então já foram descritas mais de 300 espécies para a família 

Drosophilidae no Brasil (GOTTSCHALK et al., 2008). 

Apesar do número crescente de estudos avaliando a diversidade da família 

Drosophilidae no Brasil, GOTTSCHALK et al. (2008), em uma cuidadosa revisão, 

demonstraram que o território brasileiro não tem sido igualmente amostrado. Os 

registros de espécies de drosofilídeos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil ainda 

são precários em comparação com as de outros levantamentos realizados nas 

demais regiões do território nacional. Isto também é evidenciado para alguns biomas 

brasileiros, tais como a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. 

 

2.2 O subgrupo willistoni de Drosophila 
 

Dentro da família Drosophilidae o grupo willistoni de Drosophila é um dos 

mais abundantes na região Neotropical, chegando a representar mais de 90% dos 

drosofilídeos amostrados em muitos ambientes (MARTINS, 2001). 

 Este grupo está formado por 23 espécies das quais seis são crípticas e 

compõem o subgrupo willistoni (Figura 1), são elas: D. willistoni, D. paulistorum, D. 

equinoxialis, D. tropicalis, D. insularis e D. pavlovskiana. Quatro destas espécies, D. 

willistoni, D. paulistorum, D. equinoxialis e D. tropicalis ocorrem em amplas áreas de 

simpatria, enquanto D. insularis é endêmica das Pequenas Antilhas e a D. 

pavlovskiana, da Guiana (Figura 2). A D. willistoni se distribui desde o sul da 
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Flórida/EUA e centro norte do México, até o norte 

da Argentina. Drosophila paulistorum ocorre 

desde o norte da Guatemala, na localidade de 

Tikal, até Porto Alegre no Estado do Rio Grande 

do Sul/Brasil. Drosophila equinoxialis já foi 

registrada desde as Grandes Antilhas e sul do 

México, até quase o centro do Brasil. Já D. 

tropicalis se distribui desde o extremo norte em 

Tikal, na Guatemala, até a cidade de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), ao sul. A 

distribuição geográfica das espécies do subgrupo willistoni é revisada nos trabalhos 

de Spassky et al. (1971), Dobzhansky & Powell (1975), Ehrman & Powell (1982) e 

Santos & Valente (1990).   

Apesar de tão abundantes na região Neotropical poucos são os estudos 

ecológicos em que os representantes do subgrupo willistoni são identificados ao 

nível de espécie. Esse fato é facilmente explicado pela extrema semelhança 

morfológica e pela extensa área de simpatria compartilhada por grande parte das 

espécies deste subgrupo (Figura 2).  

Vários métodos têm sido propostos para a identificação das espécies do 

subgrupo willistoni, tais como cruzamentos direcionados com linhagens conhecidas 

(CORDEIRO & WINGE, 1995), análise dos cromossomos politênicos (BURLA et 

al.,1949; ROHDE et al., 2006), avaliação do padrão sonoro emitido pelo batimento 

das asas dos machos durante a corte sexual (RITCHIE & GLEASON,1995) e análise 

detalhada do hipândrio dos machos (MALOGOLOWKIN, 1952; SPASSKY, 1957). 

Apesar de eficientes, todos estes métodos são muito trabalhosos e tornam 

impraticável a identificação de um grande número de indivíduos em pouco tempo.  

Recentemente, em vista desta dificuldade, Garcia et al. (2006) apresentaram 

um método eficiente e rápido para a identificação das espécies do subgrupo 

willistoni, baseado na migração eletroforética da enzima Fosfatase ácida-1 (Acph-1). 

Esta metodologia revela alelos diagnósticos para cada uma das espécies deste 

subgrupo. Em comparação com os demais métodos, a eletroforese permite uma 

identificação muito mais rápida, possibilitando a identificação ao nível de espécie de 

um grande número de indivíduos em pouco tempo.  

 

Figura 1. Fêmea de D. 

paulistorum. 
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Figura 2. Mapa das Américas onde estão representadas (linhas e símbolos coloridos) as 
áreas de distribuição geográfica de cada uma das seis espécies do subgrupo willistoni de 
Drosophila, de acordo com os estudos de Spassky et al. (1971), Winge (1971), Dobzhansky 
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Trabalhos ecológicos que identifiquem o subgrupo willistoni de Drosophila ao 

nível de espécies são fundamentais para a compreensão da dinâmica populacional 

desses drosofilídeos. Um acompanhamento das oscilações da frequência de D. 

paulistorum e de D. willistoni, que vivem em simpatria na cidade de Porto Alegre, sul 

do Brasil, foi realizado por Garcia et al. (2008). Neste estudo foi feito um 

monitoramento da representatividade de D. paulistorum na área urbana de Porto 

Alegre, 20 anos depois de seu primeiro registro neste ambiente, a fim de contribuir 

para o entendimento de sua trajetória como espécie colonizadora. Este 

levantamento demonstrou que D. paulistorum colonizou com sucesso o ambiente de 

Porto Alegre entre os anos de 1986-1987, atingiu um pico de frequência em 1992 e, 

mais recentemente, em 2004, sofreu um decréscimo acentuado. Entre as prováveis 

causas desta redução populacional de D. paulistorum os resultados sugerem que a 

recente introdução em Porto Alegre de uma espécie exótica da família 

Drosophilidae, Zaprionus indianus, pode ter contribuído para este quadro, por poder 

modificar as interações entre as espécies residentes.  

 

2.3 Biomas de Pernambuco 
 

Pernambuco é um dos Estados brasileiros que apresenta maior diversidade 

de ecossistemas. Em seu território encontram-se ilhas oceânicas, uma plataforma 

marinha extremamente diversa com a presença de arrecifes, uma zona costeira 

coberta por praias, manguezais e restingas, trechos importantes de Floresta 

Atlântica, vários brejos e a Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro.  

Recentes levantamentos de drosofilídeos realizados por nosso grupo em 

áreas de Floresta Atlântica, Caatinga de Pernambuco têm revelado uma grande 

diversidade de espécies da família Drosophilidae. Até o momento, já foram 

registradas 30 espécies para a Floresta Atlântica e 28 para a Caatinga em 

Pernambuco, revelando que, embora altamente diferenciados quanto a sua 

fisionomia vegetal, estes dois biomas são parecidos em relação a diversidade destes 

pequenos insetos (SILVA, 2010). 

Em muitos ambientes investigados em Pernambuco no trabalho de Silva 

(2010), o subgrupo willistoni apresentou-se como um dos mais abundantes, sendo 

um convite a identificação de seus representantes ao nível de espécie a fim de 

avaliar as interações ecológicas de seus representantes em ambientes tão 
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contrastantes. A seguir, descrevemos brevemente algumas das características de 

diferentes biomas que compõem o cenário de Pernambuco. 

 

Floresta Atlântica 

 

            A Floresta Atlântica originalmente percorria o litoral brasileiro de ponta a 

ponta. Estendia-se do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e ocupava uma 

área de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. A localização costeira da Floresta 

Atlântica faz com que este bioma seja hoje um dos mais ameaçados do planeta. 

Desde o descobrimento do Brasil até o momento a colonização brasileira tem sido 

mais intensa na área costeira, provocando o grande desaparecimento da Floresta 

Atlântica (GALINDO-LEAL & GUSMÃO CÂMARA, 2005). 

Em Pernambuco a Mata Atlântica apresenta apenas 5% de sua extensão 

original (GALINDO-LEAL & GUSMÃO CÂMARA, 2005). Ranta et al. (1998), 

estudando áreas de Floresta Atlântica ao sul do Estado de Pernambuco, detectaram 

que 48% dos fragmentos florestais são menores que 10 hectares e somente 7% 

maiores que 100 hectares. Um dos processos que levou à fragmentação, em 

particular no nordeste do Brasil, foi o cultivo de extensas áreas de cana-de-açúcar, 

resultando em fragmentos de diversos tamanhos e formas. 

Tratando-se das informações da fauna de drosofilídeos da Floresta Atlântica 

no Brasil, este é o ecossistema mais avaliado para este fim. Vários levantamentos já 

foram realizados para este bioma, principalmente nas regiões Sul e Sudeste 

(PETERSEN, 1960; BRNCIC & VALENTE, 1978; VALENTE et al., 1989; VALENTE & 

ARAÚJO, 1991; TIDON-SKLORZ & SENE, 1992; DE TONI & HOFMANN, 1995; 

VILELA & MORI, 1999; MEDEIROS & KLACZKO 2004; DÖGE, 2006; GOTTSCHALK 

et al., 2007). Em vários destes estudos os representantes do subgrupo willistoni, 

embora altamente abundantes neste tipo de formação vegetal, não foram 

identificados ao nível de espécie. 

 

Caatinga 

 

            O nome “caatinga” é de origem Tupi-Guarani e significa “floresta branca”. 

Esta designação caracteriza bem o aspecto da vegetação deste bioma na estação 
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seca, quando as folhas caem e apenas os troncos brancos e brilhosos das árvores e 

arbustos permanecem na paisagem seca (ALBUQUERQUE & BANDEIRA, 1995).  

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande 

parte do seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhum outro lugar do 

planeta. Na região nordeste do Brasil a Caatinga estende-se das latitudes 2º54’ a 

17º21’ S (estimada em cerca de 800.000 km2 pelo IBGE 1985) e inclui os Estados do 

Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, sudeste do 

Piauí, oeste de Alagoas e Sergipe, região norte e central da Bahia e uma faixa 

estendendo-se em Minas Gerais seguindo o rio São Francisco (ANDRADE-LIMA, 

1982). 

De modo geral, a biota da Caatinga era descrita na literatura como pobre, 

abrigando poucas espécies endêmicas e, portanto, de baixa prioridade para 

conservação. No entanto, os estudos mais recentes vêm mostrando que isto está 

longe de ser verdade (ANDRADE-LIMA, 1982; RODAL, 1992; SAMPAIO, 1995; 

GARDA, 1996; SILVA & OREN, 1997). A região possui um considerável número de 

espécies endêmicas, que devem ser consideradas como um patrimônio biológico de 

valor incalculável. Diversas espécies de animais e de plantas endêmicas estão 

sendo descritas recentemente para a região, indicando um conhecimento zoológico 

e botânico ainda precário (MEDEIROS CASTELLETTI et al., 2003).  

O ecossistema da Caatinga tem sido bastante modificado pelo homem. Como 

demonstrado por Garda (1996), os solos nordestinos estão sofrendo um processo 

intenso de desertificação devido à substituição da vegetação natural por culturas, 

principalmente através de queimadas. O desmatamento e as culturas irrigadas estão 

levando a salinização dos solos, aumentando ainda mais a evaporação da água e 

acelerando o processo de desertificação, de modo que somente a presença da 

vegetação adaptada da Caatinga pode impedir a futura transformação do Nordeste 

brasileiro num imenso deserto (GARDA, 1996).  

          Apesar das ameaças à integridade da Caatinga e da importância deste bioma, 

menos de 2% do ecossistema está protegido como unidades de conservação de 

proteção integral (TABARELLI et al., 2000).  

Por apresentar condições bastante distintas daquelas encontradas em outros 

ambientes, a Caatinga é um ambiente interessante quanto ao estudo da fauna de 

drosofilídeos que nela vivem. Apesar de levantamentos da fauna de drosofilídeos já 
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terem sido realizados em diversos ambientes, a Caatinga surge como um dos 

biomas brasileiros mais inexplorados (GOTTSCHALK et al., 2008). A necessidade 

de se estudar a fauna da Caatinga é reforçada quando levamos em conta que este é 

o único bioma exclusivamente brasileiro, abrigando espécies que não podem ser 

encontradas em nenhum outro lugar do planeta.   

 

Manguezais 

 

O Brasil tem a segunda maior área de manguezais do mundo, sendo 80% 

desses manguezais localizados na região Nordeste. As florestas de mangue são 

ecossistemas que ficam nas áreas de transição entre os ambientes marinho e 

terrestre e distribuem-se ao longo de 6.800 km da costa brasileira, estendendo-se do 

Cabo Orange, no Amapá, a Laguna, em Santa Catarina, onde tem o seu limite sul. 

De acordo com Lacerda & Kjerve (1994), a área de cobertura é de 1,38 milhões de 

hectares. Para o litoral de Pernambuco Coelho & Torres (1982) relatam que, em 

1970/71, as áreas estuarinas do Estado abrangiam cerca de 25.044 hectares, sendo 

7.672 hectares aproximadamente, cobertos por água e por volta de 17.372 hectares, 

ocupados por manguezal. Na cidade de Recife está localizada a maior área de 

manguezal urbano do mundo (RECIFE, 2004).  

No passado, a extensão dos manguezais brasileiros era muito maior: muitos 

portos, indústrias, loteamentos e rodovias costeiras foram desenvolvidos em áreas 

de manguezal, ocorrendo uma degradação do seu estado natural.  

 Situada nas planícies entre marés, o manguezal constitui uma floresta muito 

peculiar com adaptações bastante curiosas da flora e da fauna para a sobrevivência 

em um local com características tão únicas, como as periódicas inundações, a 

salinidade, o solo instável e pouco oxigenado e a ação mecânica da água (CITRÓN 

& SCHAFFER-NOVELLI, 1980; LACERDA, 1984).  

Por sua localização costeira, os manguezais sofrem acelerada devastação em 

todo o mundo, com desmatamentos muito superiores às demais florestas tropicais. 

Um dado preocupante é o de que cerca de um terço dos manguezais do mundo 

foram perdidos nas últimas duas décadas (VALIELA et al., 2001), o que representa 

mais do dobro da área de manguezais que o Brasil possui atualmente. 
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No Brasil, os manguezais são protegidos pela Legislação Federal desde 

1983, devido à importância que representam para o ambiente marinho. São 

fundamentais para a procriação e o crescimento dos filhotes de vários animais, 

como rota migratória de aves e alimentação de peixes. Além disso, colaboram para 

o enriquecimento das águas marinhas com sais, nutrientes e matéria orgânica. 

Mesmo sob proteção federal o manguezal ainda é alvo da especulação 

imobiliária, que aterra suas áreas para a construção de casas e indústrias. Como 

reflexo desta situação, os manguezais brasileiros diminuíram 46,4% nos últimos 14 

anos. Além disso, suas águas são alvo de esgotos domésticos e industriais. O 

manguezal também sofre com a intensa exploração pelo homem, que retira 

mariscos, ostras e peixes em quantidades elevadas (SCHAFFER-NOVELLI,1995). 

Como já salientado, os manguezais impõem condições muito distintas 

daquelas encontradas em outros ambientes, o que torna interessante a comparação 

das assembléias de drosofilídeos que vivem nesses locais, de modo especial a 

avaliação das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila. A necessidade de se 

estudar qualquer aspecto relativo aos manguezais torna-se ainda mais evidente 

quando se considera as fortes pressões antrópicas que este ecossistema vem 

sofrendo. A presença de drosofilídeos em um ambiente tão pobre floristicamente e 

localizado no encontro da terra com o mar, pode parecer surpreendente, mas retrata 

a versatilidade ecológica e a onipresença deste grupo de insetos. Até o momento o 

único estudo que caracterizou assembléias de drosofilídeos em áreas de 

manguezais foi o de Schmitz et al. (2007). Os autores estudaram três manguezais 

da ilha de Santa Catarina/SC e encontraram 69 espécies de drosofilídeos 

distribuídos em seis gêneros. A composição das assembléias de drosofilídeos dos 

manguezais foi semelhante à encontrada em outros ambientes já pesquisados em 

Santa Catarina, mas as abundâncias das espécies se encontraram alteradas. A 

riqueza de espécies se mostrou depauperada em relação a outros ambientes 

estudados em Santa Catarina, mas foi mais alta quando comparada com os 

trabalhos realizados em outras regiões do Brasil.  
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3. OBJETIVOS 

 

            Este trabalho tem como objetivo geral realizar um levantamento da 

diversidade das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila em ambientes de 

Floresta Atlântica, Caatinga e Manguezal de Pernambuco. 

 

 Os objetivos específicos do projeto são: 

- Identificar ao nível de espécie os representantes do subgrupo willistoni de 

Drosophila coletados em todos os pontos de amostragem; 

- Analisar a variação temporal das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila nos 

diferentes locais de estudo em períodos de maior e menor pluviosidade. 

- Analisar a variação espacial das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila nos 

ambientes de Floresta Atlântica, Caatinga e Manguezal de Pernambuco, 

relacionando-a com as características de cada local. 

 

 

 

4. HIPÓTESES 

 

O presente trabalho buscou responder as seguintes perguntas: 

- Como é a distribuição do subgrupo willistoni de Drosophila em três regiões 

altamente contrastantes quanto a sua vegetação: a Floresta Atlântica, a Caatinga e 

o Manguezal de Pernambuco? 

- As espécies do subgrupo willistoni de Drosophila se distribuem nas mesmas 

frequências nestes ambientes?  

-Períodos de maior e menor pluviosidade nestes três biomas refletem em diferenças 

nas frequências das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila? 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Locais de coleta e métodos de amostragem 
 

Moscas da família Drosophilidae foram coletadas em períodos mais secos e 

mais chuvosos durante os anos de 2008, 2009 e 2010 em diferentes formações 

vegetais no Estado de Pernambuco, compreendendo locais inseridos no bioma de 

Floresta Atlântica, Caatinga e Manguezal (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Descrição dos locais das coletas de drosofilídeos realizadas no Estado de Pernambuco, no 
período de julho/2008 a fevereiro/2010 e forma de captura dos insetos. 
 

 
Bioma 

 
Local 

 
Coordenadas 

 
Código 

 
Data 

 
Captura 

 

 
 

Floresta 
Atlântica 

     
Reserva Biológica de Saltinho, Tamandaré 08°44’S; 35°11’W SAL Setembro/08 1 
Reserva Biológica de Saltinho, Tamandaré 08°44’S; 35°11’W SAL Janeiro/09 1 
Reserva Biológica de Saltinho, Tamandaré 08°44’S; 35°11’W SAL Julho/09 1 
Parque Dois Irmãos, Recife 08°00’S; 34°57’W ZOO Agosto/08 1 
Parque Dois Irmãos, Recife 08°00’S; 34°57’W ZOO Abril/09 1 
Mata da Ronda, Pombos 08º08’S; 35º23' W POM Julho/08 1 
Mata da Ronda, Pombos 08º08’S; 35º23' W POM Janeiro/09 1 
Parque Ecológico Serra Negra, Bezerros 08°13’S; 35°46’W BEZ Julho/08 1,2 
Parque Ecológico Serra Negra, Bezerros 
 

08°13’S; 35°46’W BEZ Setembro/09 1 

 
 
 
 
 

Caatinga 

     
Área Residencial, Buíque 08°37’S; 37°09’W BUI Junho/08 1 
Área Residencial, Buíque 08°37’S; 37°09’W BUI Março/09 1 
Serra de Jerusalém, Parque Nacional do Catimbau, Buíque 08°24’S; 37°09’W JER Junho/08 3 
Serra de Jerusalém, Parque Nacional do Catimbau, Buíque 08°24’S; 37°09’W JER Março/09 1 
Trilha das Conchas, Parque Nacional do Catimbau, Buíque 08°36’S; 37°14’W CON Junho/08 4 
Trilha das Conchas, Parque Nacional do Catimbau, Buíque 08°36’S; 37°14’W CON Março/09 1 
Campus da UFRPE, Serra Talhada 07°57’S; 38°17’W UAS Agosto/08 1 
Campus da UFRPE, Serra Talhada 07°57’S; 38°17’W UAS Setembro/08 1 
Campus da UFRPE, Serra Talhada 07°57’S; 38°17’W UAS Fevereiro/09 1 
Instituto de Pesquisas Agronômicas, Serra Talhada 07°57'S; 38°17'W CAA Fevereiro/09 1 
Instituto de Pesquisas Agronômicas, Serra Talhada 07°57'S; 38°17'W CAA Junho/09 1 
Estrada de acesso ao Campus da UFRPE, Serra Talhada 07°57'S; 38°17'W RIA Fevereiro/09 1 
Estrada de acesso ao Campus da UFRPE, Serra Talhada 07°57'S; 38°17'W RIA Junho/09 1 
Pousada Baixa Verde, Triunfo 07°49’S; 38°06’W TRI Fevereiro/09 1 
Pousada Baixa Verde, Triunfo 07°49’S; 38°06’W TRI Junho/09 1 

 
 
 
Manguezal 

     
Manguezal de Tamandaré, Tamandaré 08°41’S; 35°06’W TAM Abril/09 1 
Manguezal de Tamandaré, Tamandaré 08°41’S; 35°06’W TAM Dezembro/09 1 
Manguezal do Pina, Recife 08°05’S; 34°54’W PIN Agosto/09 1 
Manguezal do Pina, Recife 08°05’S; 34°54’W PIN Fevereiro/10 1 
Manguezal de Suape, Cabo de Santo Agostinho 08°17’S; 25°02’W SUA Agosto/09 1 

 
 
1= Armadilhas, 2=Eclosão de frutos de tapiá (Crataeva tapia), 3=Eclosão de frutos de juá (Ziziphus joazeiro), 4= Eclosão de 
um fruto não identificado. 
 

 
Um mapa de Pernambuco com a localização dos municípios de amostragem 

encontra-se na Figura 3. 
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Em relação à Floresta Atlântica foram analisados quatro ambientes. Destes, a 

Reserva Biológica de Saltinho no município de Tamandaré, apresenta 564 hectares 

e é um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica no Nordeste do Brasil sob 

proteção Federal. O Parque Dois Irmãos em Recife apresenta 387,4 hectares, 

também sendo uma das maiores áreas de Floresta Atlântica de Pernambuco. A 

Mata da Ronda no município de Pombos, na zona da Mata de Pernambuco, 

compreende 512 hectares de extensão, sendo outro importante fragmento de 

Floresta Atlântica do Estado. O Parque Ecológico de Serra Negra é uma área de 

Brejo de Altitude, apresentando flora diferenciada, contrastando com a vegetação 

semi-árida em seu entorno. 

Em relação aos ambientes de Caatinga foram investigados três municípios. 

Um dos pontos de coleta foi o Parque Nacional do Catimbau, considerado área 

núcleo da Biosfera da Caatinga, abrangendo 62.000 hectares inseridos nos 

municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. Já os municípios de Serra Talhada e 

Triunfo também amostrados para o bioma de Caatinga, estão situados no Sertão do 

Pajeú, umas das zonas mais áridas nordestinas. O município de Triunfo, mesmo 

estando situado a apenas 35 km de Serra Talhada, apresenta temperaturas mais 

baixas que a média da região devido a sua altitude diferenciada (1.260 metros no 

ponto mais alto). 

Dentre os três ambientes de manguezais investigados, os pontos de coleta 

analisados em sentido norte sul foram: o Manguezal do Pina, na Bacia do Pina, 

cidade de Recife, o Manguezal de Suape, situado entre os municípios de Cabo de 

 

Figura 3. Mapa da América onde está destacado o Brasil. Em amarelo, a localização do 
Estado de Pernambuco (imagem ampliada), onde foram realizadas coletas de drosofilídeos 
em regiões de Caatinga (pontos vermelhos), Floresta Atlântica (pontos verdes) e 
Manguezais (pontos azuis). 
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Figura 4. Armadilha 
utilizada para atração dos 
drosofilídeos. 

Santo Agostinho e Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, 

distante 40 km de Recife e o Manguezal de 

Tamandaré, distante 80 km de Recife.  

Em cada local de estudo drosofilídeos adultos 

foram capturados com o uso de armadilhas (Figura 4) 

confeccionadas com garrafas pet de acordo com o 

modelo descrito por Tidon & Sene (1988). Iscas de 

banana foram utilizadas para a atração dos insetos. 

Para os ambientes de Floresta Atlântica e Caatinga 

foram utilizadas 10 armadilhas em cada local e em 

cada período de amostragem. Já em relação ao 

ambientes de manguezais o número de armadilhas 

utilizadas em cada coleta foi 50. As armadilhas foram deixadas nos diferentes locais 

de estudo por três dias consecutivos e colocadas a 1,5 metros do solo. Em alguns 

locais, frutos fermentados foram recolhidos e levados ao laboratório até o 

nascimento dos drosofilídeos, conforme indicado na Tabela 1.  

Dentre os drosofilídeos coletados, os representantes do subgrupo willistoni de 

Drosophila foram separados e congelados a fim de serem identificados ao nível de 

espécie no presente estudo. Os demais drosofilídeos amostrados foram identificados 

em outros estudos realizados por outros alunos no Laboratório de Genética do 

Centro Acadêmico de Vitória da UFPE. 

 
 
5.2 Identificação dos representantes do subgrupo willistoni de Drosophila ao 
nível de espécie 
 

Os representantes do subgrupo willistoni de Drosophila foram analisados ao 

nível de espécie pela técnica de eletroforese com a enzima Fosfatase ácida-1 (Acph-

1), desenvolvida por Garcia et al. (2006). Esta enzima apresenta alelos espécie 

específicos que permitem a identificação segura de cada espécie do subgrupo 

willistoni de Drosophila (Figura 5). 

A abundância (números absolutos) das espécies do subgrupo foi estimada a 

partir da análise de uma amostra de seus representantes. Para cada uma das 

coletas aproximadamente 100 indivíduos pertencentes ao subgrupo willistoni foram 
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submetidos à técnica de caracterização eletroforética da enzima Fosfatase ácida-1 

(GARCIA et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em alguns casos a identificação dos drosofilídeos também foi realizada pela 

técnica da análise do hipândrio dos machos, conforme Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Floresta Atlântica 
 

Entre os meses de julho de 2008 e setembro de 2009 foram coletados 17.043 

drosofilídeos nos quatro ambientes de Floresta Atlântica investigados. O subgrupo 

willistoni de Drosophila representou 45,18% dos exemplares coletados (Tabela 2).  

 

 

Figura 6. Hipândrios das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila. 
Ampliação=1000X 

 

Figura 5. Gel de eletroforese revelado para a enzima Fosfatase ácida-1 para 
identificação ao nível de espécie do subgrupo da willistoni de Drosophila. Figura retirada 
de Garcia et al. (2006). 
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Tabela 2. Abundância (N, em números absolutos) e frequência relativa (em %, entre parêntesis) de 
Drosophila willistoni, D. paulistorum e das demais espécies de drosofilídeos coletados em quatro 
ambientes de Floresta Atlântica de Pernambuco em épocas com diferentes níveis de pluviosidade. 
Os locais de coleta estão em códigos, conforme Tabela 1. 
 

   

Espécies do subgrupo willistoni  Outras 
espécies  D. willistoni D. paulistorum   

Local Mês /ano Estação N (%) N (%) Total (%)  N (%)  Total 

SAL Setembro/08 Chuvosa 233 (26,12) 356 (39,91) 589 (66,03)  303 (33,97)  892 

SAL  Janeiro/09 Seca 939 (48,48) 8 (0,41) 947 (48,89)  990 (51,11)  1937 

SAL Julho/09 Chuvosa 737 (58,50) 445 (35,30) 1182 (93,80)  78 (6,20)  1260 

ZOO  Agosto/08 Chuvosa 586 (16,08) 1542 (42,32) 2128 (58,40)  1516 (41,60)  3644 

ZOO  Abril/09 Seca 350 (19,27) 272 (14,98) 622 (34,25)  1194 (65,75)  1816 

POM  Julho/08 Chuvosa 825 (32,98) 995 (39,76) 1820 (72,74)  682 (27,26)  2502 

POM  Janeiro/09 Seca 211 (47,31) 29 (6,50) 240 (53,81)  206 (46,19)  446 

BEZ  Julho/08 Chuvosa 73 (1,76) 55 (1,33) 128 (3,09)  4013 (96,91)  4141 

BEZ  Setembro/09 Chuvosa 44 (10,86) 0 (0,00) 44 (10,86)  361 (89,14)  405 

  Total (%)  3998 (23,46) 3702 (21,72) 7700 (45,18)  9343 (54,82)  17043 

 

Na Figura 7 estão representadas as frequências relativas do subgrupo 

willistoni de Drosophila e das demais espécies de drosofilídeos coletados na 

Floresta Atlântica em períodos de maior e menor pluviosidade. Foi observada maior 

predominância do subgrupo willistoni de Drosophila nos períodos mais chuvosos, 

onde a frequência relativa destas espécies foi sempre superior em relação àquelas 

observadas nos períodos de menor pluviosidade. O subgrupo willistoni de 

Drosophila chegou a representar até 93,80% dos exemplares amostrados, nos 

períodos mais chuvosos, em julho de 2009 em SAL (Tabela 2 e Figura 7).  Em 

contraste, nos períodos de maior estiagem a frequência relativa máxima para este 

grupo de espécies foi de 53,81% em janeiro de 2009 na localidade de POM. 

Dos locais investigados para o bioma de Floresta Atlântica, o Parque 

Ecológico Serra Negra (BEZ), no município de Bezerros apresenta a particularidade 

de ser um Brejo de Altitude. Neste local foram observadas as menores frequências 

relativas do subgrupo willistoni de Drosophila, 3,09% em julho de 2008 e 10,86% em 

setembro de 2009, mesmo tendo sido realizadas duas coletas de drosofilídeos em 

meses chuvosos (Tabela 2 e Figura 7).  
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Através da metodologia de eletroforese com a enzima Fosfatase ácida-1, 

foram detectadas duas espécies do subgrupo willistoni de Drosophila nos ambientes 

de Floresta Atlântica investigados: D. willistoni e D. paulistorum. Dentre os indivíduos 

do subgrupo willistoni amostrados neste bioma (45,18%), D. willistoni correspondeu 

a 23,46% dos exemplares coletados enquanto D. paulistorum representou 21,72% 

(Tabela 2). 

O gráfico da Figura 8 apresenta as frequências relativas das espécies do 

subgrupo willistoni de Drosophila e de outros drosofilídeos coletados nos ambientes 

de Floresta Atlântica em períodos mais chuvosos e mais secos. Nas amostragens 

realizadas em ZOO e em POM observou-se a predominância de D. paulistorum nos 

períodos mais chuvosos (agosto e julho de 2008, respectivamente), sendo a D. 

willistoni a espécie mais abundante nestes dois locais nos períodos mais secos (abril 

e janeiro de 2009) (Figura 8). Situação similar ocorreu para SAL quando 

consideradas as coletas de setembro de 2008 (período chuvoso) e janeiro de 2009 

  

Figura 7. Oscilação das frequências relativas do subgrupo willistoni de Drosophila e das 
demais espécies de drosofilídeos nos diferentes ambientes de Floresta Atlântica 
investigados no Estado de Pernambuco em períodos de maior e menor pluviosidade. Os 
códigos para os diferentes locais de coleta estão de acordo com a Tabela 1. 
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(período mais seco). Na coleta de julho de 2009 em SAL, este padrão não foi 

observado. Nesta coleta houve maior representatividade de D. willistoni em relação 

a D. paulistorum, mesmo se tratando de um período mais chuvoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em BEZ foram realizadas duas coletas de drosofilídeos, ambas em períodos 

chuvosos (julho de 2008 e setembro de 2009). Conforme observado na Figura 8, na 

coleta de julho de 2008, o subgrupo willistoni de Drosophila representou somente 

3,09% dos drosofilídeos amostrados, dos quais 1,76% foram D. willistoni e 1,33% 

foram D. paulistorum. Na coleta realizada em setembro de 2009 apenas D. willistoni 

foi amostrada, representando 10,86% dos exemplares coletados. 

 

 

 

Figura 8. Oscilação das frequências relativas de D. willistoni, D. paulistorum e das demais 
espécies de drosofilídeos nos diferentes ambientes de Floresta Atlântica investigados no 
Estado de Pernambuco em períodos de maior e menor pluviosidade. Os códigos para os 
diferentes locais de coleta estão de acordo com a Tabela 1. 
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6.2. Caatinga 
 

Entre os meses de junho de 2008 e junho de 2009 foram coletados 13.428 

drosofilídeos em sete ambientes de Caatinga. O subgrupo willistoni de Drosophila 

representou 35,52% das espécies coletadas (Tabela 3). 

Tabela 3. Abundância (N, em números absolutos) e frequência relativa (em %, entre parêntesis) 
de Drosophila willistoni, D. paulistorum e das demais espécies de drosofilídeos coletados em sete 
ambientes de Caatinga de Pernambuco em épocas com diferentes níveis de pluviosidade. Os 
locais de coleta estão em códigos, conforme Tabela 1. 

 

Local Mês /ano Estação 

Espécies do subgrupo willistoni  Outras 
espécies 

 

 D. willistoni D. paulistorum    

N (%) N (%) Total (%)  N (%)  Total  

BUI  Junho/08 Chuvosa 20 (1,79) 0 (0,00) 20 (1,79)  1095 (98,21)  1115 

BUI  Março/09 Seca 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)  348 (100,00)  348 

JER  Junho/08 Chuvosa 240 (25,40) 72 (7,62) 312 (33,02)  633 (66,98)  945 

JER  Março/09 Seca 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)  269 (100,00)  269 

CON  Junho/08 Chuvosa 143 (11,77) 59 (4,86) 202 (16,63)  1013 (83,37)  1215 

CON  Março/09 Seca 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)  351 (100,00)  351 

UAS Setembro/08 Seca 9 (0,82) 5 (0,45) 14 (1,27)  1085 (98,73)  1099 

UAS  Fevereiro/09 Seca 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)  109 (100,00)  109 

CAA Fevereiro/09 Seca 3 (1,02) 0 (0,00) 3 (1,02)  291 (98,98)  294 

CAA  Junho/09 Chuvoso 1188 (55,28) 190 (8,84) 1378 (64,12)  771 (35,88)  2149 

RIA Fevereiro/09 Seca 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)  796 (100,00)  796 

RIA Junho/09 Chuvoso 1355 (50,03) 398 (14,70) 1753 (64,73)  955 (35,27)  2708 

TRI  Fevereiro/09 Seca 8 (2,78) 7 (2,43) 15 (5,21)  273 (94,79)  288 

TRI  Junho/09 Chuvoso 782 (44,89) 290 (16,65) 1072 (61,54)  670 (38,46)  1742 

   Total (%) 3748 (27,92) 1021 (7,60) 4769 (35,52)  8659 (64,48)  13428 

 

No gráfico da Figura 9 estão representadas as frequências relativas do 

subgrupo willistoni de Drosophila e das demais espécies de drosofilídeos coletadas 

na Caatinga em períodos mais secos e mais chuvosos. Da mesma forma que 

observado para Floresta Atlântica, na Caatinga foi verificada maior abundância do 

subgrupo willistoni de Drosophila nas coletas realizadas nos períodos mais 

chuvosos. Nos períodos de maior pluviosidade na Caatinga, o subgrupo willistoni de 

Drosophila atingiu a frequência relativa máxima de 64,73% na localidade de RIA em 

junho de 2009 (Tabela 3 e Figura 9). Nos períodos mais secos, entretanto, a 

frequência relativa máxima do subgrupo willistoni de Drosophila chegou a 5,21% em 

TRI na coleta realizada em fevereiro de 2009 e, em muitos locais, a presença deste 

subgrupo não foi detectada durante os períodos de maior estiagem (Tabela 3 e 

Figura 9). 
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Da mesma forma que observado para a Floresta Atlântica, quando o 

subgrupo willistoni de Drosophila foi analisado ao nível de espécies, foram 

registradas as presenças de D. willistoni e D. paulistorum na Caatinga. No gráfico da 

Figura 10 são apresentas as frequências relativas destas duas espécies e das 

outras espécies de drosofilídeos coletadas neste bioma. Dentre os indivíduos do 

subgrupo willistoni amostrados nos diferentes ambientes de Caatinga (35,52%), D. 

willistoni correspondeu a 27,92% dos exemplares coletados enquanto D. paulistorum 

representou 7,60% (Tabela 3).  

Em todos os locais investigados na Caatinga houve sempre predominância de 

D. willistoni em relação à sua críptica. Nas coletas realizadas nos períodos de maior 

pluviosidade na Caatinga, D. willistoni sempre foi coletada e atingiu a frequência 

relativa máxima de 55,28% na amostragem realizada em CAA em junho/2009 

(Tabela 3 e Figura 10). Já D. paulistorum, a exemplo do que ocorreu com D. 

willistoni foi mais amostrada nos períodos mais chuvosos, atingindo seu pico de 

Figura 9. Oscilação das frequências relativas do subgrupo willistoni de Drosophila das 
demais espécies de drosofilídeos coletadas em diferentes ambientes de Caatinga no 
Estado de Pernambuco em períodos de maior e menor pluviosidade. Os códigos para 
os diferentes locais de coleta estão de acordo com a Tabela 
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frequência na coleta realizada em TRI em junho 2009 (16,65%). Na estação chuvosa 

D. paulistorum apenas não foi detectada na coleta realizada em BUI em junho de 

2008. Nos períodos de menor pluviosidade, D. willistoni e D. paulistorum estiveram 

ausentes nas coletas realizadas durante o mês de fevereiro de 2009 em UAS e RIA 

e nas coletas de março de 2009 realizadas em BUI, JER e CON. Drosophila 

paulistorum também não foi detectada na estação seca na coleta realizada em CAA 

em fevereiro de 2009.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Manguezal 
 

Conforme apresentado na Tabela 4, entre os meses de maio de 2009 e 

fevereiro de 2010 foram coletados 17.221 drosofilídeos nos três ambientes de 

manguezais estudados. O subgrupo willistoni de Drosophila representou apenas 

0,64% dos indivíduos amostrados.  

 

Figura 10. Oscilação das frequências relativas de D. willistoni, D. paulistorum e das demais 
espécies de drosofilídeos amostradas nos diferentes ambientes de Caatinga investigados 
no Estado de Pernambuco em períodos de maior e menor pluviosidade. Os códigos para 
os locais de coleta estão de acordo com a Tabela 1. 
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Dos ambientes de manguezais estudados, a frequência relativa máxima do 

subgrupo willistoni de Drosophila foi registrada para a localidade de SUA em agosto 

de 2009, quando estes exemplares responderam por 1,9% dos drosofilídeos 

amostrados. 

Tabela 4. Abundância (N, em números absolutos) e frequência relativa (em %, entre parêntesis) de 
Drosophila willistoni, D. paulistorum, D. equinoxialis e das demais espécies de drosofilídeos coletados 
em três ambientes de Manguezais de Pernambuco em épocas com diferentes níveis de pluviosidade. Os 
locais de coleta estão em códigos, conforme Tabela 1. 

 

Local Mês/ano Estação 

                   Espécies do subgrupo willistoni  Outras 
espécies 

 

 D. willistoni D. paulistorum D. equinoxialis    

N (%) N (%) N (%) Total (%)  N (%)  Total  

TAM Maio/09 Chuvosa 5 (0,05) 0 (0,00) 0 (0,00) 5 (0,05)  9205 (99,95)  9210 

TAM Dezembro/09 Seca 17 (0,95) 9 (0,51) 0 (0,00) 26 (1,46)  1749 (98,54)  1775 

PIN Agosto/09 Chuvosa 5 (0,89) 3 (0,54) 0 (0,00) 8 (1,43)  552 (98,57)  560 

PIN Fevereiro/10 Seca 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00)  1947 (100,00)  1947 

SUA Agosto/09 Chuvosa 58 (1,55) 10 (0,27) 3 (0,08) 71 (1,90)  3658 (98,10)  3729 

   Total (%) 85 (0,49) 22 (0,13) 3 (0,02) 110 (0,64)  17111 (99,36)  17221 

 

A Figura 11 apresenta as frequências relativas do subgrupo willistoni de 

Drosophila nos manguezais investigados. Este subgrupo de espécies apenas não foi 

detectado na coleta realizada em fevereiro de 2010 em PIN (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Oscilação das frequências relativas do subgrupo willistoni de Drosophila e das 
demais espécies de drosofilídeos coletadas em diferentes ambientes de manguezais no 
Estado de Pernambuco em períodos de maior e menor pluviosidade. Os códigos para os 
diferentes locais de coleta estão de acordo com a Tabela 1. 
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A análise do subgrupo willistoni ao nível de espécie nos ambientes de 

manguezais revelou a presença de três espécies: D. willistoni, D. paulistorum (já 

detectadas para a Floresta Atlântica e Caatinga) e D. equinoxialis. As frequências 

destas três espécies nos diferentes manguezais avaliados estão ilustradas na 

Tabela 4 e no gráfico da Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todas as amostragens nos manguezais, D. willistoni, mesmo amostrada 

em baixas frequências, foi dominante em relação a suas duas outras crípticas. 

Drosophila equinoxialis foi encontrada apenas em SUA na coleta de agosto de 2009, 

com uma frequência relativa de 0,08%. Embora a frequência do subgrupo willistoni 

tenha sido de apenas 1,9% nesta coleta, este foi o ambiente mais diversificado em 

relação a este subgrupo de espécies em comparação com todas as amostragens 

realizadas no presente estudo (Tabela 4 e Figura 12). 

Na estação seca apenas D. willistoni e a D. paulistorum foram encontradas, 

sendo detectadas apenas na amostragem realizada em TAM em dezembro de 2009 

(Tabela 4 e Figura 12). 

 

Figura 12. Oscilação das frequências relativas de D. willistoni, D. paulistorum e D. 
equinoxialis nos ambientes de manguezais investigados no Estado de Pernambuco em 
períodos de maior e menor pluviosidade. Os códigos para os locais de coleta estão de 
acordo com a Tabela 1. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo realizamos a identificação ao nível de espécie dos exemplares 

pertencentes ao subgrupo willistoni de Drosophila provenientes de uma ampla 

amostragem na qual foram coletados 47.692 drosofilídeos em três diferentes biomas 

de Pernambuco (Floresta Atlântica, Caatinga e Manguezal) entre os anos de 2008 e 

2010. No total foram realizadas 28 amostragens, incluindo oito municípios do 

Estado.  

Esta extensa amostragem permitiu, pela a primeira vez, registrar 

conjuntamente a presença de D. willistoni, D. paulistorum e de D. equinoxialis em 

Pernambuco. Até recentemente, os trabalhos de Santos et al. (2003) que incluiu 

várias coletas de drosofilídeos em Pernambuco e a revisão da ocorrência da família 

Drosophilidae no Brasil realizada recentemente por Gottschalk et al. (2008) 

relatavam a ausência de D. willistoni em Pernambuco. Em relação à presença de D. 

paulistorum em Pernambuco, apenas dois registros desta espécie haviam sido feitos 

por Dobzhansky et al. (1964) e Silva (2010). Neste estudo também realizamos o 

primeiro registro de D. equinoxialis não só para Pernambuco, senão para a região 

Nordeste do Brasil. 

O método de eletroforese, juntamente com o auxilio da técnica de análise da 

genitália dos machos (análise do hipândrio), foram fundamentais para a identificação 

ao nível de espécie do subgrupo willistoni de Drosophila. Desde a publicação de 

Garcia et al. (2006), esta foi a primeira vez em que a técnica de eletroforese com a 

enzima Fosfatase ácida-1, sugerida pelos autores, foi testada para a identificação de 

representantes do subgrupo willistoni coletados em diferentes biomas de 

Pernambuco. O presente estudo confirmou a eficiência desta metodologia, 

permitindo a identificação de uma grande quantidade de representantes deste 

subgrupo no Estado de Pernambuco, onde três das seis espécies crípticas que 

compõem o subgrupo willistoni ocorrem em simpatria.  

Em concordância com outros estudos, entre os três biomas investigados em 

Pernambuco, a maior representatividade do subgrupo willistoni ocorreu na Floresta 

Atlântica (45,18%), neste bioma as frequências relativas do subgrupo willistoni 

variaram entre 34,25% até 93,80% (excetuando-se a coleta realizada no Parque 

Ecológico de Serra Negra no município de Bezerros). Muitas vezes as frequências 
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do subgrupo willistoni superaram as das outras espécies de drosofilídeos, 

consideradas em conjunto (Tabela 2 e Figura 7), principalmente nas coletas 

realizadas na estação mais chuvosa.  

Conforme já mencionado, o território brasileiro não tem sido igualmente 

amostrado quanto à diversidade de sua fauna de drosofilídeos e a maioria dos 

estudos realizados em ambientes de Floresta Atlântica ocorreu para as regiões sul 

(PETERSEN, 1960; BRNCIC & VALENTE, 1978; ARAÚJO & VALENTE, 1981; 

FRANCK & VALENTE, 1985; VALENTE & ARAÚJO, 1991; DE TONI & HOFMANN, 

1995; SAAVEDRA et al., 1995; SILVA et al., 2005a,b, GOTTSCHALK et al., 2007; 

GARCIA et al., 2008) e sudeste do Brasil (DOBZHANSKY & PAVAN, 1950; PAVAN, 

1959; VAL & KANESHIRO, 1988; TIDON-SKLORZ & SENE, 1992; TORRES & 

MADI-RAVAZZI, 2000; MEDEIROS & KLACZKO, 2004). Em todos estes estudos foi 

salientada a alta representatividade do subgrupo willistoni de Drosophila na Floresta 

Atlântica, embora a identificação ao nível de espécies dos representantes deste 

subgrupo não tenha sido realizada na maioria destes trabalhos. 

Alguns autores (FRANK & VALENTE, 1985; VALENTE & ARAÚJO, 1991; 

SAAVEDRA et al., 1995; DÖGE, 2006) também têm avaliado a oscilação sazonal do 

subgrupo willistoni na Floresta Atlântica. Em todos estes estudos o subgrupo 

willistoni aparece em seu auge de abundância no início das épocas quentes e 

úmidas. No presente trabalho, considerando conjuntamente as coletas realizadas na 

Reserva Biológica de Saltinho (SAL), no Parque Dois Irmãos (ZOO) e na Mata da 

Ronda (POM), a representatividade do subgrupo willistoni foi maior na estação 

chuvosa quando atingiu a frequência relativa máxima de 93,80% contra 53,81% na 

estação seca, o que também evidencia sua preferência pelas épocas mais úmidas 

do ano. TIDON (2006) analisou as assembléias de drosofilídeos em diferentes 

formações vegetais do Cerrado brasileiro e também destacou a preferência do 

subgrupo willistoni pelas formações mais úmidas das Florestas de Galeria em 

relação ao Cerrado stricto sensu. 

A identificação dos representantes do subgrupo willistoni de Drosophila neste 

estudo possibilitou observar mais atentamente a abundância de suas diferentes 

espécies na natureza em períodos de maior e menor pluviosidade, o que não havia 

sido realizado em nenhum estudo prévio. Na Floresta Atlântica, um dos ambientes 

onde o subgrupo willistoni foi mais abundante, chegando a representar até 93,80% 
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dos exemplares coletados, houve oscilação na representatividade de D. willistoni e 

D. paulistorum nos diferentes períodos. Na estação chuvosa, considerando apenas 

as localidades de SAL, ZOO e POM houve predominância de D. paulistorum em 

quase todas as amostragens, excetuando-se a coleta de julho de 2009 na Reserva 

Biológica de Saltinho, quando D. willistoni foi a espécie dominante. Já na estação 

seca, houve predominância de D. willistoni em relação à D. paulistorum nos mesmos 

locais. 

 Estes resultados parecem indicar a preferência de D. paulistorum pelos 

períodos mais chuvosos em comparação com D. willistoni. Já D. willistoni parece 

suportar melhor as temperaturas mais elevadas durante a estação seca. Na coleta 

realizada na Reserva Biológica de Saltinho em janeiro de 2009, na estação seca, 

houve um contraste muito grande nas frequências das duas espécies. Drosophila 

willistoni representou quase a metade dos drosofilídeos coletados neste local neste 

período, enquanto D. paulistorum foi coletada em baixa frequência (0,41%), 

conforme Tabela 2 e Figura 7. Garcia et al. (2008) estudaram a diversidade de 

drosofilídeos em ambientes distintos quanto ao nível de urbanização na cidade de 

Porto Alegre/RS. Os autores observaram maior representatividade de D. paulistorum 

nos ambientes menos urbanizados onde a cobertura vegetal é maior e, 

consequentemente, os níveis de umidade também. 

Nas duas coletas realizadas no município de Bezerros, no Parque Ecológico 

de Serra Negra (BEZ), a representatividade do subgrupo willistoni de Drosophila foi 

menor em relação aos outros locais avaliados para o bioma de Floresta Atlântica, 

ainda que estas coletas tenham sido realizadas na estação mais chuvosa, nos 

meses de julho de 2008 e setembro de 2009, quando a representatividade deste 

subgrupo tende a ser maior. Na realidade, BEZ está localizado em um ambiente de 

Floresta Atlântica diferenciado, denominado de Brejo de Altitude ou Floresta 

Serrana. Devido ao fato de apresentar altitude mais elevada e flora diferenciada da 

vegetação semi-árida que a cerca, este ambiente poderia apresentar algum tipo de 

limitação para o subgrupo willistoni, embora tanto D. willistoni quanto D. paulistorum 

tenham sido detectadas neste local. Outro ponto a salientar é que o local de 

amostragem em BEZ inclui uma área com a presença de algumas residências, onde 

a cobertura vegetal é menor em relação aos demais locais de Floresta Atlântica 

investigados.  
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 A fim de compreender a dinâmica populacional das espécies do subgrupo 

willistoni nos Brejos de Altitude novas coletas de drosofilídeos devem ser realizadas 

em BEZ, assim como em outros locais. O fato de que D. willistoni é pouco 

abundante em ambientes de altitude já foi relatado por Tidon-Sklorz & Sene (1992) 

em um estudo sobre as variações temporais e espaciais de populações de 

Drosophila no Estado de São Paulo. 

Em relação aos ambientes de Caatinga de Pernambuco investigados no 

presente estudo, foi observada uma clara preferência do subgrupo willistoni pela 

estação chuvosa, quando sua frequência máxima foi 64,73% na estrada de acesso à 

UFRPE em Serra Talhada (RIA) em junho de 2009 (Tabela 3 e Figura 9). A 

frequência mais baixa na estação chuvosa na Caatinga foi observada na coleta 

realizada em uma área residencial no município de Buíque (BUI), quando o 

subgrupo willistoni respondeu por apenas 1,79% dos exemplares coletados (Tabela 

3 e Figura 9). Esta baixa representatividade, neste local e período, pode ser 

explicada pelo fato da coleta ter sido realizada em uma área mais urbanizada em 

relação aos demais pontos de amostragem, de modo que ausência de vegetação 

em BUI e em seu entorno pode ter sido limitante para este subgrupo de espécies.  

No período de maior estiagem na Caatinga, em muitos locais, o subgrupo 

willistoni não foi amostrado. Isso ocorreu nas coletas realizadas no município de 

Buíque, na área residencial (BUI), na Serra de Jerusalém (JER) e na Trilha das 

Conchas (CON) em março de 2009. O mesmo foi observado nas coletas realizadas 

em Serra Talhada, no Campus da UFRPE (UAS) e na estrada de acesso à UFRPE 

(RIA) em fevereiro de 2009 (Tabela 3 e Figura 9). A frequência máxima do subgrupo 

willistoni na estação seca foi observada no município de Triunfo (TRI) (5,21%), 

conforme Tabela 3 e Figura 9. A particularidade deste local é sua altitude mais 

elevada, o que muda de modo considerável as temperaturas anuais. Talvez zonas 

como estas funcionem como verdadeiros refúgios para as espécies do subgrupo 

willistoni na Caatinga. No entanto, novos estudos devem ser realizados para o 

esclarecimento desta questão. 

A análise ao nível de espécie revelou a presença de dois representantes do 

subgrupo willistoni na Caatinga: D. willistoni e D. paulistorum. Em todos os locais de 

Caatinga investigados em que as duas espécies foram encontradas, sempre foi 

observada a predominância de D. willistoni em relação a sua críptica, embora D. 



 29

paulistorum, na estação chuvosa, tenha aparecido com frequências consideráveis, 

tal como 16,65% em junho de 2009 no município de Triunfo (Tabela 3 e Figura 10). 

Assim como observado para a Floresta Atlântica, na Caatinga, a precipitação parece 

interferir na frequência das espécies do subgrupo willistoni. 

A representatividade do subgrupo willistoni nos ambientes de Manguezais foi 

baixa em comparação aos demais biomas investigados no presente estudo. Este 

subgrupo representou apenas 0,64% do total de drosofilídeos coletados nos 

manguezais (Tabela 4 e Figura 11). Apesar da baixa abundância do subgrupo 

willistoni de Drosophila neste bioma, três espécies foram encontradas: D. willistoni, 

D. paulistorum (ambas também detectadas nas coletas de Floresta Atlântica e 

Caatinga) e D. equinoxialis.  Este trabalho é o primeiro registro de D. equinoxialis 

para a região Nordeste do Brasil. Recentemente Schmitz et al. (2007) também 

avaliaram diferentes ambientes de manguezais no Estado de Santa Catarina quanto 

a sua fauna de drosofilídeos. Através da identificação deste subgrupo ao nível de 

espécie, os autores observaram a presença de D. willistoni e D. paulistorum em 

todos os manguezais investigados, havendo prevalência da primeira espécie em 

relação à segunda. Neste estudo, o subgrupo willistoni representou 8% dos 

drosofilídeos amostrados. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da metodologia de eletroforese com a enzima Fosfatase ácida -1, os 

resultados aqui obtidos permitiram, pela primeira vez, realizar um amplo 

levantamento das espécies do subgrupo willistoni de Drosophila em Pernambuco, 

sendo analisados 12.579 indivíduos, distribuídos em ambientes de Floresta 

Atlântica, Caatinga e Manguezal. Através desta análise observamos que a 

identificação dos indivíduos do “subgrupo willistoni de Drosophila” nesta categoria, e 

não ao nível de espécie, representa uma grande perda de informação acerca da 

diversidade e da dinâmica populacional de suas espécies na natureza.  

Um dado interessante foi o achado de que em áreas de manguezais de 

Pernambuco ocorrem em simpatria D. willistoni, D. paulistorum e D. equinoxialis, o 

que eleva a importância da identificação destes drosofilídeos ao nível de espécie. 
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Destas três espécies verificamos que D. willistoni e D. paulistorum são as que 

ocorrem em maior abundância em Pernambuco.  

Ao longo deste estudo observamos que a representatividade do subgrupo 

willistoni na Floresta Atlântica e na Caatinga parece estar relacionada com os níveis 

de umidade, tal como verificado na comparação das coletas realizadas nos períodos 

de menor e maior pluviosidade. A comparação das frequências relativas de D. 

willistoni e D. paulistorum nestes dois biomas parece indicar que para a segunda 

espécie os níveis de precipitação são mais limitantes, embora novos estudos devam 

ser realizados para a confirmação desta expectativa. 

Os resultados obtidos reforçam a importância da identificação dos 

representantes do subgrupo willistoni de Drosophila ao nível de espécie. A ausência 

desta informação nos estudos ecológicos com a família Drosophilidae impossibilita a 

exata fundamentação dos resultados e a correta interpretação das conclusões, 

destacando-se assim a importância da identificação de todos os indivíduos coletados 

ao nível de espécie. 
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