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RESUMO 
 

FRANSAK, R.F. Filogenia do complexo Drosophila buzzatii (grupo repleta): 
inferências de análises multilocus mitocondriais e nucleares. 2011. Xf. Dessertação 
de Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 
 

O complexo Drosophila buzzatii (grupo repleta) compreende 13 espécies, divididas 

em três clusters, de acordo com o bandeamento observado nos cromossomos 

politênicos: cluster D. stalkeri, incluindo D. richardsoni e D. stalkeri, restrito às ilhas 

do Caribe e Flórida; cluster D. martensis, incluindo D. martensis, D. uniseta, D. 

venezolana e D. starmeri, encontrado em áreas desérticas da Colômbia e Venezuela; e 

cluster D. buzzatii, incluindo D. buzzatii, D. koepferae, D. antonietae, D. serido, D. 

gouveai, D. borborema e D. seriema, habitando regiões sazonalmente secas ao longo da 

diagonal de vegetação aberta da América do Sul. O presente estudo teve como objetivo 

inferir as relações filogenéticas entre as espécies do complexo D. buzzatii, dando ênfase 

ao cluster D. buzzatii, por meio de análises multilocus de genes mitocondriais (COI e 

COII) e nucleares (EF-1αF1, transformer e period). Nas hipóteses filogenéticas 

estabelecidas, as espécies do complexo D. buzzatii constituíram um grupo monofilético, 

composto por dois subgrupos monofiléticos, os clusters D. martensis e D. buzzatii, e um 

parafilético, o cluster D. stalkeri. As relações de parentesco entre as espécies do cluster 

D. buzzatii foram estabelecidas. Drosophila buzzatii ocupou a posição mais basal dentro 

do cluster D. buzzatii, estando proximamente relacionada à espécie D. koepferae. 

Drosophila antonietae ocupou uma posição intermediária em relação às espécies D. 

koepferae e D. serido, que representa o táxon irmão do ramo formado por D. gouveai, 

D. borborema e D. seriema, com D. gouveai ocupando uma posição mais basal em 

relação às espécies irmãs D. borborema e D. seriema. Foi detectada seleção 

purificadora como a principal força dirigindo a evolução dos genes nucleares 

transformer e period, para as espécies do complexo D. buzzatii. O gene mitocondrial 

COI, por sua vez, foi utilizado para estimar os tempos de divergência para as espécies 

do cluster D. buzzatii, revelando que o processo de diversificação do grupo iniciou-se 

no período Plioceno, provavelmente em decorrência de eventos de vicariância 

associados à elevação dos Andes, sendo também influenciado pelo avanço e retração da 

vegetação xerófita, nas flutuações climáticas do Pleistoceno.  

Palavras-chave: Filogenia, COI, COII, EF-1αF1, transformer, period, Drosophila, 

tempo de divergência. 
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ABSTRACT 
 

FRANSAK, R.F. Phylogeny of Drosophila buzzatii complex (repleta group): 
inferences from mitochondrial and nuclear multilocus analysis. 2011. Xf. 
Dessertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo. 
 
 
Drosophila buzzatii complex (repleta group) consists of 13 species, divided into three 

clusters according to the banding seen in polytene chromosomes: D. stalkeri cluster, 

including D. richardsoni and D. stalkeri, restricted to the Caribbean Islands and Florida; 

D. martensis cluster, including D. martensis, D. uniseta, D. venezuelana and D. 

starmeri, found in desert areas of Colombia and Venezuela, and D. buzzatii cluster, 

including D. buzzatii, D. koepferae, D. antonietae, D.gouveai, D. borborema and D. 

seriema, that inhabit seasonally dry regions along the open vegetation diagonal in South 

America. This study aimed to infer the phylogenetic relationships among the D. buzzatii 

species complex, emphasizing the D. buzzatii cluster, by multilocus analysis of 

mitochondrial (COI and COII) and nuclear (EF-1αF1, transformer and period) genes. In 

established phylogenetic hypotheises, the species of the D. buzzatii complex formed a 

monophyletic group, composed of two monophyletic subgroups, the D. martensis and 

D. buzzatii clusters, and a paraphyletic one, the D. stalkeri cluster. The relationships 

among the D. buzzatii species cluster were established. Drosophila buzzatii occupied 

the most basal position within the D. buzzatii cluster and is closely related to D. 

koepferae. D. antonietae occupied an intermediate position in relation to the D. 

koepferae and D. serido species. D. serido represents the sister taxon of the branch 

formed by the D. gouveai, D. borborema and D. seriema species, with D. gouveai 

occupying a basal position in relation to the sister species D. borborema and D. 

seriema. It was detected that purifying selection is the main force driving the evolution 

of transformer and period nuclear genes for the species of the D. buzzatii complex. The 

divergence time of the D. buzzatii species cluster was estimated by the COI gene 

analysis, revealing that the process of diversification of the group began in the Pliocene 

period, probably due to vicariant events associated with the uplift phase of the Andes, 

and it was also influenced by the advance and retraction of xerophytic vegetation in 

Pleistocene climatic fluctuations. 

Key-words: Phylogeny, COI, COII, EF-1αF1, transformer, period, Drosophila, 

divergence time. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Considerações Iniciais 

 
A organização da informação sobre a diversidade biológica, juntamente com a 

definição da história das ramificações que deram origem às diferentes espécies que 

compõe os grupos, é importante, pois pode auxiliar na elaboração de hipóteses sobre o 

processo evolutivo. 

A evolução biológica consiste na mudança das características hereditárias de 

grupos de organismos ao longo das gerações, sendo que todos os seres, vivos ou 

extintos, resultam de uma história de descendência com modificação a partir de 

ancestrais comuns. 

Segundo a sistemática filogenética, organismos que compartilham a condição 

modificada de um determinado caráter (apomorfia) descendem de uma mesma espécie 

ancestral, na qual essa condição surgiu a partir da modificação de uma condição anterior 

(plesiomórfica). Neste contexto, cladogramas são dendrogramas que expressam relações 

filogenéticas entre táxons terminais, evidenciadas por sinapomorfias, ou seja, 

apomorfias compartilhadas (Amorim, 1997). 

A sistemática filogenética tem como objetivo a descrição de padrões hierárquicos 

de relações entre entidades biológicas, as hipóteses filogenéticas, que nem sempre 

resultam em árvores evolutivas bem definidas, mas adicionam informações a respeito da 

história de um grupo.  

Hipóteses de relações filogenéticas entre espécies representam um registro 

indireto dos eventos de especiação e fornecem evidências para a investigação dos 

processos evolutivos que geram a diversidade biológica. 

Além das diferentes abordagens disponíveis para inferências de hipóteses 

filogenéticas, estudos evolutivos mais acurados e que ajudem no discernimento do 

padrão de diversificação de um determinado grupo são melhores obtidos com base em 

conjuntos independentes de caracteres (Amorim, 1997).  

Análises utilizando múltiplas fontes de informação têm se multiplicado em 

estudos filogenéticos. Além de caracteres morfológicos, tradicionalmente usados em 

análises filogenéticas, diferentes classes de marcadores moleculares, como DNA 

mitocondrial (mtDNA), DNA de cloroplasto (ctDNA) e DNA nuclear (nDNA), vêm 

sendo utilizados, pois diferentes partes do genoma, assim como os diferentes genes, 
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estão sujeitos a pressões seletivas e  eventos demográficos distintos, podendo refletir 

diferentes aspectos da história de uma espécie (Huelsenbeck et al. 1996). Tal 

abordagem é essencial para o entendimento das relações filogenéticas, especialmente 

entre espécies de divergência recente, nas quais existe pouca divergência morfológica e 

genética, possibilitando a análise dos processos microevolutivos pelos quais a 

diversidade biológica é gerada em eventos de especiação (Machado & Hey, 2003).  

 
 

1.2. O complexo Drosophila buzzatii 
 

O gênero Drosophila é dividido hierarquicamente em “subgêneros”, “grupos”, 

“subgrupos”, “complexos” e “clusters” de espécies. Embora não reconhecida pelo 

Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, essa classificação é amplamente 

utilizada em estudos envolvendo espécies desse gênero (Bächli, 2010). 

O complexo D. buzzatii é um dos 10 complexos que compõem o subgrupo 

mulleri, grupo repleta, subgênero Drosophila (Wasserman, 1982). Compreende 13 

espécies, identificadas pela morfologia do aparelho reprodutor masculino e divididas em 

três clusters, de acordo com o bandeamento observado nos cromossomos politênicos 

(Wasserman 1982; Ruiz & Wasserman 1993; Vilela, 1983): cluster Drosophila stalkeri, 

formado pelas espécies Drosophila richardsoni Vilela, 1983 e Drosophila stalkeri 

Wheeler, 1954; cluster Drosophila martensis, compreendendo as espécies Drosophila 

uniseta Wasserman et al. 1973, Drosophila venezolana Wasserman, Fontdevila & Ruiz, 

1983 , Drosophila starmeri Wasserman et al. 1973 e Drosophila martensis Wasserman 

& Wilson, 1957; e cluster buzzatii, agrupando as as espécies Drosophila buzzati 

Patterson & Wheeler, 1942, Drosophila koepferae  Fontdevila & Wasserman, 1988, 

Drosophila antonietae Tidon-Sklorz & Sene, 2001, Drosophila serido Vilela & Sene, 

1977, Drosophila gouveai Tidon-Sklorz & Sene, 2001,  Drosophila borborema Vilela 

& Sene, 1977  e Drosophila seriema Tidon-Sklorz & Sene, 1995. 

Em relação à distribuição geográfica conhecida do complexo D. buzzatii, as 

espécies do cluster D. stalkeri encontram-se restritas às ilhas do Caribe e Flórida, as 

espécies do cluster D. martensis são encontradas em áreas desérticas da Colômbia e 

Venezuela, e as espécies do cluster D. buzzatii habitam regiões sazonalmente secas ao 

longo da diagonal de vegetação aberta da América do Sul, entre as florestas Amazônica 

e Atlântica (Vilela, 1983; Rodriguez-Trelles et al. 2000; Manfrin & Sene, 2006). 
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As relações de parentesco entre as espécies do complexo D. buzzatii foram 

estabelecidas por meio de estudos citológicos (Wasserman, 1982; Ruiz & Wasserman, 

1993) e moleculares (Spicer, 1995; Rodriguez-Trelles et al. 2000; Durando et al. 2000), 

cujos resultados estão representados na Figura 1. 

Os dados cromossômicos (Wasserman 1982; Ruiz & Wasserman, 1993) mostram 

o compartilhamento das inversões 2m e 2n entre todas as espécies dos três clusters.  As 

espécies dos clusters D. buzzatii e D. martensis compartilham a inversão 2z7, e o último, 

com exceção da espécie D. martensis, apresenta as inversões fixas 2e2 e 3v. Estes dados 

permitem inferir apenas a relação de proximidade entre os clusters D. martensis e D. 

buzzati, mas não fornecem uma indicação da direção evolutiva das mudanças 

cromossômicas verificadas (Ruiz & Wasserman, 1993; Rodriguez-Trelles et al. 2000).  

Além das inversões citadas anteriormente, outras inversões fixas não filogeneticamente 

informativas são observadas nas 13 espécies que compõem o complexo D. buzzatii 

(Figura 1A).  

A análise do bandeamento cromossômico ainda sugere que o cromossomo 2 de D. 

stalkeri seja derivado do arranjo cromossômico designado como Primitivo I 

(Wasserman, 1960, 1982), a forma ancestral do grupo repleta, pelo menor número de 

inversões (apenas duas) em relação às demais espécies do complexo, o que pode ser 

considerado  um forte indício de que o cluster D. stalkeri seja mais basal dentro do 

complexo D. buzzatii (Ruiz & Wasserman, 1993; Rodriguez-Trelles et al. 2000). 

Embora resultados de estudos de hibridação e análise da viabilidade de F1 

(Patterson & Alexander, 1952; Ruiz & Wasserman 1993) contrastem, a princípio, com a 

hipótese proposta acima, indicando que cluster D. buzzatii é mais passível de 

intercruzamento com representantes do complexo D. mulleri do que o cluster D. 

stalkeri, tal fato pode ser explicado pela existência de regiões em simpatria de D. 

stalkeri e D. richardsoni com espécies do complexo D. mulleri (Wasserman & 

Wasserman, 1992), o que teria possibilitado um reforço na seleção de caracteres 

relacionados ao isolamento reprodutivo (Ruiz & Wasserman, 1993). 

A primeira hipótese filogenética proposta para as espécies do complexo D. 

buzzatii, com base em sequências gênicas, utilizou as subunidades I, II e III do gene 

mitocondrial da citocromo oxidase (Spicer, 1995). Esta hipótese sugere a monofilia do 

complexo D. buzzatii, o posicionamento do cluster D. stalkeri como o mais basal, e 

define algumas relações intra-cluster (Figura 1B). Para o cluster D. martensis, D. 

venezolana foi posicionada como espécie irmã de D. starmeri, e D. martensis foi 
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alocada como mais basal em relação ao clado formado pelas espécies anteriores. 

Drosophila buzzatii aparece como a espécie mais basal, entre as analisadas do cluster D. 

buzzatii. 

Na hipótese filogenética proposta a partir da análise de sequências do gene 

Xanthine dehidrogenase (Rodriguez-Trelles  et al. 2000), o monofiletismo do complexo 

D. buzzatii foi corroborado, além disso, os clusters D. martensis e D. buzzatii foram 

sugeridos como grupos monofiléticos (Figura 1C). O cluster D. stalkeri foi posicionado 

como o mais basal, com D. richardsoni representando a espécie mais ancestral dentro 

do cluster. Drosophila venezolana e D. starmeri foram agrupadas como espécies irmãs, 

constituindo a linhagem evolutiva mais derivada dentro do cluster D. martensis. Ainda 

em relação a este cluster, D. martensis foi posicionada como a espécie mais basal e D. 

uniseta ocupou uma posição filogenética intermediária. Para o cluster D. buzzatii, D. 

serido e D. borborema foram agrupadas como espécies irmãs, constituindo uma 

linhagem evolutiva intimamente relacionada à D. koepferae. Drosophila buzzatii foi 

posicionada como a espécie mais basal dentro do cluster.  

Uma terceira hipótese filogenética para o complexo é proveniente de um estudo 

com espécies do grupo repleta, com base em sequências de várias partições gênicas: 

16S, citocromo oxidaese II, nitrogen dehydrogenase 1 e o gene nuclear hunchback 

(Durando et al. 2000). Além do monofiletismo do complexo D. buzzatii, uma relação de 

monofilia recíproca entre os três clusters foi sugerida. Algumas incongruências são 

observadas em relação à hipótese filogenética proposta por Rodriguez-Trelles  et al. 

(2000), D. uniseta foi posicionada como a espécie mais basal do cluster D. martensis e 

o cluster D. buzzatii foi dividido em duas linhagens evolutivas, uma representada pelo 

clado formado pelas espécies D. buzzatii e D. koepferae, e outra pelo clado formado 

pelas espécies D. serido e D. borborema (Figura 1D).  

Análises filogenéticas utilizando sequências multilocus mitocondriais e nucleares 

de novas partições gênicas com um número representativo de espécies de cada cluster 

poderiam adicionar novas informações acerca das relações dentro do complexo D. 

buzzatii e, possivelmente, ajudar a esclarecer as incongruências observadas nos estudos 

abordados anteriormente.  
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Sazonalmente Secas (FTSS), no Domínio do Chaco, e em redutos de cactáceas em 

regiões de Cerrado, Mata Atlântica e costa Atlântica. 

No Brasil, o Domínio da Caatinga é uma região de endemismo para várias 

espécies de cactáceas, com grande diversidade de espécies e grande densidade 

populacional. Fora da Caatinga, as cactáceas são encontradas em áreas de solo adequado 

para seu desenvolvimento, tais como afloramentos rochosos e dunas (Taylor & Zappi, 

2004). Nestas regiões, as populações e espécies do cluster D. buzzatii possuem 

distribuição fragmentada, o que pode ter propiciado condições para a diferenciação 

entre elas;  

2- A exploração de diferentes cactos hospedeiros pode estar associada ao 

desenvolvimento de características adaptativas ao novo recurso, uma vez que os 

diferentes cactos apresentam composições químicas e microflora distintos (Starmer  et 

al. 1986), produzindo ambientes ecológicos distintos para as espécies cactófilas de 

Drosophila (Matzkin, 2008).  

3- Eventos demográficos de expansão populacional e os processos de 

diferenciação dentro do cluster podem estar relacionados a eventos não sincrônicos de 

expansão e retração da vegetação xerófita na América do Sul, durante alterações 

climáticas causadas por eventos paleoclimáticos (Ab’ Saber, 1977; Sene et al. 1988; de 

Brito et al. 2002a; Moraes et al. 2009).  

Sendo assim, o estudo das espécies do cluster D. buzzatii pode contribuir para o 

debate sobre o papel das flutuações climáticas do Quaternário em moldar a diversidade 

genética de táxons neotropicais. 

A morfologia do edeago é considerada a principal característica diagnóstica para a 

identificação das espécies do grupo D. repleta  (Vilela, 1983). Em relação a esse 

marcador, as espécies do cluster D. buzzatii podem ser divididas em dois grupos. Um 

deles é formado pelas populações de D. buzzatii, o outro grupo, denominado D. serido 

“sibling set” (Tidon-Sklorz & Sene, 2001), é formado pelas demais espécies do cluster 

D. buzzatii, as quais compartilham três inflexões pontiagudas no edeago (Figura 3A), 

resultando numa aparência falciforme na extremidade distal do edeago. Dentre as 

espécies do D. serido “sibling set”, D. borborema possui a forma do edeago facilmente 

distinguível das demais, que são discriminadas somente através de análises quantitativas 

(Silva & Sene, 1991; Tidon-Sklorz & Sene, 1995a; Tidon-Sklorz & Sene, 2001; Franco 

et al. 2006a). Uma análise morfométrica das asas das espécies do cluster D. buzzatii 
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característicos de D. antonietae (Manfrin et al. 2001; de Brito et al. 2002a). Pelo fato 

dessas populações estarem localizadas próximas ao limite norte da distribuição de D. 

antonietae, foi levantada a hipótese de um evento de introgressão unidirecional de genes 

citoplasmáticos de D. antonietae nestas populações de D. gouveai, após um contato 

secundário entre essas espécies, que atualmente estão em alopatria (Manfrin et al. 2001; 

de Brito et al. 2002a).   

No estado brasileiro de Santa Catarina foi descrita uma área de contato secundário 

entre as espécies D. serido e D. antonietae (Manfrin & Sene, 2006). Um extenso 

conjunto de dados, com análises de haplótipos mitocondriais e características 

morfológicas, sugere que ocorreram eventos de hibridação entre essas espécies com 

introgressão de haplótipos mitocondriais, uma vez que alguns indivíduos com enzimas, 

edeagos e asas, com o padrão típico de D. serido, apresentaram haplótipos de D. 

antonietae, embora essas espécies provavelmente não estejam cruzando atualmente 

nesta área de contato (Kokudai et al. no prelo).   

As evidências de hibridação introgressiva envolvendo espécies do cluster D. 

buzzatii não estão restritas a genes mitocondriais. De acordo com dados dos genes 

nucleares Esterase-5 e Xhantine dehidrogenase, a melhor explicação para a grande 

quantidade de polimorfismos compartilhados, entre algumas populações de D. buzzatii e 

D. koepferae, é hibridação introgressiva, uma vez que o tempo de divergência entre 

essas espécies deve ter sido suficiente para perda da maioria dos polimorfismos 

compartilhados (Gomes & Hasson, 2003; Piccinali et al. 2004). 

Em Drosophila algumas das características que podem levar ao isolamento 

reprodutivo pré-copulatório são a corte sonora, produzida pelos machos durante o 

cortejo das fêmeas, através do batimento coordenado de suas asas (Kyricacou & Hall, 

1980; Ewing, 1983), e a composição dos hidrocarbonetos epicuticulares (Jallon & 

David, 1987; Coyne et al. 1994; Coyne & Oyama, 1995; Ferveur et al. 1996; Etges & 

Ahrens, 2001; Etges & Jackson 2001; Higgie & Blows 2007; Oliveira et al. em 

preparação). Ambos são caracteres espécie específico em várias espécies de Drosophila, 

podendo ser componentes utilizados pela fêmea para aceitar machos co-específicos 

(Etges & Jackson 2001; Etges, 2002; Oliveira et al. em preparação). 

A duração média da corte sonora é significativamente diferente entre as espécies 

do cluster D. buzzatii (Machado et al. 2002). Oliveira (2008) analisou diversas 

características do padrão acústico da corte sonora, mostrando que esta é bastante distinta 

entre as espécies do cluster. 
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A análise da composição dos hidrocarbonetos epicuticulares revelou diferenças 

quantitativas significativas entre as espécies do cluster D. buzzatii (Oliveira et al. em 

preparação). Entretanto, experimentos de transferência de hidrocarbonetos 

epicuticulares entre pares de espécies do cluster não resultaram em alterações no padrão 

de acasalamento, sendo necessários outros testes para determinar se tais caracteres 

possuem atividade feromonal para o grupo (Oliveira et al. em preparação).  

Hipóteses de relações filogenéticas entre as espécies do cluster D. buzzatii foram 

estabelecidas a partir de dados de inversões cromossômicas fixas (Ruiz & Wasserman 

1993), do gene nuclear Xhantine dehidrogenase (Rodriguez-Trelles  et al. 2000), ambas 

já abordadas anteriormente, do gene mitocondrial Citrocromo Oxidase I (Manfrin et al. 

2001) e do gene nuclear period (Franco et al. 2010), apresentadas na Figura 4. Embora 

as filogenias obtidas não sejam concordantes quanto às suas topologias, em todas foi 

inferida a origem monofilética do cluster D. buzzatii.  

A hipótese filogenética baseada no gene mitocondrial COI sugere que as espécies 

do cluster D. buzzatii são divididas em três linhagens evolutivas principais (Manfrin et 

al. 2001). A mais basal é representada pelo clado formado pelas espécies D. buzzatii e 

D. koepferae, a segunda é representada pelo clado formado pela espécie D. antonietae, e 

a terceira linhagem evolutiva agrupa em uma politomia as espécies D. gouveai, D. 

borborema, D. seriema e D. serido  (Figura 4C). O clado formado pelas espécies da 

terceira linhagem evolutiva foi denominado clado AB em de Brito et al. (2002a), em 

alusão aos morfótipos A e B dos edeagos, característicos das espécies D. serido  e D. 

gouveai, respectivamente (Silva & Sene, 1991). Entre as espécies da segunda e terceira 

linhagens, D. serido e D. antonietae compartilham a inversão cromossômica fixa 2x7, 

em desacordo com a filogenia molecular. Por outro lado, as espécies D. gouveai, D. 

seriema e D. borborema compartilham a inversão cromossômica fixa 2e8, concordando 

com a filogenia molecular (Figura 6a; Tosi & Sene, 1989; Ruiz & Wasserman, 1993).   

Na hipótese filogenética estabelecida a partir de fragmentos do gene period 

(Franco et al. 2010), as sequências de D. koepferae, provenientes de indivíduos de duas 

localidades no Chaco argentino, foram divididas em duas linhagens evolutivas, 

denominadas pelo autor como koep1 e kopep2. A primeira foi agrupada em um mesmo 

clado com as sequências de D. buzzatii, e a segunda foi alocada na base do clado 

formado pelas demais espécies do cluster (Figura 4D). As sequências de D. antonietae e 

D. serido formaram clados robustos, no entanto, contrastando com a hipótese 

filogenética baseada no gene mitocondrial COI (Manfrin et al. 2001), D. antonietae foi 

12 
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Datações moleculares sugerem que o início da divergência das espécies do cluster 

D. buzzatii ocorreu no Período Terciário. A separação do clado composto por D. 

buzzatii e D. koepferae teria ocorrido há cerca de 6-12 milhões de anos, enquanto a 

separação do clado composto por D. antonietae (Clado D) do clado formado pelas 

espécies do Clado AB teria ocorrido entre 3-6 milhões de anos atrás (Figura 4C; 

Manfrin et al. 2001). Essas datações contradizem a hipótese de que todas as espécies do 

cluster D. buzzatii, exceto D. buzzatii, teriam se diferenciado através do isolamento das 

populações durante os ciclos recorrentes de expansão/retração da vegetação cactácea 

durante eventos paleoclimáticos, que ocorreram na América do Sul durante o Período 

Quaternário (Sene et al. 1988). Porém, como o clado composto pelas espécies D. serido, 

D. gouveai, D. seriema e  D. borborema provavelmente iniciou sua divergência  há 

menos de três milhões de anos (Manfrin  et al. 2001), próximo ao limite máximo do 

Pleistoceno, não é possível descartar a hipótese de que as linhagens mais recentes desse 

clado tenham divergido durante esse período.   

Franco (2009) realizou estimativas de tempo para o ancestral comum mais recente 

(TACMR) das espécies do clado AB, a partir de análises com o gene COI, baseadas na 

teoria da coalescência. Segundo tais análises, o TACMR para as espécies do clado AB é 

cerca de 843 mil anos, 761 mil anos para a espécie D. serido, 697 mil anos para D. 

gouveai, 824 mil anos para D. seriema e 199 mil anos para D. borborema.    

 

 

1.4. Marcadores moleculares 
 

Análises usando múltiplas fontes de informação têm se multiplicado em estudos 

de evolução. Uma das razões para este fato é que quanto mais aprendemos sobre o 

processo evolutivo, torna-se evidente que diferentes conjuntos de dados não são 

equivalentes (Huelsenbeck  et al. 1996; Avise, 2009). Considerando sequências de 

DNA, vários fatores são responsáveis por este fato. Entre eles, podemos citar: diferentes 

taxas de evolução entre diferentes sequências de DNA, genes e códons; transferência 

horizontal de genes; polimorfismo ancestral; paralogia e convergência. Todos esses 

fatores podem colaborar para observação de sinais filogenéticos conflitantes 

(Huelsenbeck  et al. 1996; Machado & Hey, 2003). Dessa forma, informações mais 

acuradas, que ajudem no discernimento dos processos envolvidos na evolução de um 

determinado grupo de espécies, podem ser obtidas sobre conjuntos independentes de 
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dados, o que pode fortalecer, acrescentar ou definir as relações, eventos e processos 

relacionados à diversificação de um determinado grupo.  

Basicamente duas classes de sequências de DNA têm sido utilizadas nos estudos 

evolutivos: sequências mitocondriais e nucleares. Estas duas classes de sequências 

possuem aspectos biológicos distintos e a integração das informações obtidas a partir de 

cada uma, sobre um mesmo conjunto de dados, é importante para o estabelecimento de 

hipóteses consistentes (Avise & Wollenberg, 1997; Ballard & Whitlock, 2004; Avise, 

2009). Com relação aos genes nucleares, tem se destacado como marcadores 

moleculares genes potencialmente relacionados ao isolamento reprodutivo, os 

denominados “genes da especiação” (Coyne, 1992; Ting  et al. 2000), uma vez que 

esses genes devem recuperar melhor a filogenia de um grupo do que genes não 

relacionados ao isolamento reprodutivo, pois geralmente são menos afetados por 

polimorfismos ancestrais e/ou introgressão (Ting et al. 2000).   

 
 

1.4 .1. Citocromo oxidase I e II 
 

O DNA mitocondrial apresenta muitas características favoráveis para sua 

utilização como ferramenta em estudos evolutivos (revisado em Avise, 2009). Por 

exemplo, as principais fontes de variação do DNA mitocondrial são mutações de ponto. 

Além disso, existe uma heterogeneidade nas taxas de evolução do DNA mitocondrial, 

permitindo que diferentes regiões da molécula possam ser utilizadas para analisar 

diferenciação em diferentes níveis taxonômicos (Simon  et al. 1994; Li, 1997; Avise, 

2009).   

A molécula de DNA mitocondrial, geralmente, representa um caráter não 

recombinante, transmitido assexuadamente através da fêmea. Assim, os indivíduos 

retêm na sequência do DNA mitocondrial a história matrilínea de organismos co-

específicos, o que faz dessa molécula um importante marcador para o estabelecimento 

de genealogias de genes e para o estudo filogeográfico (Avise, 2000, 2009). 

Além disso, o DNA mitocondrial apresenta um tamanho efetivo populacional 

menor em relação aos genes nucleares. De acordo com Templeton (2006), o tempo de 

coalescência é dado por 2xNe, em que x é o nível de ploidia e Ne é o tamanho efetivo 

populacional. Desse modo, para genes autossômicos (x = 2) e ligados ao cromossomo X 

(x = 1,5), o tempo de coalescencia é 4Ne e 3Ne, respectivamente. Para o DNA 

mitocondrial (x = 1), o tempo de coalescencia é 2Ne/2 ou simplesmente Nef (tamanho 
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efetivo populacional das fêmeas), pois essa molécula representa uma herança matrilínea. 

Dessa maneira, os tempos de coalescência para os genes mitocondriais são cerca de três 

e quatro vezes menores do que para os genes ligados ao X e autossômicos, 

respectivamente (Templeton, 2005; Templeton, 2006). Por esse motivo, é esperado 

menos efeito de lineage sorting incompleto em genes mitocondriais em relação aos 

genes nucleares, o que pode ser uma vantagem em estudos evolutivos com espécies de 

divergência recente.  

A baixa fidelidade na replicação do DNA, em consequência da ausência de um 

mecanismo de reparo eficiente, também contribui para altas taxas evolutivas observadas 

para o mtDNA (Li, 1997).   

Os genes mitocondriais Citocromo Oxidase I (COI) e Citocromo Oxidase II 

(COII) codificam as subunidades I e II do citocromo C, que é um componente 

fundamental na cadeia respiratória (Simon et al. 1994).  

Estes genes são os mais frequentemente utilizados em estudos filogenéticos 

(O´Grady et al. 1998; Nagaraja et al. 2004; Silva-Bernardi et al. 2006) e populacionais 

(Hurtado et al. 2004; Pfeiler  et al. 2007; Knowles  et al. 2008; Duda Jr & Lee, 2009), 

sendo o gene COI, inclusive, considerado um dos genes relevantes para identificação de 

animais pelo chamado código de barras genético (Hebert et al. 2003). Além da 

utilização dos genes mitocondriais para a elaboração de hipóteses filogenéticas para o 

compelexo D. buzzatii (Spicer, 1995, Durando et al. 2000) e para o cluster D. buzzatii 

(Manfrin et al. 2001), tais genes têm sido utilizados para o estabelecimento de hipóteses 

filogeográficas para as espécies desse cluster (de Brito et al. 2002a; de Brito et al. 

2002b; Morales, 2005; Franco, 2009). 

 
 

1.4.2. EF-1αF1 
 

No processo de tradução da informação genética do mRNA para a proteína, a 

elongação da cadeia de aminoácidos evolve uma série de complexos protéicos, que 

foram denominados fator de elongação 1 (EF-1) e fator de elongação 2 (EF-2). O 

complexo citoplasmático EF-1 é formado por três proteínas: EF-1α, EF-1β e EF-1γ. A 

subunidade EF-1α catalisa a ligação GTP dependente do aminoacil-tRNA ao sítio 

aceptor do ribossomo. Devido à importância fundamental para o metabolismo das 

células eucarióticas, o gene codificador da proteína EF-1α é evolutivamente conservado 

(Hovemann et al. 1988). 
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Em Drosophila melanogaster, o gene EF-1α ocorre como duas cópias parálogas, 

EF-1αF1 e EF-1αF2, distintas em relação à posição dos íntrons e composição de 

nucleotídeos. Essas duas cópias são expressas em diferentes fases do desenvolvimento, 

a proteína EF-1αF1 está presente em todos os estágios do desenvolvimento, enquanto 

EF-1αF2 ocorre em fases específicas.  Os dados de expressão gênica sugerem que a 

separação genética de F1 e F2 é um evento antigo (Hovemann et al. 1988). 

Cópias parálogas do gene EF-1α também foram identificadas e caracterizadas em 

representantes de Apis mellifera (Hymenoptera, Apidae). Essas cópias do gene EF-1α, 

semelhante ao verificado em Drosophila, diferem em composição das sequências 

nucleotídicas e posição dos íntrons; a localização dos íntrons da cópia F2 não 

corresponde à posição de nenhum dos íntrons da cópia F1 (Danforth & Ji, 1998).  

A existência de duas cópias parálogas de EF-1α em Drosophila e Apis sugere que 

elas podem ter surgido no ancestral dos insetos holometábolos (Danforth & Ji, 1998). 

O gene EF-1α, por ser altamente conservado, tem sido frequentemente utilizado 

em análises filogenéticas envolvendo grupos de divergência antiga (Brower & DeSalle, 

1994). No entanto, genes conservados evolutivamente também podem ser 

filogeneticamente informativos em estudos envolvendo grupos de divergência recente, 

porque podem apresentar taxas de substituições sinônimas relativamente altas (Cho et 

al. 1995).  

 
 

1.4 .3. Transformer 
  

O desenvolvimento do fenótipo sexual em Drosophila é mediado por uma série de 

genes que convertem a relação cromossomo X / autossomo em uma célula de macho ou 

de fêmea. Quando a relação é 1 (i.e., quando existem dois cromossomos X por célula 

diplóide) o embrião se desenvolve em uma mosca fêmea. Por outro lado, quando a 

relação é de 0,5 (i.e., quando existe apenas um cromossomo X por célula diplóide) o 

embrião se desenvolve em um macho (Gilbert, 2003). 

O gene transformer (tra) é um dos genes que controla a diferenciação sexual 

somática em Drosophila. É fundamental para a formação de fêmeas, e sua perda resulta 

em moscas macho, independentemente da relação cromossômica. Durante todo o 

período larval, o gene tra é transcrito ativamente em um pré-mRNA que é processado 

em um mRNA geral ou em um mRNA específico de fêmeas. O mRNA geral, 

encontrado tanto em machos como em fêmeas, contém um códon de parada precoce 
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(UGA) no segundo éxon, responsável pela tradução de uma proteína truncada não 

funcional. Portanto, o transcrito geral do gene tra não está relacionado com a 

determinação do sexo (Figura 2) (O´Neil & Belote, 1992; Gilbert, 2003). 

Devido à atuação do produto do gene Sex-lethal (Sxl), um splicing alternativo 

sexo-específico do pré-mRNA do gene tra ocorre em fêmeas. Se a relação X / 

autossomo for 1, a proteína SXL funcional será produzida, e em embriões ou larvas XY 

a proteína SXL não é funcional. A ligação da proteína SXL funcional a um sítio 

específico do pré-mRNA do gene tra resulta na formação do mRNA específico de 

fêmeas, que é o único transcrito funcional desse gene. Se o gene Sxl for deletado ou 

mutado em uma mosca XX, haverá somente a presença do transcrito geral do gene tra e 

a mosca se tornará um macho (O´Neil & Belote, 1992; Gilbert, 2003).  

A unidade de transcrição do gene tra é relativamente curta, com aproximadamente 

1.100 pb, incluindo dois íntrons (O´Neil & Belote, 1992). Embora o gene tra seja 

transcrito a partir do mesmo sítio promotor em ambos os sexos, o pré-mRNA está 

sujeito a um splicing alternativo sexo-específico do primeiro íntron.  O pré-mRNA do 

gene tra apresenta dois sítios de emenda 3’ (aceptores) no íntron 1 (Figura 5) para a 

ligação do spliceosome, um com maior e outro com menor afinidade por esse complexo 

protéico. Na ausência da proteína SXL funcional, o spliceosome se liga ao sítio de 

maior afinidade, ocorrendo a incorporação do códon de parada precoce UGA no 

mRNA. O resultado é a formação do mRNA geral, que codifica um peptídeo truncado 

inativo. Por outro lado, a proteína funcional SXL presente em fêmeas, bloqueia o sítio 

usual (de maior afinidade) do pré-mRNA do gene tra, obrigando o spliceosome a se 

ligar ao sítio alternativo (de menor afinidade). Consequentemente, ocorre a formação do 

mRNA específico de fêmea, que codifica a proteína TRA funcional (Figura 6) (O´Neil 

& Belote, 1992; Gilbert, 2003). 

Por sua vez, a proteína funcional TRA, juntamente com a proteína TRA-2, 

controla o processamento alternativo sexo-específico do pré-mRNA do gene doublesex 

(dsx), permitindo a formação de uma proteína DSX específica de fêmea, que atua como 

fator de transcrição, ativando genes específicos de fêmea e inativando genes 

masculinos. Em machos, a ausência da proteína TRA resulta na formação de uma 

proteína DSX específica de macho, outro fator de transcrição que ativa genes 

específicos de macho e suprime genes específicos de fêmeas (Figura 6) (Gilbert, 2003). 
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O gene tra, embora esteja envolvido nos processos primários de desenvolvimento, 

que são geralmente conservados, apresenta altas taxas evolutivas entre espécies de 

Drosophila (Kulathinal et al., 2003). 

A comparação entre sequências homólogas do gene tra de três espécies do 

subgênero Sophophora, Drosophila erecta, D. simulans e D. melanogaster, e duas 

espécies do subgênero Drosophila, D. hydei e D. virilis, revelou um grau elevado de 

divergência evolutiva incomum entre as regiões codificadoras (O´Neil & Belote, 1992).  

Existem duas explicações possíveis para as altas taxas de substituições em 

sequências de aminoácidos: eventos múltiplos de evolução adaptativa ou acúmulo de 

mutações neutras em proteínas de baixa restrição funcional (McAllister & McVean, 

2000). 

Estudos dos padrões de polimorfismos em populações de Drosophila americana 

(subgênero Drosophila) sugerem que a deriva genética é responsável pela evolução 

rápida do gene tra (McAllister & McVean, 2000). Análises similares também sugerem 

que o lócus do gene tra de espécies do complexo melanogaster (subgênero 

Sophophora) apresenta evolução neutra (Kulathinal et al. 2003). 

 

 

 
Figura 5 – Estrutura do gene transformer  (adaptado de McAllister & McVean, 2000). Os 

introns são representados por linhas enquanto os éxons por retângulos. NSS é a região não sexo-
específica, que contém o códon de parada precoce UGA. UTR é a região não traduzida. Após a 
ligação da proteína SXL ao transcrito do gene transformer, ocorre o splicing no sítio alternativo, 
específico de fêmeas, removendo as regiões NSS e UTR, conjuntamente denominadas female-
specific intron (FSI). 
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1.4.4. Period 
 

Variações comportamentais rítmicas são comuns em praticamente todos os seres 

vivos (Panda et al. 2002). Quando estas variações permanecem em condições 

constantes, dependendo pouco de fatores externos, o ritmo é chamado circadiano 

(Konopka & Benzer, 1971). A manutenção destes ritmos está associada a um sistema 

genético integrado, sendo que a caracterização do gene period estabeleceu as primeiras 

bases genéticas de um comportamento animal (Panda et al. 2002).  

Na espécie Drosophila melanogaster, o gene period é composto por cinco éxons 

(Figura 7) e codifica a proteína PER, que possui cerca de 1200 amino ácidos (Citri et al. 

1987). A proteína PER interage com a proteína TIM, codificada pelo gene timeless, que 

é outro gene importante na regulação do ciclo circadiano. A expressão dos genes period 

e timeless é ativada pelo heterodímero CLK-CYC, cujas proteínas componentes são 

codificadas, respectivamente, pelos genes clock e cycle, através de um processo de 

feedback autoregulatório, em que o complexo PER-TIM inibe a expressão dos genes 

clock e cycle (Panda et al. 2002; Tauber & Kyriacou, 2008). 

Além de seu papel na regulação do ciclo circadiano, o gene period também possui 

um efeito pleiotrópico no ritmo do IPI, que é um dos componentes do padrão acústico 

da corte sonora de machos de Drosophila melanogaster (Kyricacou & Hall, 1980). 

Portanto, alterações no period podem afetar o som dessa corte, que é espécie específico 

e tem um importante papel no reconhecimento e preservação do isolamento sexual entre 

as espécies (Kyricacou & Hall, 1980; Konopka et al. 1996).  

 

 

 
Figura 7 – Estrutura do gene period em Drosophila melanogaster (retirado de Franco et al. 
2010). Os introns são representados por linhas enquanto os éxons por retângulos. O domínio 
PAS (região C2) está colorido com a cor cinza. No éxon cinco estão indicadas às regiões não 
conservadas n2, n3 e n4, inter-espaçadas pelas regiões conservadas C3, C4 e C5 (Collot  et al. 
1988). A faixa listrada indica a região n2, formada pela região repetitiva Treonina-Glicina. O 
retângulo negro representa o domínio inibitório CCID (região C3 até região C4). Abaixo da 
estrutura do gene, uma barra negra indica a região do éxon cinco que foi analisada no presente 
trabalho.  
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Por estar envolvido na corte sonora de D. melanogaster, o gene period foi 

considerado um candidato a “gene da especiação” (Colot et al. 1988; Coyne, 1992). Em 

congruência com essa idéia, esse gene também controla o ritmo circadiano de 

acasalamento em D. melanogaster e D. simulans (Sakai & Ishida, 2001; Tauber et al. 

2003), e está relacionado a outras características ligadas ao sucesso reprodutivo, tais 

como, fecundidade (Beaver et al. 2002; Beaver et al. 2003) e tempo de duração da 

cópula em D. melanogaster  (Beaver & Giebultowicz, 2004). Além de Drosophila, foi 

demonstrado que os níveis de expressão do gene period podem causar isolamento 

reprodutivo pré-zigótico em moscas Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae), por 

acarretarem alocronia e alteração nos períodos do dia em que essas moscas estão 

receptivas à cópula (Miyatake et al. 2002). 

O gene period possui regiões com taxas de substituição nucleotídicas diferentes, 

sendo formado por trechos altamente similares entre diferentes grupos de insetos, 

denominados regiões conservadas (C1-C5), e regiões em que não é possível o 

alinhamento entre algumas espécies de Drosophila, denominadas regiões não 

conservadas (N1-N5) (Collot  et al. 1988; Kyriacou  et al. 1996; Tauber & Kyriacou, 

2008). Essa particularidade permite a utilização do gene period como marcador 

molecular tanto no nível intraespecífico quanto no interespecífico. De fato, esse gene 

tem sido utilizado em vários estudos comparativos em Drosophila, incluindo 

comparações entre espécies e populações dentro dos complexos D. melanogaster e D. 

athabasca (Kliman & Hey, 1993; Ford et al. 1994; Kyriacou et al. 2007) e dos grupos 

D. virilis e  D. willistoni (Hilton & Hey, 1996; Gleason & Powell, 1997). Além disso, 

homólogos ao gene period têm sido descritos em outros grupos, incluindo outros insetos 

(Barr et al. 2005; Mazzotta et al. 2005; Mazzoni et al. 2006; Regier et al. 2008), plantas 

(McClung, 2006) e vertebrados (Cahill, 2002; Reppert & Weaver, 2002). Nesses táxons, 

o gene period também foi utilizado como marcador para inferências de hipóteses 

filogenéticas (Barr et al. 2005; Regier et al. 2008) e divergência populacional (Bauzer et 

al. 2002).  

Em Drosophila, as regiões mais estudadas do gene period são as regiões C2 e N2, 

localizadas no éxon cinco (Figura 7). A primeira é altamente conservada e inclui o 

domínio PAS, que contém dois motivos repetidos de 51 pb e que mediam a dimerização 

das proteínas PER e TIM (Panda et al. 2002; Tauber & Kyriacou, 2008). A região N2 

possui códons organizados em tandem, responsáveis pela codificação dos aminoácidos 

treonina e glicina. Essa região foi extensivamente estudada devido à sua alta 
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variabilidade e ao fato de estar potencialmente envolvida em mecanismos de 

compensação de temperatura, uma vez que populações naturais de D. melanogaster da 

Europa e Oceania apresentam uma clina latitudinal nas repetições da região N2 (Costa 

et al. 1992; Sawyer et al. 1997; Tauber & Kyriacou, 2008). 

Na região C-terminal do éxon cinco, encontra-se o domínio CCID (Clock Cycle 

Inhibitory Domain) (Figura 6), responsável por uma etapa importante da maquinaria do 

relógio circadiano: a inibição da atividade transcricional dos genes clock e cycle (Crews 

et al. 1988; Sehgal et al. 1994; Chang & Reppert, 2003). Embora a região CCID tenha 

sido pouco utilizada como marcador molecular, ela também pode ser informativa para 

estudos comparativos, pois nesta região existem trechos conservados e não conservados, 

permitindo seu uso em diferentes níveis taxonômicos (Colot  et al. 1988; Chang & 

Reppert, 2003; Barr et al. 2005). Embora os fragmentos do gene period utilizados por 

Gleason & Powell (1997) englobem o domínio CCID, Barr  et al. (2005) foram os 

primeiros a utilizarem exclusivamente essa região com propósitos filogenéticos em 

espécies de Anastrepha sp. De acordo com os autores, o domínio CCID apresentou sinal 

filogenético, indicando que o mesmo pode ser considerado potencialmente informativo 

em estudos filogenéticos (Barr et al. 2005). 

 

 

1.5. Análise individual versus análise combinada 
 

A disponibilidade de um número cada vez maior de dados úteis para a estimação 

de filogenias intensificou a discussão sobre qual a melhor forma de análise desses dados 

provenientes de diferentes marcadores. Opiniões diferem sobre se grupos de dados 

distintos, relacionados a um o mesmo problema filogenético, devem ser analisados 

separadamente, combinados e analisados simultaneamente, ou analisados 

separadamente antes de combinar as estimativas independentes usando métodos 

consenso (Bull et al. 1993, De Queiroz et al. 1995). 

Um argumento geral em favor da análise individual ou separada é que diferentes 

genes, na maioria das vezes, possuem diferentes níveis de lineage sorting, além de 

estarem sujeitos a eventos distintos de hibridização, duplicação gênica e perda 

diferencial, introgressão e transferência lateral (Leigh et al. 2008). Em consequência 

disso, simulações computacionais indicam que uma filogenia obtida a partir da análise 

combinada de grupos de caracteres heterogêneos pode ser pior do que filogenias dos 
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mesmos grupos de dados analisados separadamente, uma vez que seria mais 

informativo obter uma reposta certa e outra errada a partir da análise separada, ao invés 

de uma única resposta errada a partir da análise simultânea (Bull et al. 1993, Miyamoto  

&  Fitch, 1995). 

Bull et al. (1993) sugerem que grupos de dados distintos, antes de serem 

combinados e analisados simultaneamente, devem ser submetidos a um teste estatístico 

de incongruência filogenética. Se a hipótese nula de congruência é aceita, os dados 

podem ser combinados, mas se a hipótese nula é rejeitada, os grupos de dados não 

devem ser combinados em uma análise que assuma homogeneidade de caracteres.  

No entanto, em muitos casos, grupos de dados heterogêneos são tratados como 

homogêneos, pois o nível de heterogeneidade observado no tamanho amostral 

considerado não é suficiente para rejeitar a hipótese nula (Bull et al. 1993).  

Por outro lado, problemas com falso negativo também vêm sendo reportados em 

relação ao teste de congruência mais comumente usado, o ILD (Incongruence Length 

Difference test) (Farris et al., 1995) ou PHT (Partition Homogeneity Test), que por ser 

um teste baseado em parcimônia, é muito sensível às características evolutivas das 

partições analisadas, isto é, à variação das taxas evolutivas e das taxas de substituição 

entre os sítios (Darlu & Lecointre, 2002; Barker & Lutzoni, 2002; Leigh et al. 2008).  

A simples comparação entre filogenias obtidas a partir da análise individual de 

dois grupos de dados distintos também permite identificar, rapidamente, a presença de 

heterogeneidade. Sendo assim, a análise separada tem sido utilizada para explorar 

possíveis incongruências entre diferentes grupos de dados (De Queiroz et al. 1995, 

Huelsenbeck et al. 1996). 

O resultado empírico que fundamenta a maioria dos argumentos em favor da 

análise individual é a observação de que estimativas filogenéticas derivadas de 

diferentes grupos de dados são frequentemente incongruentes (De Queiroz et al. 1995, 

Cunningham, 1997). Bull et al. (1993) defendem que se essa incongruência é maior do 

que a esperada devido a erro amostral, portanto, a combinação e análise simultânea dos 

grupos de dados é inapropriada. 

Verificada a incongruência entre grupos de dados distintos, métodos consenso 

podem ser utilizados para sumarizar as hipóteses alternativas, obtidas a partir da análise 

individual de cada grupo de caracteres, em um cladograma consenso. O problema 

apresentado pelas metodologias consenso é que estas podem resultar na perda de 
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informações ao sumarizar grupos de dados individuais na forma de filogenias 

fundamentais (Barrett et al. 1991; De Queiroz et al. 1995). 

É importante mencionar que ao se optar por analisar diferentes grupos de dados 

separadamente, o uso de métodos consenso não é obrigatório. Similarmente, uma 

análise simultânea não implica necessariamente na incorporação de todos os grupos de 

caracteres disponíveis em uma única análise (De Queiroz et al. 1995). 

Um dos argumentos em favor da análise simultânea baseia-se no princípio 

filosófico de “evidência total” (Carnap, 1950), que é a recomendação do uso de todas as 

evidências disponíveis na estimação de uma probabilidade (Kluge, 1989).  

Alguns autores também defendem que a análise simultânea evita as 

arbitrariedades inerentes aos métodos consenso, como, por exemplo, a necessidade de 

escolher entre as várias metodologias consenso para sumarizar as congruências entre os 

grupos de dados analisados (Kluge, 1989). Deste modo, a análise simultânea seria 

preferível, em detrimento dos métodos consenso, por gerar hipóteses filogenéticas que 

representam um sumário mais eficiente das evidências disponíveis, e, 

consequentemente, por apresentar maior poder descritivo e explicativo (De Queiroz et 

al. 1995, De Queiroz & Gatesy, 2007). 

O argumento em favor da análise simultânea, que recebeu mais atenção 

recentemente, refere-se à capacidade dessa análise em descobrir grupos filogenéticos 

reais (De Queiroz et al. 1995, De Queiroz & Gatesy, 2007). De fato, com um número de 

caracteres maior, o sinal filogenético tem maior probabilidade de se impor sobre o 

ruído, resultando em uma estimativa mais acurada da filogenia verdadeira. Em outras 

palavras, o erro amostral é reduzido pelo aumento do número de dados. Esse aumento 

do sinal filogenético, em análises simultâneas, pode refletir em um aumento 

surpreendente no suporte de bootstrap ou das probabilidades posteriores para um ramo 

particular (De Queiroz et al. 1995, De Queiroz & Gatesy, 2007). 

 Diante do fato de que tanto a análise individual quanto a análise combinada 

apresentam benefícios potenciais, uma solução para a questão de como analisar da 

melhor forma diferentes grupos de dados relacionados a um problema filogenético, seria 

realizar ambos os tipos de análise. 
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2. OBJETIVOS 
 

O presente trabalho tem como objetivos: 

• Inferir as relações filogenéticas entre as espécies do complexo 

Drosophila buzzatii, dando ênfase ao cluster D. buzzatii, por meio de análises 

multilocus de sequências de genes mitocondriais (COI e COII) e nucleares (EF-1αF1, 

transformer e period).  

• Traçar parâmetros comparativos por meio de testes de homogeneidade 

por partição, das taxas evolutivas e das filogenias obtidas a partir das análises separadas, 

para avaliar a possibilidade de uma análise combinada de todos os genes ou de análises 

combinadas parciais (dois, três, quatro ou cinco dos genes). 

• Avaliar se as regiões analisadas dos genes period e transformer estão sob 

pressões seletivas e, assim, contribuir para o entendimento da evolução molecular 

desses loci para o complexo Drosophila buzzatii. 

• Realizar estimativas de tempo de divergência para as espécies do cluster 

D. buzzatii, na tentativa de inferir se os processos pelos quais o grupo passou ao longo 

de sua diversificação estão relacionados aos eventos paleogeográficos do Terciário ou 

às flutuações paleoclimáticas do Quaternário. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1. Material biológico 
 

Foram utilizadas neste trabalho 12 espécies do complexo D. buzzatii (Tabela 1). 

As espécies D. virilis, D. hydei e D. mojavensis foram utilizadas como grupos externos 

nas análises filogenéticas, e suas sequências foram geradas em laboratório ou obtidas no 

GenBank, quando disponíveis (números de acesso: D. virilis - BK006340.1; D. hydei - 

EU390734.1, GU597488.1;  D. mojavensis - XM_002012150.1,  XM_002010950.1). 

 
Tabela 1. Localidades e respectivos códigos das amostras de espécimes do complexo 
D. buzzatii que foram utilizadas nas análises do presente estudo. 

    Espécie  Código  Localidade  Cordenadas  
    D. richardsoni  D. richardsoni  La Parguera‐Porto Rico 17°58’27” N 67°02’09” W  

    D. stalkeri  D. stalkeri  Saint Petersburg‐EUA  27°42’55” N 82°35’32” W  

    D. martensis  D.  martensis  Guaca‐Venezuela  10°38’12” N 63°29’38” W  

    D. venezolana  D. venezolana  Guaca‐Venezuela  10°38’12” N 63°29’38” W  

    D. starmeri  D. starmeri  Riohacha‐Colômbia  11°32’10” N 72°56’46” W  

    D. seriema  D62 Mucugê‐BA  13°00’00” S 41°23’59” W 

    D. seriema  D40 Serra do Cipó‐MG  19°18’58” S 43°36’30” W  

    D. borborema  1281 Milagres‐BA  11°12’25” S 39°53’04” W  

    D. borborema  N70 Junco do Seridó‐ PB 06°59’45” S 36°42’26” W  

    D. gouveai  J78 Ibotirama‐BA 12°06’00” S 43°18’00” W  

    D. gouveai  H6 Altinópolis‐SP 21°06’00” S 47°35’59” W  

    D. serido  1431 Milagres‐BA  11°12’25” S 39°53’04” W  

    D. serido  H49 Bertioga‐SP 23°52’06” S 46°08’08” W  

    D. serido  N20 Arraial do Cabo‐RJ 23°00’00” S 42°00’00” W  

    D. serido  N45 Mucugê‐BA  13°00’00” S 41°23’59” W  

    D. antonietae  D93 Cianorte‐PR  23°42’06” S 52°35’56” W  

    D. antonietae  H47 Santiago‐RS 29°12’42” S 54°51’49” W  

    D. koepferae  B26 Famatina‐Argentina 29°11’37” S 67°23’10” W  

    D. koepferae  Suy DK  Suyuque ‐Argentina 33°37’22” S 66°53’55” W  

    D. buzzatii  N36 Petrolina‐PE 09°06’00” S 40°36’00” W  

    D. buzzatii  H98 San Juan‐Argentina 31°34’47” S 68°31’12” W  

 
 

As espécies analisadas do cluster D. buzzatii foram coletadas por armadilhas 

fechadas (Tidon & Sene, 1988) contendo banana, laranja e fermento (Saccharomyces 

cerevisiae), e as moscas identificadas por análise morfológica da genitália masculina 
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externa (aedeagus) (Vilela, 1983), sendo os machos identificados diretamente e as 

fêmeas pela sua progênie masculina. 

O DNA genômico de um indivíduo macho de cada espécime listado acima foi 

utilizado na amplificação e sequenciamento dos genes mitocondriais, COI e COII, e dos 

genes nucleares, EF-1αF1, transformer e period. Para alguns destes espécimes 

sequências dos genes mitocondriais e/ou nucleares já estavam disponíveis no 

Laboratório de Genética Evolutiva da USP – Campus Ribeirão Preto, SP.  

 
 

3.2. Extração de DNA genômico 
 

O DNA genômico foi extraído dos indivíduos utilizando-se o conjunto de 

reagentes Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega). Em um tubo de 

microcentrífuga contendo 60 μL de EDTA 0,5 M e 250 μL de Solução de Lise de 

Núcleo, um indivíduo macho adulto foi macerado e homogeneizado. Depois de 

adicionados 10 μL de Proteinase K 20 mg/mL ao homogeneizado, a amostra foi 

incubada à 65ºC por duas horas. Após este período, foram adicionados 100 μL de 

Solução de Precipitação de Proteínas à amostra, que foi agitada vigorosamente por 20 

segundos. O tubo de microcentrífuga contendo a amostra foi colocado no gelo por 10 

minutos e em seguida centrifugado por quatro minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante 

contendo o DNA foi transferido para um novo tubo contendo 300 μL de isopropanol, 

sendo centrifugado a 14.000 rpm por um minuto para a precipitação do DNA. Para 

lavagem do DNA, foram adicionados 300 μL de etanol 70%. Após a remoção e secagem 

do etanol, o DNA foi ressuspendido em 60-100 μL de água bi-destilada autoclavada, e 

conservado a -20°C. 

 
 

3.3. Amplificação dos genes mitocondriais e nucleares 
 

Como citado anteriormente, os marcadores moleculares mitocondriais utilizados 

foram os genes das subunidade I e II da citocromo oxidase (COI e COII), e os genes 

nucleares utilizados foram Fator de Elongação 1 Alfa - cópia paráloga F1 (EF-1αF1), 

transformer (tra) e period (per). 

As amplificações dos genes foram realizadas por meio da reação em cadeia da 

polimerase (PCR). A PCR foi feita em um Termociclador PE Applied Biosystems 

(DNA Thermal Cycler 480). Para os genes COI, COII e transformer, cada amostra 
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continha 4 μL de DNA, 2,5 μL de dNTP (20 ρmol/μL), 2,5 μL de cada um dos primers 

(0,4 ρmol/μL), 2,5 μL de tampão, 0,3 μL (1,5 U) de Taq polimerase (Invitrogen) e água 

estéril para completar 25 μL de volume final. Para os genes EF-1αF1 e period, cada 

amostra continha 5-7 μl de DNA, 4 μL de cada um dos primers (0,4 ρmol/μL), 4 μL de 

tampão, 0,54 μL (1,5 U) de Taq polimerase (Invitrogen) e água estéril para completar 

40 μL de volume final.  

Os primers utlizados para o isolamento, amplificação e sequenciamento de cada 

gene estão descritos na TABELA 2. 

As condições das PCR para amplificação foram específicas para cada gene: 

COI - 1’30” a 94ºC e 30 ciclos de 40” a 94ºC, 40” a 46ºC e 2’ a 72ºC; COII – 

1’30” a 94ºC e 30 ciclos de 40” a 94ºC, 40” a 50ºC e 2’ a 72ºC; EF-1αF1 – 2’ a 94ºC e 

35 ciclos de 20” a 94ºC, 30” a 51ºC e 1’ a 72ºC, seguidos por 10’ a 72ºC de extensão 

final, transformer - 1’30” a 94ºC e 30 ciclos de 40” a 94ºC, 40” a 48ºC e 2’ a 72ºC; 

period - 1’30” a 94°C e 39 ciclos de 30”a 94°C, 30” a 55°C e 1’a 72°C e um último 

ciclo de extensão de 30” a 94°C, 30” a 55°C e 1’a 72°C. 

 
Tabela 2. Primers utilizados nas PCR para isolamento, amplificação e sequenciamento 

de DNA das espécies do complexo D.buzzatii.   
  Locus  Sequência dos primers  Referência 
 

COI                     5’CAATTTATCGCCTAACTTCAGCC3’ (forward)  Simon et al. (1994)   
Simon et al. (1994)                         5’CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC’ (reverse

 

) 

  COII  5’AATATGGCAGATTAGTGCA3’ (forward)  Simon et al. (1994) 

 

GGCAYGGCGAGAAYATG3’ (forward)  Hovemann et al. (1988) 
88) ) 

  transformer  O’Neil & Belote (1992) 
2) 

  period  5' TGGGAGGGCGAGGCCAACAA 3' (forward)   Franco et al. (2010) 

 

Simon et al. (1994)  
  EF‐1αF1 

5’CCACAAATTTCTGAACATTGACCA3’ (reverse) 

5’TCCGGAT
Hovemann et al. (19  5’ TGTGAGCAGTGTGGCAATCCAA3’ (reverse

 

5’ TTTGTTGTTTTTTTTCTAGTG 3’ (forward) 
5’GCGCCATACATGGGATTAAA3’ (reverse’)  O’Neil & Belote (199 
 

Franco et al. (2010) 
  5' GGCATGGGTTGGTACATCAT 3' (reverse) 

 
 
 

3 se
 

Foi utiliza e 1% a 

amplificação. Para preparação do gel, 0,7g de agarose foi diluída em 70 mL de Tampão 

TBE 1X (Tris-Base 0,089M; ácido bórico 0,089 M), a um

aproximadament re um ós a 

.4. Eletrofore  de verificação 

da a eletroforese em gel de agaros para a verificação d

M; EDTA 2m a temperatura de 

e 100°C. A solução foi despejada sob a placa molde. Ap
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solidificação da agarose, a placa foi transferida para cuba de eletroforese, contendo o 

esmo tampão de fusão da agarose. A eletroforese foi realizada em 50mA, por 

aproximadamente 1 hora. Os géis foram corados com uma solução de brometo de 

E. O DNA no gel foi visualizado com sua exposição à 

luz U

em gel de agarose 1%, em uma cuba de eletroforese 

maior e por um intervalo de tempo mais longo, neste caso 5 horas, para permitir um 

maior espaçamento entre as bandas, evitando, deste modo, a contaminação no processo 

em 2

procedimentos permitem a degradação de 

“primers” e dNTPs presentes na PCR. Após esses procedimentos, as amostras estavam 

prontas para realização da reação de sequenciamento. 

3.7. P

and Gel Band Purification Kit” (GE Healthcare), de acordo com as recomendações do 

m

etídeo, diluído em Tampão 1X TB

V, em um transiluminador. 

 
 

3.5. Eletroforese para recuperação das bandas de interesse (EF-1αF1 e period) 
 

O produto da PCR do gene EF-1αF1 resultou em duas bandas depois de submetido 

à eletroforese de verificação em gel de agarose 1%, enquanto o produto da PCR do gene 

period resultou em uma ou mais bandas. Visando a recuperação apenas dos fragmentos 

de interesse, o de 500 pb para o gene EF-1αF1 e o de 400 pb para o gene period, foi 

utilizada uma nova eletroforese 

de recuperação da banda de interesse. Para preparação do gel, 2g de agarose foi diluída 

00 mL de Tampão TBE 1X a 100°C, aproximadamente. Os géis foram também 

corados com solução de brometo de etídeo, e o DNA no gel novamente visualizado com 

sua exposição à luz UV no transiluminador. 

 
 

3.6. Purificação dos fragmentos dos genes COI, COII e transformer 
 

Os produtos da PCR dos genes COI, COII e transformer foram purificados com o 

conjunto de reagentes ExoSAP-IT (Amersham Biosciences Part of GE Healthcare), 

seguindo-se as instruções do fabricante. Para cada 5 µl do produto da PCR foram 

adicionados 2 µl de ExoSAP-IT. Em seguida, essa mistura foi incubada por 15 minutos a 

37°C e outros 15 minutos a 80°C. Esses 

 
 

urificação dos fragmentos dos genes EF-1αF1 e period 
 

As bandas de interesse cortadas do gel de agarose 1% da eletroforese de 

recuperação foram eluídas e purificadas com o conjunto de reagentes “GFX PCR DNA 
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fabricante. O DNA purificado foi, então, utilizado diretamente nas reações de 

sequenciamento. 

 
 

.8. Sequenciamento direto 

de reagentes BigDye® 

Term

ard ou reserve) e, quando necessário, água destilada até completar     

10 μ  

metidas à PCR nas seguintes condições: 2” a 96ºC e 25 

iclos º º º

ol 75% aos tubos de microcentrífuga contendo as 

reações de s

de etanol 70% gelado, sendo novamente agitados e centrifugados a 15.000 g por 10 

e o DNA novamente lavado com etanol 70% 

gelado. As am

ando o programa Chromas Lite 2.0. Os alinhamentos múltiplos das 

sequê

3
 

Na reação de sequenciamento foi utilizado o conjunto 

inator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems), que utiliza o protocolo de 

sequenciamento Sanger et al. (1977). 

Cada amostra a ser sequenciada continha 1,5-2,0 μl de BigDye, que contém os 

nucleotídeos e as enzimas necessárias à reação, 5-10 μl de DNA purificado, 2 μl de um 

dos primers (forw

l.

As amostras foram sub

c  de 10” a 96 C, 5” a 50 C e 4’ a 60 C. 

A reação de precipitação envolveu várias lavagens do DNA. Primeiramente, 

foram adicionados 80 μl de isopropan

equenciamento, que foram agitados gentilmente e deixados em repouso por 

15 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, cada amostra foi centrifugada a 15.000 

g por 45 minutos e o sobrenadante descartado. Posteriormente, cada tubo recebeu 200 μl 

minutos. O sobrenadante foi descartado 

ostras foram mantidas em estufa a 37ºC até a completa evaporação do 

álcool. 

Antes de serem aplicadas no sequenciador, as amostras foram desnaturadas pela 

adição de 12 μl de Template Suppression Reagent (Applied Biosystems), seguido de 

incubação por 2 minutos a 95ºC. As amostras foram sequenciadas no sequenciador 

automático de DNA modelo ABI Prism 377. 

 
 

3.9. Análises das sequências de DNA 
 

Sequências forward e reverse de cada táxon foram comparadas, corrigidas e 

editadas us

ncias de cada grupo de dados foram gerados no programa Clustal W versão 1.8 

(Thompson et al., 1994).  As análises descritivas das sequências e as distâncias 

31 
 



______________________________________________MATERIAL E MÉTODOS 
 

genéticas foram realizadas usando o programa MEGA 4.0 (Tamura et al. 2007). A 

presença de saturação nas substituições nucleotídicas foi verificada usando o programa 

DAMBE 4.2.13 (Xia & Xie, 2001). A congruência entre os dados de cada partição 

 homogeneidade por partição (PHT), que 

ssencialmente é o teste de ILD (Incongruence Length Difference test) de Farris et al. 

(1995

ecutadas 

buscas heurísticas para obtenção das melhores árvores por branch-swapping, utilizando 

ection (TBR), com 10.000 réplicas e retendo-se 1 

rvore por réplica. Os caracteres foram tratados como não ordenados e com pesos iguais 

(“Par

addiction com 

adiçã

deias de 

Mark

gênica foi estimada pelo teste de

e

). Utilizou-se método de busca heurística, sendo feitas 1.000 replicações. 

 
 

3.10. Reconstrução filogenética 
 

As análises filogenéticas foram realizadas através dos critérios de Máxima 

Parcimônia (MP), Máxima Verossimilhança (ML) e Inferência Bayesiana (BI), as duas 

primeiras utilizando o programa PAUP*4.0b10 (Swofford, 2002), e a última com o 

auxílio do programa MrBayes  v.3.1.2 (Huelsenbeck & Ronquist 2001). 

Na MP as árvores iniciais foram obtidas por stepwise addiction com adição 

aleatória de sequência, retendo-se 10 árvores após cada réplica. Foram ex

o algoritmo tree-bisection-reconn

á

cimônia de Fitch”, Fitch 1971). A sustentação dos ramos foi estimada usando a 

análise de bootstrap (Felsenstein 1985), calculada em 1000 réplicas por meio de busca 

heurística, utilizando-se adição aleatória de táxon e branch-swapping por TBR. 

Na ML as árvores iniciais também foram obtidas por stepwise 

o aleatória de sequência, retendo-se uma árvore após cada réplica. A obtenção das 

melhores árvores foi feita por branch-swapping, utilizando o algoritmo tree-bisection-

reconnection (TBR), com 1.000 réplicas e retendo-se 1 árvore por réplica. A 

sustentação dos ramos foi estimada usando a análise de bootstrap (BP), calculada em 

100 réplicas através de busca heurística utilizando-se adição simples de táxon e branch-

swapping por SPR. 

Na BI as buscas consistiram em quatro corridas independentes, cada uma com 

quatro cadeias simultâneas (i.e., uma “cold chain” e três “heated chains”). As ca

ov foram iniciadas com uma árvore aleatória, o número inicial de gerações foi de 

1.000.000, amostrada a cada 1.000 gerações. Quando completado o número total de 

gerações, era monitorado visualmente se o programa havia atingido a convergência (i.e., 

average standart deviation of split frequencies < 0.01), em caso negativo, um número 
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maior de gerações era aplicado (500.000 – 1.000.000). Após descartar 25% das árvores, 

correspondentes ao “burnin”, uma árvore de consenso era calculada a partir das “cold 

chains” de cada uma das quatro corridas. As Probabilidades Posteriores (PP) foram 

calcu

a 

comp

%, em que o valor de p é a probabilidade de 

rejeitar a hipótese nula de neutralidade (H0: dn=ds, Nei e Kumar, 2000). O Teste-Z de 

seleção foi realizado no programa MEGA 4.0 (Tamura et al. 2007). 

específicos foram investigados no 

servid

detecção de seleção 

direci

ladas durante a análise para a sustentação dos ramos. 

Os modelos de substituição nucleotídica empregados nas análises de ML e BI 

foram determinados utilizando-se o programa Modeltest 3.7 (Posada & Crandal, 1998). 

Para cada gene foram feitas análises filogenéticas utilizando os três critérios de 

otimização citados acima. Foram também realizadas análises por BI combinando os 

dados dos genes mitocondriais (COI e COII), dos genes nucleares (EF-1αF1, 

transformer e period) e de todos os genes.  

 
 

3.11. Testes de neutralidade baseados em dn e ds 
 

Foram realizados testes para detecção de desvios em relação ao esperado pela 

teoria neutra da evolução (Kimura, 1983) para os genes transformer e period, a partir d

aração de taxas de substituições sinônimas (ds) e não sinônimas (dn). Para cada 

espécie, as taxas de dn e ds foram comparadas de acordo com o método Nei-Gojobori 

(Nei e Gojobori, 1986). As diferenças entre essas taxas foram testadas com o Teste-Z de 

seleção, com um nível de significância de 5

Sinais de seleção natural em aminoácidos 

or SELECTON (disponível em http://selecton.bioinfo.tau.ac.il), com o qual foram 

calculadas as razões de dn/ds (ω) para cada códon, com uma metodologia Bayesiana. A 

árvore obtida por ML de cada gene foi utilizada na análise para detectar seleção em 

ramos específicos da filogenia. Para detectar seleção direcional, os resultados obtidos 

através do modelo evolutivo M8 (Yang  et al. 2000), que permite a identificação de 

seleção direcional, neutra ou purificadora, foram comparados com os modelos M8a 

(Swanson et al. 2003) e M7 (Yang  et al. 2000), os quais permitem que ω atinja apenas 

valores entre -1 e 0, fornecendo assim um modelo nulo para 

onal. A comparação entre os resultados do modelo M8, com aqueles obtidos pelos 

modelos M8a e M7, foi realizada através do teste da razão de máxima verossimilhança 

(Likelihood Ratio Test: LRT), como sugerido por Yang et al. (2000) e Stern et al. (2007). 
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 gene que apresentou taxas de substituição homogêneas entre os ramos foi, então, 

o de divergência por MPL (Tree-based mean path length 

metho

ção de ao menos um nó com idade fixa, além de 

permi

3.12. Tempos de divergência 
 

Verificou-se, inicialmente, para quais partições gênicas as taxas de substituição 

nucleotídica não variavam de forma estatisticamente significativa ao longo dos ramos 

reconstruídos a partir da matriz de sequências, isto é, quais dos genes estudados estão 

evoluindo de acordo com uma taxa evolutiva global (hipótese do relógio molecular). 

Para isso, foram realizados para cada partição gênica estudada, com o auxílio do 

programa PAUP*4.0b10, testes de razão de verossimilhança (LRT) entre os modelos de 

relógio molecular forçado e relaxado. 

O

utilizado nos cálculos de temp

d; Bremer & Gustafsson, 1997; Britton et al. 2002), com o auxílio do programa 

PATHd8 (Britton et al. 2006). O programa utiliza uma árvore com tamanho de ramos 

proporcional ao número de substituições, obtida, por exemplo, por ML ou BI. O método 

baseia-se na estimativa das idades dos nós a partir das médias dos comprimentos de 

ramos dos próprios nós até os táxons terminais, corrigindo violações do relógio 

molecular sugeridas pelos nós de referência - nós em que foram definidos pontos de 

calibração (o programa exige a defini

tir a definição de idades máximas ou mínimas).  
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Citocromo oxidase I 
 

Foram obtidas sequências de 600 pb do gene COI para as espécies do complexo 

D. buzzatii (Apêndice 1A). A primeira base das sequências corresponde à base de 

posição 1.559 do DNA mitocondrial de Drosophila yakuba (número de acesso do 

GenBank NC_001322), e o primeiro códon a partir dessa base equivale ao vigésimo 

nono aminoácido do gene em questão. Em relação à proporção média de bases 

nitrogenadas, essas sequências nucleotídicas apresentaram 28% de A, 15,17% de C, 

17,1% de G e 39,73% de T. Resultados que eram esperados, pois genes mitocondriais 

de insetos, em geral, possuem uma maior proporção de A e T (Simon et al. 1994). 

A análise de saturação (Figura 8) revelou que as transições tornam-se saturadas a 

partir de, aproximadamente, 6% de divergência, indicando a ocorrência de substituições 

múltiplas e homoplasias nessa classe de mutações, enquanto as transversões 

permanecem informativas. 

 

 
Figura 8 – Taxas de transições (S) e transversões (V) representadas graficamente contra a 
distância genética entre as sequências parciais do gene COI para as espécies do complexo D. 
buzzatii, calculada com base no modelo de substituição nucleotídica de GTR (Rodriguez et al. 
1990). 

 
 

Foram consideradas neste trabalho as seguintes categorias de sustentação de 

ramos: bootstrap (BS) > 88% e probabilidade posterior (PP) > 91% como valores 
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robustos, segundo Zander (2004) estes valores representam os valores mínimos 

requeridos para um intervalo de confiança de 95% de um nó, supondo uma distribuição 

binomial das probabilidades posteriores e das frequências de bootstrap. Outros 

intervalos de valores de suporte definidos arbitrariamente são moderado (76% - 87 % 

para BS e 85% – 90 % para PP), fraco (63% – 75 % para BS e 75% – 84 % para PP) e 

não significativo (< 63% para BS e < 75% para PP). 

 
 
 4.1.1. Máxima parcimônia 

 
Para as análises filogenéticas por MP foram considerados 176 caracteres variáveis 

(incluindo os grupos externos), sendo 125 parcimoniosamente informativos.   

A busca heurística, com todos os caracteres informativos pesados igualmente, 

resultou em 97 filogenias igualmente parcimoniosas, sendo que o cladograma consenso 

(Figura 9) apresentou 392 passos, índice de consistência (CI) = 0,564 e índice de 

retenção (RI) = 0,674. 

Os principais resultados da análise filogenética por MP das sequências de COI 

foram: 

• O monofiletismo do cluster D. buzzatii (BP = 99%); 

• Os clusters D. stalkeri e D. martensis não apresentaram monofilia 

recíproca e, portanto, as relações inter-cluster não foram definidas; 

• D. martensis (cluster D. martensis) e D. stalkeri (cluster D. stalkeri) 

ocuparam de forma politômica a posição filogenética mais basal dentro do complexo D. 

buzzatii; 

• D. starmeri e D. venezolana foram agrupadas em um clado que 

representou a linhagem evolutiva mais intimamente relacionada ao cluster D. buzzatii, 

porém, com valor não significativo de bootstrap (BP < 50%);   

• O cluster D. buzzatii foi dividido em duas linhagens evolutivas 

principais, a mais basal representada pelo clado formado pelas espécies D. buzzatii e D. 

koepferae (BP = 70%), e a segunda representada pelo clado que compreende as demais 

espécies, agrupadas em uma politomia (BP = 100%).  
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4.2. Citocromo oxidase II 
 

As sequências parciais obtidas para o gene COII foram de 555 pb (Apêndice 1B), 

com início na primeira base do gene em questão de Drosophila melanogaster (número 

de acesso do GenBank GQ229520.2) . Os fragmentos apresentaram um predomínio de 

A (33,18%) e T (42,09%) sobre C (13,79%) e G (10,94%). 

Assim como para o gene COI, a análise de saturação indicou saturação apenas na 

curva de transições, a partir de 9% de divergência (Figura 13), aproximadamente. 

 

 
Figura 13 – Taxas de transições (S) e transversões (V) representadas graficamente contra a 
distância genética entre as sequências parciais do gene COII para as espécies do complexo D. 
buzzatii, calculada com base no modelo de substituição nucleotídica GTR (Rodriguez et al. 
1990). 
 

 
4.2.1. Máxima parcimônia 

 
Para a análise filogenética por MP foram considerados 156 caracteres variáveis 

(incluindo os grupos externos), sendo 104 parcimoniosamente informativos.   

A busca heurística, com todos os caracteres informativos pesados igualmente, 

resultou em nove filogenias igualmente parcimoniosas, sendo que o cladograma 

consenso apresentou 313 passos, CI = 0,625 e RI = 0,707 (Figura 14). 

Os principais resultados da análise filogenética por MP das sequências de COII 

foram: 
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4.3. EF-1αF1 
 

As sequências parciais obtidas para o gene EF-1αF1 foram de 448 pb (Apêndice 

1C), a primeira base das sequências corresponde à base de posição 2.664 do gene EF-

1αF1 de Drosophila melanogaster (Hovemann et al. 1988) (número de acesso do 

GenBank X06869.1). Toda a porção do fragmento sequenciado localiza-se dentro do 

segundo éxon do gene em questão. Em relação à proporção média de bases 

nitrogenadas, as sequências nucleotídicas apresentaram 22,13% de A, 29,88% de C, 

26,4% de G e 21,58% de T. 

A análise de saturação não sugeriu a presença de saturação nas substituições 

nucleotídicas, indicando ausência de substituições múltiplas (Figura 17), este resultado 

é obtido, normalmente, em análises de genes conservados (Simon et al. 1994). 

Nas análises filogenéticas com o gene EF-1αF1, apenas as espécies D. hydei e D. 

mojavensis foram utilizadas como grupos externos, devido à grande divergência 

genética de D. virilis. Esta precaução foi tomada para evitar um viés nas topologias 

condicionado por uma heterogeneidade excessiva dos ramos, isto é, evitar a formação 

de falsos agrupamentos devido à atração de ramos excessivamente longos ou curtos, 

condição denominada long-branch attraction artefact ou short-branch attraction 

artefact (Philippe et al. 2005). Estudos recentes evidenciam que não só a MP é sensível 

à atração de ramos longos, mas também a BI (Kolaczkowski & Thornton, 2009). 

 

 
Figura 17 – Taxas de transições (S) e transversões (V) representadas graficamente contra a 
distância genética entre as sequências parciais do gene EF-1αF1 para as espécies do complexo 
D. buzzatii, calculada com base no modelo de substituição nucleotídica de Tamura-Nei (Tamura 
& Nei, 1993).  
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A análise de saturação revelou que, na maioria dos casos, tanto as transições 

quanto as transversões são informativas, detectando-se um início de saturação apenas na 

curva de transições, quando a divergência das sequências ultrapassou 22%, 

aproximadamente (Figura 21). 

Nas análises filogenéticas com o gene transformer, apenas as espécies D. hydei e 

D. mojavensis foram utilizadas como grupos externos, pelo mesmo motivo exposto para 

o gene EF-1αF1. Dificuldades na obtenção de sequências para a espécie D. richardsoni, 

impediram sua utilização nas análises filogenéticas com este gene. 

 

 
Figura 21 – Taxas de transições (S) e transversões (V) representadas graficamente contra a 
distância genética entre as sequências parciais do gene transformer para as espécies do 
complexo D. buzzatii, calculada com base no modelo de substituição nucleotídica de Tamura-
Nei (Tamura & Nei, 1993), que incorpora as características do modelo K81uf + G, não 
disponível na base de dados do programa DAMBE v. 4.2.13 (Xie & Xia, 2001). 

 
 

4.4.1. Máxima parcimônia 
 

Para a análise filogenética por MP foram considerados 168 caracteres variáveis 

(incluindo os grupos externos), sendo 109 parcimoniosamente informativos.   

A busca heurística, com todos os caracteres informativos pesados igualmente, 

resultou em 18 filogenias igualmente parcimoniosas, sendo que o cladograma consenso 

apresentou 272 passos, CI = 0,757 e RI = 0,812 (Figura 22). 

Os principais resultados da análise filogenética por MP das sequências do gene 

transformer foram: 
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curva de transições, quando a divergência das sequências ultrapassou 14% (Figura 25), 

aproximadamente. 

Nas análises filogenéticas com o gene period, apenas as espécies D. hydei e D. 

mojavensis foram utilizadas como grupos externos, pelo mesmo motivo exposto para os 

dois genes anteriores. Dificuldades na obtenção de sequências para as espécies D. 

richardsoni e D. starmeri, impediram a utilização das mesmas nas análises filogenéticas 

com o gene em questão. 

 

 
Figura 25 – Taxas de transições (S) e transversões (V) representadas graficamente contra a 
distância genética entre as sequências parciais do gene transformer para as espécies do 
complexo D. buzzatii, calculada com base no modelo de substituição nucleotídica de Tamura-
Nei (Tamura & Nei, 1993), que incorpora as características do modelo HKY + G (Hasegawa  et 
al. 1985), não disponível na base de dados do programa DAMBE v. 4.2.13 (Xie & Xia, 2001). 
 

 
4.5.1. Máxima parcimônia 
 

Para a análise filogenética por MP foram considerados 122 caracteres variáveis 

(incluindo os grupos externos), sendo 68 parcimoniosamente informativos.   

A busca heurística, com todos os caracteres informativos pesados igualmente, 

resultou em 20 filogenias igualmente parcimoniosas, sendo que o cladograma consenso 

apresentou 198 passos, CI = 0,737 e RI = 0,708 (Figura 26). 

A análise filogenética por MP das sequências do gene period foi pouco 

informativa, permitindo poucas inferências filogenéticas, das quais se pode destacar: 

• O monofiletismo do complexo D. buzzatii (BP = 83%); 
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4.5.2. Máxima verossimilhança 
 

O modelo HKY + G (Hasegawa  et al. 1985) foi selecionado, utilizando o critério 

Akaike (AIC), como o modelo de substituição nucleotídica que melhor explica a 

evolução das sequências do gene period. 

A árvore ótima obtida por ML (Figura 27) teve como valor de verossimilhaça       

-lnL = 1638.96702. Os principais resultados da análise das sequências do gene period 

por ML foram: 

• O monofiletismo do complexo D. buzzatii e dos clusters D. martensis e 

D. buzzatii, nos três casos com valores não significativos de bootstrap. Novamente a 

ausência da espécie D. richardsoni impossibilita pontuar considerações a respeito do 

monofiletismo do cluster D. stalkeri; 

• A linhagem evolutiva representada pelo clado que reuniu D. martensis e 

D. venezolana foi sugerida como a mais basal dentro do complexo D. buzzati; 

• Assim como na análise anterior, contrastando com os dados de inversões 

cromossômicas, foi sugerida maior proximidade filogenética entre os clusters D. 

stalkeri e D. buzzatii, uma vez que D.stalkeri foi posicionada como espécie irmã do 

ramo que reúne as espécies do cluster D. buzzatii; 

• O cluster D. buzzatii foi dividido em uma tricotomia, dois clados com 

altos suportes estatísticos (BP = 94% e BP = 84%), e um com valor não significativo de 

bootstrap (BP = 53%); 

• No primeiro clado (BP = 53%), D. koepferae foi alocada como espécie 

irmã de D. buzzatii, e o ramo que agrupou os quatro representantes da espécie D. serido 

foi sugerido como grupo irmão do ramo que reuniu as duas espécies anteriores; 

• Os dois representantes da espécie D. antonietae foram agrupados no 

segundo clado, com alto suporte estatístico (BP = 94%); 

• D. gouveai, D. borborema e D seriema foram reunidas no terceiro clado 

(BP = 84%), com D. gouveai ocupando uma posição basal e D. borborema e D seriema 

apresentando monofilia recíproca, entretanto, com baixo suporte estatístico. 
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4.6. Teste de congruência  
 

Os resultados dos testes de ILD (Incongruence Length Difference test) (Farris et 

al., 1995) ou PHT (Partition Homogeneity Test) para os cinco grupos de dados 

combinados dois a dois estão apresentados na Tabela  3.  Valores de p < 0,05 indicam a 

presença de dados incongruentes entre as partições analisadas.  

 
Tabela 3 – Valores de p resultantes do teste de ILD entre os grupos de dados utilizados neste 
estudo, combinados dois a dois. 

  COI  COII  EF‐1αF1  transformer  period 

  COI  ‐‐  0,001  0,116  0,005  0,001 
  COII    ‐‐  0,159  0,001  0,001 
  EF‐1αF1      ‐‐  0,01  0,013 
  transformer       ‐‐  0,017 
  period 
 

        ‐‐ 

 

Um novo teste ILD foi realizado entre os dados dos genes COI e COII, porém, 

com as transições excluídas da análise. Não foi sugerida incongruência significativa 

entre as partições mitocondriais (p = 0,124) neste segundo teste. Foram feitos também 

testes de homogeneidade entre as sequências parciais dos três genes nucleares (EF-

1αF1, transformer e period) e entre todos os genes. Foi detectada heterogeneidade 

significativa entre as partições nucleares (p = 0,005) e entre todas as partições gênicas 

(p = 0,001), inclusive com as transições dos genes mitocondriais eliminadas da análise  

(p = 0,005). 

 

 

4.7. Análises combinadas 
 
4.7.1. mtDNA 

 
A combinação das sequências parciais dos genes COI e COII resultou em uma 

matriz de 1.155 caracteres. A análise por BI dos dados mitocondriais concatenados 

(Figura 29) teve como principais resultados: 

• O monofiletismo do complexo D. buzzatii e do cluster D. buzzatii, com 

valores máximos de suporte probabilístico; 
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• Assim como nas análises filogenéticas individuais do gene COI, os 

clusters D. stalkeri e D. martensis não apresentaram monofilia recíproca e, portanto, as 

relações entre os clusters não foram resolvidas; 

• Em concordância com as análises individuais do gene COII, a linhagem 

evolutiva representada pela espécie D. koepferae ocupou a posição filogenética mais 

basal dentro do cluster D. buzzatti, que foi dividido em mais três linhagens evolutivas, a 

segunda representada pela espécie D. buzzatii, a terceira pela espécie D. antonietae e a 

última pelo ramo que agrupou as espécies do clado AB: D. serido, D. gouveai, D. 

borborema e D. seriema, com D. borborema ocupando a posição mais basal dentro 

deste clado. 

 

 
Figura 29 – Relações filogenéticas entre as espécies do complexo D. buzzatii inferidas a partir 
da análise combinada de sequências parciais dos genes mitocondriais COI e COII, segundo 
inferência bayesiana. Valores das probabilidades posteriores bayesianas indicados acima dos 
ramos. A escala indica número de substituições/sítio. 
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4.7.2. nDNA 
 

A combinação das sequências parciais dos genes EF-1αF1, transformer e period 

resultou em uma matriz de 1.300 caracteres. A análise por BI dos dados nucleares 

concatenados (Figura 30) teve como principais resultados:  

• O monofiletismo do complexo D. buzzatii (PP = 99%) e dos clusters D. 

martensis (PP = 83%) e D. buzzatii (PP = 71); 

• Assim como nas análises individuais do gene period, foi sugerida maior 

proximidade filogenética entre os clusters D. stalkeri e D. buzzatii; 

• O cluster D. buzzatii foi dividido em três linhagens evolutivas, a mais 

basal representada pela espécie D. buzzatii (PP = 100%), a segunda pelo clado formado 

pelas espécies D. koepferae e D. serido (PP = 100%), e a terceira pelo clado que reuniu 

as espécies D. antonietae, D. gouveai, D. borborema e D. seriema (PP = 93%);  

• No terceiro clado, formado pelas espécies D. antonietae, D. gouveai, D. 

borborema e D. seriema, D. antonietae ocupou a posição mais basal, D. gouveai foi 

alocada de forma intermediária, e as espécies D. borborema e D. seriema foram as mais 

derivadas filogeneticamente.   
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4.8. Testes de neutralidade 
 
4.8.1. Transfromer 
 

O teste Z para detecção de seleção natural, baseado no método desenvolvido por 

Nei e Gobojori (Nei & Gobojori, 1986), aplicado para as sequências parciais do gene 

transformer, sugeriu que estas estão sob seleção purificadora (Tabela 4). Para confirmar 

esse resultado, a hipótese nula de evolução neutra foi testada também com uma 

metodologia de análise Bayesiana, que permite a identificação de seleção natural em 

aminoácidos específicos do gene (Stern et al. 2007). Utilizando o modelo M8 (Yang et 

al. 2000), foi detectada razão entre dn e ds (ω) maior do que um, indicativo de seleção 

direcional, para os seguintes aminoácidos: 7, 40, 50, 71, 76, 79, 85, 86, 89, 106, 107, 

129, 130 e 131 (Tabela 5). No entanto, o limite mínimo do intervalo de confiança de ω 

foi menor do que um para todos eles (Tabela 5), em não concordância com a hipótese de 

seleção direcional (Stern  et al. 2007). Além disso, quando os resultados do modelo M8 

foram comparados com os resultados baseados nos modelos M8a (Swanson et al. 2003) 

e M7 (Yang et al. 2000), pelo teste da razão de máxima verossimilhança, o sinal de 

seleção positiva nos aminoácido citados anteriormente não foi estatisticamente 

significativo. Todos os aminoácidos restantes apresentaram ω e o limite inferior do 

intervalo de confiança menores que um (Tabela 5), com grande parte deles com todo 

intervalo de confiança não incluindo um, o que pode ser interpretado como um 

indicativo de seleção purificadora, estando de acordo com os resultados do teste Z 

(Tabela 4).   

 
Tabela 4 – Resultados do Teste-Z de seleção natural, baseado no método de Nei e Gobojori 
(Nei & Gobojori, 1986), aplicado às sequências parciais do gene transformer das espécies do 
complexo buzzatii. 
  Teste‐Z de seleção (H0: dn=ds)  dn‐ds  Significância 

Fragmento total       
Teste de Neutralidade (HA: dN≠dS)  ‐5.73  p < 0.0001 (rejeito H0)

Seleção Positiva (HA: dN > dS)  ‐5.83  p = 1.0000 (aceito H0) 
Seleção Purificadora (HA: dN < dS) 

 

‐5.76  p < 0.0001 (rejeito H0)
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Tabela 5 – Valores da razão dn/ds (ω) para cada códon do fragmento do gene transformer 
analisado. AA = amino ácido. IC = Intervalo de Confiança de ω. 

Posição  AA  ω IC  Posição AA  ω IC 

1  T  0.16  (0,0016;0,54)  44  R  0.13  (0,0016;0,54) 
2  R  0.13  (0,0016;0,54)  45  E  0.49  (0,038;1,5) 
3  R  0.62  (0,038;1,5)  46  R  0.13  (0,0016;0,54) 
4  R  0.44  (0,038;1,5)  47  P  0.14  (0,0016;0,54) 
5  A  0.54  (0,038;1,5)  48  R  0.49  (0,038;1,5) 
6  R  0.14  (0,0016;0,54)  49  R  0.13  (0,0016;0,54) 
7  P  1.1  (0,13;1,5)  50  A  1.3  (0,32;1,5) 
8  K  0.14  (0,0016;0,54)  51  R  0.13  (0,0016;0,54) 
9  D  0.5  (0,038;1,5)  52  S  0.14  (0,0016;0,54) 
10  K  0.22  (0,0016;1,5)  53  R  0.14  (0,0016;0,54) 
11  E  0.21  (0,0016;1,5)  54  S  0.16  (0,0016;0,54) 
12  K  0.14  (0,0016;0,54)  55  Y  0.14  (0,0016;0,54) 
13  V  0.18  (0,0016;1,5)  56  S  0.16  (0,0016;0,54) 
14  P  0.14  (0,0016;0,54)  57  V  0.62  (0,038;1,5) 
15  Y  0.15  (0,0016;0,54)  58  E  0.13  (0,0016;0,54) 
16  F  0.17  (0,0016;1,5)  59  R  0.14  (0,0016;0,54) 
17  A  0.16  (0,0016;0,54)  60  N  0.12  (0,0016;0,54) 
18  D  0.12  (0,0016;0,54)  61  C  0.46  (0,038;1,5) 
19  E  0.14  (0,0016;0,54)  62  C  0.94  (0,13;1,5) 
20  A  0.52  (0,038;1,5)  63  H  0.92  (0,13;1,5) 
21  R  0.13  (0,0016;0,54)  64  R  0.18  (0,0016;1,5) 
22  E  0.13  (0,0016;0,54)  65  R  0.13  (0,0016;0,54) 
23  R  0.14  (0,0016;0,54)  66  R  0.14  (0,0016;0,54) 
24  D  0.12  (0,0016;0,54)  67  R  0.16  (0,0016;0,54) 
25  R  0.18  (0,0016;1,5)  68  S  0.15  (0,0016;0,54) 
26  V  0.18  (0,0016;1,5)  69  R  0.13  (0,0016;0,54) 
27  R  0.2  (0,0016;1,5)  70  S  0.11  (0,0016;0,54) 
28  N  0.12  (0,0016;0,54)  71  Y  1.4  (0,54;1,5) 
29  L  0.21  (0,0016;1,5)  72  E  0.13  (0,0016;0,54) 
30  R  0.17  (0,0016;1,5)  73  R  0.43  (0,038;1,5) 
31  L  0.5  (0,038;1,5)  74  R  0.13  (0,0016;0,54) 
32  R  0.13  (0,0016;0,54)  75  H  0.12  (0,0016;0,54) 
33  K  0.13  (0,0016;0,54)  76  D  1.3  (0,32;1,5) 
34  T  0.14  (0,0016;0,54)  77  S  0.76  (0,076;1,5) 
35  S  0.17  (0,0016;1,5)  78  R  0.14  (0,0016;0,54) 
36  T  0.51  (0,038;1,5)  79  Y  1.2  (0,21;1,5) 
37  T  0.5  (0,038;1,5)  80  K  0.13  (0,0016;0,54) 
38  R  0.14  (0,0016;0,54)  81  S  0.97  (0,076;1,5) 
39  P  0.14  (0,0016;0,54)  82  A  0.52  (0,038;1,5) 
40  S  1.5  (0,54;1,5)  83  T  1  (0,13;1,5) 
41  T  0.14  (0,0016;0,54)  84  T  0.98  (0,13;1,5) 
42  P  0.54  (0,038;1,5)  85  A  1.3  (0,32;1,5) 
43  P  0.58  (0,038,1,5)  86  A  1.3  (0,32;1,5) 
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Tabela 5 – Continuação. 
Posição  AA  ω IC  Posição AA  ω IC 

87  T  0.99  (0,13;1,5)  110  T  0.16  (0,0016;0,54) 
88  K  0.14  (0,0016;0,54) 111  P  0.14  (0,0016;0,54) 
89  T  1.4  (0,32;1,5)  112  R  0.14  (0,0016;0,54) 
90  R  0.97  (0,13;1,5)  113  I  0.14  (0,0016;0,54) 
91  R  0.17  (0,0016;1,5)  114  I  0.14  (0,0016;0,54) 
92  R  0.13  (0,0016;0,54) 115  T  0.15  (0,0016;0,54) 
93  L  0.5  (0,038;1,5)  116  V  0.18  (0,0016;1,5) 
94  S  0.12  (0,0016;0,54) 117  P  0.16  (0,0016;0,54) 
95  R  0.44  (0,038;1,5)  118  V  0.19  (0,0016;1,5) 
96  S  0.12  (0,0016;0,54) 119  P  0.14  (0,0016;0,54) 
97  R  0.14  (0,0016;0,54) 120  V  0.19  (0,0016;1,5) 
98  N  0.8  (0,13;1,5)  121  P  0.14  (0,0016;0,54) 
99  R  0.16  (0,0016;1,5)  122  A  0.14  (0,0016;0,54) 
100  S  0.35  (0,038;1,5)  123  A  0.16  (0,0016;0,54) 
101  R  0.16  (0,0016;1,5)  124  D  0.12  (0,0016;0,54) 
102  S  0.42  (0,038;1,5)  125  Y  0.14  (0,0016;0,54) 
103  R  0.19  (0,0016;1,5)  126  P  0.16  (0,0016;0,54) 
104  S  0.64  (0,038;1,5)  127  Y  0.15  (0,0016;0,54) 
105  R  0.27  (0,0016;1,5)  128  A  0.16  (0,0016;0,54) 
106  S  1.2  (0,21;1,5)  129  P  1.5  (0,54;1,5) 
107  R  1.2  (0,21;1,5)  130  L  1.5  (0,54;1,5) 
108  S  0.14  (0,0016;0,54) 131  V  1.1  (0,13;1,5) 
109  R  0.18  (0,0016;1,5) 

 
 
 
4.8.2. Period 
 

O teste Z aplicado para as sequências parciais do gene period também indicou 

evolução sob seleção purificadora (Tabela 6). Para confirmar o resultado, assim como 

para o gene transformer, a hipótese nula de evolução neutra foi testada pela 

metodologia de análise Bayesiana (Stern et al. 2007). Utilizando o modelo M8 (Yang et 

al. 2000), não foi detectada razão entre dn e ds (ω) maior do que um para nenhum dos 

aminoácidos (Tabela 7). Os intervalos de confiança compreenderam valores inferiores a 

um, exceto para dois aminoácidos, 113 e 115. A comparação dos resultados do modelo 

M8 com os resultados baseados nos modelos M8a (Swanson et al. 2003) e M7 (Yang et 

al. 2000), pelo teste de razão de máxima verossimilhança, também não evidenciou sinal 

de seleção positiva estatisticamente significativo, em concordância com os resultados 

obtidos por Franco et al. (2010) para o gene period. 
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Tabela 6 – Resultados do Teste-Z de seleção natural, baseado no método de Nei e Gobojori 
(Nei & Gobojori, 1986), aplicado às sequências parciais do gene period das espécies do 
complexo buzzatii. 
  Teste‐Z de seleção (H0: dn=ds)  dn‐ds  Significância 

Fragmento total       
Teste de Neutralidade (HA: dN≠dS)  ‐11.25  p < 0.0001 (rejeito H0)

Seleção Positiva (HA: dN > dS)  ‐10.85  p = 1.0000 (aceito H0) 
Seleção Purificadora (HA: dN < dS) 

 

‐10.72  p < 0.0001 (rejeito H0)

 

 
Tabela 7 – Valores da razão dn/ds (ω) para cada códon do fragmento do gene period analisado. 
AA = amino ácido. IC = Intervalo de Confiança de ω. 

Posição  AA  ω IC  Posição AA  ω IC 

1  V  0.036  (1,2e‐06;0,36) 34  N  0.17  (0,0076;0,36) 
2  G  0.051  (1,2e‐06;0,36) 35  L  0.044 (1,2e‐06;0,36) 
3  V  0.039  (1,2e‐06;0,36) 36  N  0.043 (1,2e‐06;0,36) 
4  G  0.055  (1,2e‐06;0,36) 37  C  0.038 (1,2e‐06;0,36) 
5  V  0.044  (1,2e‐06;0,36) 38  A  0.028 (1,2e‐06;0,15) 
6  G  0.046  (1,2e‐06;0,36) 39  Q  0.038 (1,2e‐06;0,36) 
7  V  0.035  (1,2e‐06;0,36) 40  N  0.03  (1,2e‐06;0,15) 
8  G  0.31  (0,062;0,36)  41  I  0.028 (1,2e‐06;0,15) 
9  V  0.037  (1,2e‐06;0,36) 42  N  0.03  (1,2e‐06;0,15) 
10  G  0.3  (0,062;0,36)  43  L  0.039 (1,2e‐06;0,36) 
11  V  0.039  (1,2e‐06;0,36) 44  W  0.046 (1,2e‐06;0,36) 
12  G  0.3  (0,062;0,36)  45  P  0.033 (1,2e‐06;0,36) 
13  V  0.039  (1,2e‐06;0,36) 46  P  0.03  (1,2e‐06;0,15) 
14  P  0.036  (1,2e‐06;0,36) 47  F  0.032 (1,2e‐06;0,15) 
15  D  0.035  (1,2e‐06;0,36) 48  S  0.033 (1,2e‐06;0,36) 
16  T  0.052  (1,2e‐06;0,36) 49  L  0.036 (1,2e‐06;0,36) 
17  L  0.034  (1,2e‐06;0,36) 50  G  0.033 (1,2e‐06;0,36) 
18  S  0.027  (1,2e‐06;0,15) 51  I  0.2  (0,0076;0,36) 
19  K  0.035  (1,2e‐06;0,36) 52  T  0.028 (1,2e‐06;0,15) 
20  W  0.046  (1,2e‐06;0,36) 53  T  0.17  (0,0076;0,36) 
21  Q  0.048  (1,2e‐06;0,36) 54  P  0.029 (1,2e‐06;0,15) 
22  T  0.16  (0,0076;0,36)  55  S  0.031 (1,2e‐06;0,15) 
23  P  0.034  (1,2e‐06;0,36) 56  A  0.23  (0,0076;0,36) 
24  N  0.039  (1,2e‐06;0,36) 57  H  0.031 (1,2e‐06;0,15) 
25  A  0.03  (1,2e‐06;0,15) 58  S  0.17  (0,0076;0,36) 
26  S  0.16  (0,0076;0,36)  59  S  0.032 (1,2e‐06;0,15) 
27  S  0.27  (0,062;0,36)  60  H  0.032 (1,2e‐06;0,36) 
28  N  0.21  (0,0076;0,36)  61  T  0.029 (1,2e‐06;0,15) 
29  Q  0.038  (1,2e‐06;0,36) 62  A  0.03  (1,2e‐06;0,15) 
30  Y  0.18  (0,0076;0,36)  63  V  0.031 (1,2e‐06;0,15) 
31  V  0.032  (1,2e‐06;0,15) 64  A  0.047 (1,2e‐06;0,36) 
32  A  0.29  (0,062;0,36)  65  Q  0.038 (1,2e‐06;0,36) 
33  N  0.26  (0,062;0,36)  66  R  0.034 (1,2e‐06;0,36) 
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Tabela 7 – Continuação. 
Posição  AA  ω IC  Posição AA  ω IC 

67  S  0.032  (1,2e‐06;0,15) 108  S  0.032  (1,2e‐06;0,15) 
68  F  0.033  (1,2e‐06;0,36) 109  T  0.027  (1,2e‐06;0,15) 
69  S  0.032  (1,2e‐06;0,15) 110  S  0.032  (1,2e‐06;0,15) 
70  P  0.029  (1,2e‐06;0,15) 111  Q  0.043  (1,2e‐06;0,36) 
71  Q  0.038  (1,2e‐06;0,36) 112  Q  0.038  (1,2e‐06;0,36) 
72  H  0.032  (1,2e‐06;0,36) 113  G  0.9  (0,15;3,1) 
73  S  0.047  (1,2e‐06;0,36) 114  A  0.27  (0,062;0,36) 
74  L  0.029  (1,2e‐06;0,15) 115  A  0.64  (0,062;3,1) 
75  F  0.034  (1,2e‐06;0,36) 116  T  0.27  (0,062;0,36) 
76  P  0.038  (1,2e‐06;0,36) 117  T  0.03  (1,2e‐06;0,15) 
77  A  0.026  (1,2e‐06;0,15) 118  A  0.042  (1,2e‐06;0,36) 
78  F  0.032  (1,2e‐06;0,15) 119  M  0.027  (1,2e‐06;0,15) 
79  Y  0.05  (1,2e‐06;0,36) 120  P  0.051  (1,2e‐06;0,36) 
80  Y  0.049  (1,2e‐06;0,36) 121  L  0.21  (0,0076;0,36) 
81  I  0.044  (1,2e‐06;0,36) 122  Q  0.038  (1,2e‐06;0,36) 
82  P  0.032  (1,2e‐06;0,36) 123  Y  0.047  (1,2e‐06;0,36) 
83  A  0.029  (1,2e‐06;0,15) 124  M  0.027  (1,2e‐06;0,15) 
84  P  0.032  (1,2e‐06;0,15) 125  A  0.026  (1,2e‐06;0,15) 
85  L  0.039  (1,2e‐06;0,36) 126  G  0.035  (1,2e‐06;0,36) 
86  A  0.026  (1,2e‐06;0,15) 127  V  0.045  (1,2e‐06;0,36) 
87  N  0.043  (1,2e‐06;0,36) 128  M  0.027  (1,2e‐06;0,15) 
88  A  0.036  (1,2e‐06;0,36) 129  Y  0.037  (1,2e‐06;0,36) 
89  T  0.029  (1,2e‐06;0,15) 130  P  0.046  (1,2e‐06;0,36) 
90  A  0.26  (0,062;0,36)  131  H  0.046  (1,2e‐06;0,36) 
91  A  0.033  (1,2e‐06;0,36) 132  P  0.033  (1,2e‐06;0,36) 
92  A  0.029  (1,2e‐06;0,15) 133  S  0.039  (1,2e‐06;0,36) 
93  P  0.16  (0,0076;0,36)  134  L  0.029  (1,2e‐06;0,15) 
94  S  0.19  (0,0076;0,36)  135  F  0.032  (1,2e‐06;0,15) 
95  V  0.029  (1,2e‐06;0,15) 136  Y  0.053  (1,2e‐06;0,36) 
96  S  0.22  (0,0076;0,36)  137  T  0.029  (1,2e‐06;0,15) 
97  P  0.033  (1,2e‐06;0,36) 138  H  0.046  (1,2e‐06;0,36) 
98  Q  0.038  (1,2e‐06;0,36) 139  P  0.034  (1,2e‐06;0,36) 
99  R  0.035  (1,2e‐06;0,36) 140  A  0.038  (1,2e‐06;0,36) 
100  S  0.045  (1,2e‐06;0,36) 141  A  0.049  (1,2e‐06;0,36) 
101  H  0.031  (1,2e‐06;0,15) 142  A  0.043  (1,2e‐06;0,36) 
102  K  0.17  (0,0076;0,36)  143  A  0.03  (1,2e‐06;0,15) 
103  T  0.33  (0,15;0,36)  144  A  0.033  (1,2e‐06;0,36) 
104  C  0.038  (1,2e‐06;0,36) 145  T  0.049  (1,2e‐06;0,36) 
105  D  0.22  (0,0076;0,36)  146  A  0.026  (1,2e‐06;0,15) 
106  Q  0.038  (1,2e‐06;0,36) 147  M  0.027  (1,2e‐06;0,15) 
107  P  0.032  (1,2e‐06;0,36) 
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Os cálculos de tempo de divergência realizados a partir da análise de sequências 

parciais do gene COI, baseada na hipótese de relógio molecular, indicam que o tempo 

para o ancestral comum mais recente das espécies do cluster D. buzzatii é de 3,98 

milhões de anos, com um desvio de ±1,12 milhão de anos. Os cálculos ainda sugerem 

que as espécies D. buzzatii e D. koepferae divergiram há cerca de 2,61 milhões de anos, 

com um desvio de ±0,87 milhão de anos; o tempo de divergência entre D. antonietae e o 

ancestral comum das espécies do clado AB é cerca de 1,27 milhão de anos, com desvio 

de ±0,55 milhão de anos; e o tempo para o ancestral comum mais recente das espécies 

do clado AB é de 0,76 milhão de anos, desvio de ±0,34 milhão de anos.  
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5. DISCUSSÃO 
 
5.1. Análise filogenética do complexo Drosophila buzzatii 
 
Análises individuais 
 

Em todas as hipóteses filogenéticas, elaboradas a partir das análises individuais 

dos genes COI, COII, EF-1αF1, transformer e period, foi sugerido o monofiletismo do 

complexo D. buzzatii, em concordância com estudos citogenéticos e moleculares 

prévios (Ruiz & Wasserman, 1993; Spicer, 1995; Rodriguez-Trelles et al. 2000; 

Durando et al. 2000). As hipóteses filogenéticas obtidas a partir das análises individuais 

dos genes COI, COII e transformer também confirmaram o monofiletismo do cluster D. 

buzzatii, com suportes estatísticos e probabilísticos robustos, em concordância com 

estudos moleculares anteriores com o grupo (Manfrin et al. 2001, Franco et al. 2010).   

As relações de parentesco entre os clusters D. stalkeri, D. martensis e D. buzzatii 

não foram totalmente esclarecidas, pois a base das topologias obtidas nas análises 

individuais foram bastante incongruentes, não sendo observada monofilia recíproca 

entre os clusters D. stalkeri e D. martensis na maioria das hipóteses filogenéticas. 

Existem pelo menos duas alternativas, não mutuamente exclusivas, para explicar este 

fato: manutenção de polimorfismo ancestral ou lineage sorting incompleto e hibridação 

introgressiva (Machado et al. 2002; Funk e Omland, 2003; Hey, 2006). Entretanto, 

considerando a distribuição geográfica atual das espécies desses dois clusters, é pouco 

provável que os resultados observados estejam associados a eventos de hibridação 

introgressiva.    

De acordo com Hillis & Huelsenbeck (1992), sequências de DNA ou de outro tipo 

de dado molecular, quando comparadas entre organismos, podem conter sinal 

filogenético ou estar totalmente randomizadas em relação à história filogenética. Com 

isso, a pobre resolução na base das topologias obtidas nas análises individuais com o 

gene mitocondrial COI pode ainda estar associada aos maiores níveis de saturação nas 

substituições de suas sequências, em especial nas transições, como foi possível observar 

a partir do gráfico da análise de saturação (Figuras 8) e dos índices de consistência (CI) 

e de retenção (RI) nas análises por MP com este gene. A problemática de se trabalhar 

com genes com altas taxas de substituição e, consequentemente, maior ocorrência de 

substituições múltiplas e homoplasias, fica evidente quando são comparadas as 

hipóteses filogenéticas obtidas a partir das análises do gene COI por MP com todos os 

caracteres informativos pesados igualmente e com pesagem diferencial entre transições 
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e transversões. No primeiro caso, as espécies D. stalkeri e D. martensis ocuparam a 

posição mais basal do complexo de forma politômica, e o clado formado pelas espécies 

D. starmeri e D. venezolana foi posicionado como clado irmão do cluster D. buzzatii, 

em ambos os casos com suporte estatístico não significativo (Figura 9). Já na topologia 

obtida na segunda análise, atribuindo menor peso às transições (saturadas), D. 

richardsoni foi posicionada como a espécie mais basal do complexo, em concordância 

com hipóteses filogenéticas elaboradas a partir da análise combinada dos genes COI, 

COII e COIII (Spicer, 1995) e a partir da análise do gene Xanthine dehidrogenase 

(Rodriguez-Trelles  et al. 2000). Além disso, D. martensis foi alocada como espécie 

irmã do cluster D. buzzatii, embora com suporte estatístico não significativo (Figura 

10). Essa alternância significativa no posicionamento das espécies dos clusters D. 

stalkeri e D. martensis entre as duas análises abordadas acima é um indício de que o 

sinal filogenético do gene COI para a base do complexo D. buzzatii está, possivelmente, 

comprometido pela saturação de suas transições.  

Os genes mais informativos para as relações de parentesco inter-cluster foram os 

genes COII e transformer, além de apresentarem os maiores valores de verossimilhança 

nas topologias ótimas obtidas por ML, depois do gene COI. Entretanto, suas topologias 

foram bastante incongruentes.  

Nas análises por MP e ML do gene COII, os clusters D. stalkeri e D. martensis 

foram agrupados em um mesmo clado, porém, com suportes estatísticos não 

significativos. O cluster D. stalkeri ocupou uma posição mais basal, constituindo um 

grupo parafilético dentro do clado, enquanto o cluster D. martensis ocupou uma posição 

mais derivada, contituindo um grupo monofilético. Desta forma, estes clusters seriam 

filogeneticamente próximos e constituiriam uma linhagem evolutiva coesa, 

representando o grupo irmão do cluster D. buzzatii (Figuras 14 e 15), em desacordo com 

os dados de inversões cromossômicas, que aproximam os clusters D. martensis e D. 

buzzatii (Wasserman, 1982; Ruiz & Wasserman, 1993). 

Nas topologias obtidas a partir da análise do gene transformer por MP e ML, o 

cluster D. stalkeri, representado pela espécie D. stalkeri, ocupou a posição mais basal 

do complexo D. buzzatii, com suporte estatístico máximo (Figuras 22 e 23). O cluster 

D. martensis, por sua vez, foi sugerido como monofilético, sendo posicionado como 

grupo irmão do cluster D. buzzatii, no entanto, com valores não significativos de 

bootstrap. A ausência da espécie D. richardsoni nas análises individuais com o gene tra 

impede que sejam pontuadas considerações a respeito de qual seria a espécie mais basal 
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do cluster D. stalkeri e se os resultados deste gene estão em completa concordância com 

hipóteses filogenéticas de estudos moleculares (Spicer, 1995; Rodriguez-Trelles et al. 

2000) e citogenéticos (Wasserman, 1982; Ruiz & Wasserman, 1993) anteriores.  

O gene conservado EF-1αF1 não definiu níveis hierárquicos entre os clusters, e a 

ausência de sequências do gene period para as espécies D. richardsoni e D. starmeri 

dificultou a comparação das análises individuais deste gene com as dos demais em nível 

inter-cluster.  

Desta forma, não foi possível esclarecer de forma conclusiva, a partir das análises 

individuais dos genes COI, COII, EF-1αF1, transformer e period, as relações de 

parentesco entre os três clusters que constituem o complexo D. buzzatii, uma vez que 

todas as possibilidades de proximidade filogenética entre os mesmos foram verificadas: 

clusters D. martenis/D. buizzatii – gene transformer (Figura 23); clusters D. stalkeri/D. 

buzzatii – gene period (Figura 27); clusters D. stalkeri/D. martenis – gene COII (Figura 

15). 

Ruiz & Wasserman (1993) postulam que o ancestral do complexo D. buzzatii teria 

habitado a região hoje ocupada pelo cluster D. martenis. A partir desta linhagem 

primitiva teria ocorrido uma dispersão inicial de migrantes para as ilhas do Caribe, os 

quais deram origem ao cluster D. stalkeri. Posteriormente, a linhagem continental 

expandiu sua distribuição para o sul da América do Sul, dando origem ao cluster D. 

buzzatii, enquanto ao norte da América do Sul ela continuou diferenciando-se, dando 

origem ao cluster D. martensis. De acordo com este cenário, o cluster D. stalkeri 

deveria constituir um grupo monofilético, mas os resultados obtidos a partir de 

marcadores moleculares mitocondriais (Spicer, 1995, presente trabalho) e nucleares 

(Rodriguez-Trelles et al. 2000) indicam que, na verdade, o cluter D. stalkeri se trata de 

um grupo parafilético. Ao menos dois eventos de colonização independentes seriam 

necessários para dar origem às espécies D. richardsoni e D. stalkeri (Rodriguez-Trelles 

et al. 2000).  

Considerando que o grupo repleta seja um grupo neotropical originado em regiões 

desérticas do México (Patterson & Stone, 1952; Ward & Stone, 1952), diante da 

distribuição geográfica atual das espécies do complexo D. buzzatti,  outra hipótese 

plausível é a de diversificação no sentido norte-sul, isto é, o ancestral do complexo D. 

buzzatii teria habitado regiões desérticas do sul da América do Norte, dando origem às 

espécies do cluster D. stakeri a partir de eventos de dispersão independentes para 
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Flórida e Caribe, e, posteriormente, com o avanço da linhagem primitiva para o norte e 

sul da América do Sul, teriam surgido os clusters D. martensis e D. buzzatii.  

Apesar das relações de parentesco permanecerem em aberto em nível inter-cluster, 

as análises filogenéticas individuais possibilitaram várias inferências em nível intra-

cluster:  

Drosophila starmeri e D. venezolana foram sugeridas como espécies irmãs, com 

valores robustos de bootstrap ou probabilidades posteriores, em todas as análises 

filogenéticas em que sequências de ambas foram incluídas, ficando clara a relação de 

proximidade evolutiva entre as mesmas, em concordância com estudos moleculares 

anteriores (Spicer, 1995; Rodriguez-Trelles et al. 2000; Durando et al. 2000). Já o 

compartilhamento de um ancestral comum entre a linhagem evolutiva representada 

pelas duas espécies anteriores e D. martensis não ficou tão evidente, pois em apenas 

uma das topologias em que D. martensis, D. starmeri e D. venezolana foram agrupadas 

em um ramo monofilético (Figuras 14, 15, 22 e 23), com alto suporte estatístico (Figura 

22). Entretanto, a distribuição geográfica atual destas três espécies (Vilela, 1983) e o 

compartilhamento das inversões cromossômicas fixas 3r2, 3w e 5d2 (Ruiz & 

Wasserman, 1993), somados aos resultados apresentados no presente trabalho e em 

estudos moleculares anteriores com o grupo (Spicer, 1995; Rodriguez-Trelles et al. 

2000), podem ser considerados fortes indícios de que as espécies do cluster D. martesis 

aqui estudadas constituem uma linhagem evolutiva coesa.  

Para o cluster D. buzzatii, foi possível observar nas topologias obtidas a partir das 

análises individuais, que os dados dos genes mitocondriais, em especial do gene COII, 

contrastam com os dados do gene transformer e de estudos baseados em outros 

marcadores nucleares (Rodriguez-Trelles et al. 2000; Franco  et al. 2008b) e 

morfológicos (Moraes  et al. 2004), que sugerem D. buzzatii como espécie mais basal 

do cluster e D. koepferae como pertencente ao “D. serido sibling set” (Tidon e Sene, 

2001), que inclui todas as espécies do cluster, com exceção de D. buzzatii. 

Estes padrões contrastantes poderiam ser explicados pelo compartilhamento de 

polimorfismos entre D. koepferae e D. buzzatii, esclarecendo, em parte, porque em 

alguns estudos D. koepferae é classificada como espécie irmã de D. buzzatii (Durando 

et al. 2000; Manfrin et al. 2001) e em outros não (Rodriguez-Trelles et al. 2000). 

Contudo, o tempo de divergência entre D. buzzatii e D. koepferae estimado no presente 

trabalho, cerca de 2,61 milhões de anos, com um desvio de ±0,87 milhão de anos, e em 

outras datações moleculares, girando em torno de quatro milhões de anos atrás segundo 
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Gomes & Hasson (2003) e Manfrin & Sene (2006), seria tempo suficiente para perda da 

maioria dos polimorfismos (Clark, 1997), sobretudo em genes que evoluem sob 

influencia de seleção purificadora, que reduz o tempo de coalescência em relação aos 

genes neutros (Nachman, 2006). 

Portanto, a similaridade encontrada entre sequências de D. buzzatii e D. koepferae 

para o gene COI e o padrão filogenético observado para o gene COII não seriam devido 

à manutenção de polimorfismo ancestral, mas, possivelmente, resultado de eventos de 

hibridação introgressiva. Apoiando esta hipótese, existe o fato dessas espécies serem 

simpátricas em muitas localidades dentro do Domínio do Chaco, e estudos empíricos 

que indicam que as mesmas são capazes de cruzar em laboratório (Machado et al. 2006; 

Soto  et al. 2008). Adicionalmente, estudos prévios baseados em dados moleculares dos 

genes nucleares também sugerem eventos de hibridação introgressiva envolvendo as 

espécies D. buzzatii e D. koepferae (Gomez & Hasson, 2003; Piccinali et al. 2004; 

Franco et al. 2010). 

Para esclarecer se há relação entre os possíveis eventos de hibridação 

introgressiva relacionados aos padrões observados para os genes COI e COII, análises 

filogenéticas com um maior número de indivíduos de diferentes populações de D. 

buzzatii e D. koepferae são necessárias para que seja possível uma averiguação 

confiável da existência de uma ou mais linhagens evolutivas para cada gene, em ambas 

as espécies, assim como em Franco et al. (2010) para o gene period. Apesar da progênie 

de machos originada pelo cruzamento interespecífico entre D. buzzatii e D. koepferae 

ser estéril (Soto  et al. 2008), eventos de hibridação introgressiva bidirecional ou 

undirecional seriam possíveis mediante retrocruzamentos entre fêmeas híbridas F1 

férteis com machos de D. koepferae e/ou D. buzzatii.  

Hibridação introgressiva entre espécies de animais filogeneticamente próximas 

parece ser um fenômeno mais comum do que se pensava anteriormente (Arnold, 1997; 

Seehausen, 2004). Diversos exemplos foram relatados na literatura entre espécies do 

gênero Drosophila e em Diptera de forma geral (Wang & Hey, 1996; Manfrin et al. 

2001; Gomez e Hasson, 2003; Piccinali  et al. 2004 Franco et al. 2006; Mazzoni et al. 

2006; Franco et al. 2010; Kokudai et al. 2011). 

Outros resultados também sugerem eventos de hibridação introgressiva entre 

espécies do cluter D. buzzatii. Manfrin et al. (2001) encontraram haplótipos 

mitocondriais (COI) característicos de D. antonietae em indivíduos de D. gouveai 

provenientes da localidade de Analândia-SP, próxima ao limite nordeste da distribuição 
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de D. antonietae. Diante deste fato, foi proposta a hipótese de contato secundário entre 

D. gouveai e D. antonietae na região, seguido de hibridação introgressiva (Manfrin et 

al. 2001), mesmo que restrita aos genes mitocondriais, como sugerido por Franco et al. 

(2006b) e confirmado pela análise de haplótipos do gene nuclear period (Franco et al. 

2010). Segundo Arnold (1992), em eventos de hibridação, mtDNA tende a introgredir 

mais rapidamente que marcadores nucleares. 

Nos possíveis casos de hibridação entre D. buzzatii e D. koepferae mencionados 

anteriormente, o processo de introgressão não teria sido restrito aos genes 

mitocondriais, uma vez que Franco et al. (2010) detectou haplótipos do gene nuclear 

period característicos de D. buzzatii em uma das duas linhagens evolutivas existentes 

em D. koepferae (Figura 4D). As hipóteses filogenéticas obtidas por ML e BI com gene 

period (Figuras 27 e 28) reforçam essa hipótese, pois D. buzzatii e D. koepferae foram 

agrupadas em um ramo monofilético, entretanto, com valores de bootstrap e 

probabilidades posteriores não significativos.  

Além disso, as análises individuais com o gene period, em desacordo com os 

dados de DNA mitocondrial obtidos no presente estudo e em Manfrin et al. (2001), não 

corroboraram o clado AB como uma linhagem evolutiva coesa, já que D. serido não 

formou um grupo monofilético com  D. gouveai,  D. seriema e  D. borborema (Figuras 

27 e 28), estando mais relacionada filogeneticamente às espécies D. buzzatii e D. 

koepferae, assim como o verificado em análises populacionais com o gene period por 

Franco et al. (2010). Esta incongruência pode estar relacionada a uma perturbação do 

sinal filogenético, uma vez que os testes de neutralidade realizados no presente trabalho 

e por Franco et al. (2010) evidenciaram a presença de seleção purificadora atuando 

como principal força evolutiva sobre os fragmentos analisados do gene period.    

Considerando o compartilhamento da inversão 2x7 entre D. serido e D. 

antonietae, a incongruência entre os dados mitocondriais e do gene period abordada 

acima e a pobre resolução das relações de parentesco entre as espécies do “D. serido 

sibling set” (Tidon-Sklorz & Sene, 2001) nas topologias do gene transformer (Figuras 

21, 22 e 23), o posicionamento filogenético de D. serido não pôde ser elucidado de 

forma conclusiva a partir das análises individuais. 

 A dificuldade em esclarecer as relações de parentesco desta espécie com as 

demais do cluster D. buzzatii, pode ainda estar relacionada ao padrão politípico 

apresentado por D. serido, como foi verificado em relação aos cromossomos 

metafásicos (Baimai et al. 1983), inversões polimórficas (Ruiz & Wasserman, 1993; 
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Ruiz et al. 2000), morfologia do edeago (Franco  et al. 2008a) e haplótipos de  DNA 

mitocondrial (de Brito et al. 2002a; Morales, 2005).  

A hipótese de monofiletismo entre as espécies D. gouveai, D. seriema e  D. 

borborema, baseada em dados de inversões cromossômicas (Ruiz & Wasserman, 1993), 

do gene mitocondrial COI (Manfrin et al. 2001; presente trabalho) e sequências de 

DNA satélite (Kuhn & Sene, 2005), foi corroborada pelas análise dos genes COII 

(Figuras 14, 15 e 16)  e period (Figuras 26, 27 e 28), ficando evidente a relação de 

proximidade entre estas três espécies, cujas relações de parentesco foram resolvidas 

com alto suporte estatístico e probabilístico. Drosophila gouveai ocupou uma posição 

mais basal e D. seriema e  D. borborema foram sugeridas como espécies irmãs, em 

concordâcia com Moraes et al. (2009) e Franco et al. (2010).  

Finalmente, para o cluster D. stalkeri, devido à pobre resolução das topologias 

obtidas nas análises com o gene EF-1αF1 e a ausência da espécie D. richardsoni nas 

análises com os genes trasformer e period, as inferências das relações intra-cluster 

ficaram restritas às análises dos genes mitocondriais COI e COII. Como foi possível 

observar, apesar do suporte estatístico não significativo, as análises por MP e ML do 

gene COII (Figuras 14 e 15) e a análise por MP com pesagem diferencial de caracteres 

do gene COI (Figura 10) corroboraram o posicionamento de D. richardsoni como a 

espécie mais basal do cluster parafilético D. stalkeri, em concordância com os dados do 

gene Xdh (Rodriguez-Trelles  et al. 2000), e contrastando com a hipótese de monofilia 

do cluster D. stalkeri e posicionameto da espécie D. stalkeri como mais basal do cluster, 

baseada em dados de inversões cromossômicas (Ruiz & Wasserman, 1993). Portanto, 

novas análises com os genes transformer, period, ou com outros marcadores nucleares, 

utilizando ambas as espécies do cluster D. stalkeri, serão necessárias para o 

esclarecimento dessa aparente incongruência entre os dados de marcadores moleculares 

e citogenéticos.  

 

Análises combinadas 
 

Os testes de ILD (Farris et al., 1995) não sugeriram heterogeneidade significativa 

apenas entre os dados dos genes COI e EF-1αF1, COII e EF-1αF1 e entre os genes 

mitocondriais, quando desconsideradas as transições. Foi possível observar a partir dos 

valores de p dos grupos de dados combinados dois a dois (Tabela 3), que não há um 
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gene em especial a ser considerado como fonte principal da alta incongruência 

verificada entre os dados.  

Os testes de homogeneidade foram realizados em caráter exploratório e não 

restritivo, pois estudos prévios mostram que mesmo diante de uma provável 

incongruência, resultados interessantes podem ser obtidos em análises combinadas de 

grupos de dados aparentemente conflitantes (Remsen & DeSalle, 1998; Remsen & 

O’Grady, 2002; Driskell et al. 2004; Gatesy et al. 2004). Além disso, os valores de p 

apresentam baixa correlação com a melhora na resolução filogenética resultante da 

concatenação (Barker & Lutzoni, 2002). Dessa forma, mesmo diante de 

heterogeneidade estatisticamente significativa, a concatenação e análise simultânea dos 

dados dos genes nucleares (EF-1αF1, transformer e period) e de todos os genes (COI, 

COII, EF-1αF1, transformer e period) foram realizadas. 

A análise simultânea dos dados mitocondriais (Figura 29) representou uma 

somatória das topologias dos genes COI e COII, e em relação à principal incongruência 

entre ambos, o posicionamento de D. koepferae, houve a manutenção desta como a 

linhagem mais basal dentro do cluster. Já a resolução da base do cladograma foi 

condicionada pelos dados do gene COI, sendo mantido o posicionamento das espécies 

dos clusters D. stalkeri e D. martensis assim como verificado nas análises individuais 

com este gene.  

Por sua vez, a análise combinada com os genes nucleares (Figura 30) também 

representou uma somatória dos agrupamentos sugeridos em suas análises individuais, 

sendo mantido o nonofiletismo do cluster D. martenis, com forte apoio probabilístico, e 

a divisão do cluster D. buzzatii em duas linhagens evolutivas principais, D. buzzatii e 

“D. serido sibling set”, condicionados pelos dados do gene transformer, além do 

posicionamento de D. stalkeri como espécie irmã do cluster D. buzzatii e a não 

indicação de uma linhagem evolutiva coesa entre D. serido e as demais espécies do 

clado AB, condicionados pelos dados do gene period. 

A base da topologia obtida a partir da análise combinada com todos os genes, 

COI, COII, EF-1αF1, transformer e period (Figura 31), refletiu a incongruência 

observada entre as análises individuais dos mesmos, não definindo níveis hierárquicos 

entre a maioria das espécies dos clusters D. stalkeri e D. martensis, agrupando-as de 

forma polítômica. Contudo, a topologia apresentou uma alta resolução para o cluster D. 

buzzatii, definindo com suporte probabilístico robusto as relações de parentesco entre 
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suas espécies, em todos os casos com monofilia recíproca. Devido ao aumento da 

probabilidade do sinal filogenético se impor sobre o ruído, com o aumento do número 

de caracteres envolvidos na análise (De Queiroz et al. 1995, De Queiroz & Gatesy, 

2007), e, consequentemente, o aumento da probabilidade de que as relações 

filogenéticas sugeridas sejam reais, considera-se que a análise combinada final resolveu 

de forma conclusiva as relações de parentesco entre as espécies do cluster D. buzzatii, 

uma vez que a hipótese filogenética mais provável para o cluster, diante de estudos 

morfológicos (Silva & Sene, 1991; Tidon-Sklorz & Sene, 1995a; Tidon-Sklorz & Sene, 

2001, Moraes  et al. 2004, Franco et al. 2006a) citogenéticos (Ruiz & Wasserman, 1993) e 

moleculares (Manfrin et al. 2001; Manfrin & Sene, 2006; Franco et al. 2010) prévios, 

foi corroborada com alto suporte probabilístico:  

Drosophila buzzatii ocupou a posição mais basal dentro do cluster D. buzzatii, 

estando proximamente relacionada à espécie D. koepferae. D. antonietae foi sugerida 

como intermediária às espécies D. koepferae e D. serido, sendo a última alocada como 

táxon irmão do ramo formado pelas espécies D. gouveai, D. borborema e D. seriema, 

com D. gouveai ocupando a posição mais basal e D. borborema e D. seriema sugeridas 

como espécies irmãs. O ramo formado pelos indivíduos da espécie D. serido indicou 

uma relação de ancestralidade dos representantes das localidades de interior, ao norte da 

distribuição da espécie (N45 – Mucugê-BA e 1431 – Milagres-BA), em relação aos 

representantes das localidades litorâneas ao sul (N20 – Arraial do Cabo-RJ e N49 -  

Bertioga-SP), em concordância com a hipótese do nordeste do Brasil, mais 

precisamente o interior do estado da Bahia, como centro de dispersão da espécie D. 

serido (de Brito et al. 2002a), e a divisão da espécie entre as populações do nordeste, 

que apresentam as inversões polimórficas 2a8, 2b8, 2c8 e 2d8, e as populações litorâneas, 

que apresentam as inversões 2y9, 2x8 e 2w8 (Tosi  & Sene,  1989;  Ruiz  et al.  2000).    

  
 

5.2. Os genes transfomer e period 
 

Neste trabalho, foi observado que os genes trasformer e period são marcadores 

informativos no estudo interespecífico com espécies do complexo D. buzzatii.  

Estimativas de diversidade nucleotídica com o gene period entre regiões 

conservadas e não conservadas sugeriram que tais regiões estão evoluindo em diferentes 

taxas para as espécies do cluster D. buzzatii (Franco, 2010). No presente trabalho, por 
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meio dos testes de razão de verossimilhança (LRT), taxas estatisticamente heterogêneas 

foram também verificadas ao longo dos ramos das árvores geradas com o gene period.  

Apesar da variabilidade significativa, o alinhamento das regiões conservadas C4 e 

C5 do gene period de D. buzzatii e D. mojavensis, pertencentes ao subgênero 

Drosophila, com as mesmas regiões do period descritas para D. melanogaster, 

pertencente ao subgênero Sophophora (Franco et al. 2010), revelou um alto grau de 

conservação nessas regiões, a despeito do longo tempo de divergência, cerca de 40 

milhões de anos atrás entre estes subgêneros (Markow & O’Grady, 2007).  Esse alto 

grau de conservação entre espécies de Drosophila, e mesmo entre outros insetos, tais 

como Ceratitis capitata (Mazzotta et al. 2005), indica um papel funcional para as 

regiões C4 e C5. De fato, essas regiões estão incluídas no domínio CCID do gene 

period, que possui um importante papel na regulação do relógio circadiano: a atividade 

transcricional inibitória do heterodímero CLOCK/CYCLE de Drosophila (Chang & 

Reppert, 2003), que se liga aos promotores dos genes period e timeless, estimulando a 

transcrição desses genes (Tauber & Kyriacou, 2008).  

Observou-se a partir dos testes de neutralidade aqui realizados que o fragmento do 

gene period analisado está sob ação de seleção purificadora (Tabelas 6 e 7), em 

concordância com esse importante papel na maquinaria do relógio circadiano (Franco et 

al. 2010).  

No entanto, a indicação de seleção purificadora como principal força evolutiva e o 

indicativo de hibridação introgressiva envolvendo D. buzzatii e D. koepferae (Franco et 

al. 2010; presente trabalho), refutam a idéia de que o gene period, ou no mínimo o 

fragmento analisado, seja considerado um gene da especiação nas espécies do cluster D. 

buzzatii, pois tais genes geralmente evoluem sob ação de seleção direcional (Ting et al. 

2000), e devem colaborar para  aquisição de isolamento reprodutivo e especiação 

mesmo quando a divergência ocorre com fluxo gênico (Wu, 2001; Hey, 2006). Vários 

genes candidatos para o isolamento reprodutivo, e que satisfazem a premissa de uma 

taxa acelerada de substituições não sinônimas, têm sido descritos em espécies do gênero 

Drosophila, como o gene Odysseus, que contém um domínio Homeobox e que evoluiu 

sob forte influência de seleção direcional desde a divergência das espécies irmãs D. 

simulans e D. mauritiana (Ting et al. 1998; Ting et al. 2000; Sun et al. 2004). Outros 

genes relacionados ao isolamento reprodutivo pós-zigótico, tais como os genes hybrid 

male rescue e nucleoporin 96–98, também apresentam sinais de evolução Darwiniana 
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em D. simulans e D. melanogaster (Presgraves et al. 2003; Barbash et al. 2004; Orr et 

al. 2007). 

Os testes de neutralidade com o gene transformer também evidenciaram seleção 

purificadora atuando como principal força evolutiva sobre os fragmentos analisados 

(Tabelas 4 e 5). Entretanto, comparativamente ao gene period, o gene transformer 

apresentou um número considerável de aminoácidos em que foi detectada razão entre dn 

e ds (ω) maior do que um. Apesar de não estar completamente de acordo com a hipótese 

de seleção direcional (Stern  et al. 2007), devido aos intervalos de confiança não 

compreenderem intervalos inteiramente maiores que um (Tabela 5), o indicativo de uma 

possível seleção direcional atuando sobre as sequências deste gene, no complexo D. 

buzzatii, é bem mais relevante que no caso do gene anterior. Hipótese bastante plausível 

diante das altas taxas evolutivas verificadas para o gene transformer em Drosophila 

(Kulathinal et al. 2003), como pode ser observado a partir das sequências alinhadas no 

Apêndice 1D. 

Os resultados obtidos para o gene transformer, portanto, contrastam com estudos 

dos padrões de polimorfismos em populações de Drosophila americana (McAllister & 

McVean, 2000) e com espécies do complexo D. melanogaster (Kulathinal et al. 2003), 

os quais sugerem deriva genética como responsável pela evolução rápida do gene tra e, 

assim, evolução neutra para o lócus. 

 
 
5.3. Diversificação e distribuição geográfica do cluster Drosophila buzzatii 
 

O planeta Terra passou por vários períodos glaciais durante sua história. Na era 

Paleozóica, por exemplo, existem registros de dois expressivos eventos de glaciação, no 

início do Cambriano (570 milhões de anos atrás) e no final do Permiano (250 milhões 

de anos atrás) (Neto e Nery, 2005). No entanto, no início do período Quaternário 

(Gelasiano: 2,5 a 1,8 milhões de anos atrás) houve um crescimento expressivo na 

frequência dos períodos glaciais, sendo registradas pelo menos 16 glaciações na época 

do Pleistoceno (2,5 a 0,0117 milhões de anos atrás), com duração média de 100 mil 

anos, intercaladas por períodos de climas mais quentes (ou interglaciais) (Salgado-

Labouriau, 1994; Suguio et al. 2005). Esses ciclos glaciais foram responsáveis por 

mudanças climáticas que levaram a alteração nos biomas durante cada ciclo (Hewitt, 

2000; Colbeck et al. 2008) e, consequentemente, podem ter tido impacto profundo no 

padrão da distribuição geográfica de espécies atuais. 
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Análises fitossociológicas indicam que a distribuição geográfica das Florestas 

Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS), conjunto de formações vegetais representado 

pelo Domínio da Caatinga, áreas na bacia do Paraná-Paraguai, vales Andinos e Caribe, 

foi mais ampla durante os períodos frios e secos do Pleistoceno, formando o chamado 

arco Pleistocênico (Prado & Gibbs, 1993; Pennington et al. 2000). Alteração neste 

conjunto de formações e nos demais domínios na América do Sul, em decorrência de 

mudanças climáticas globais, deve ter sido acompanhada de mudanças demográficas em 

sua fauna associada. 

Portanto, as flutuações climáticas pleistocênicas podem ter contribuído para a 

origem de uma parcela da diversidade neotropical (Rull, 2008), influenciando na 

diferenciação populacional de espécies associadas à vegetação xerófita nos períodos 

interglaciais (Wuster et al. 2005, Almeida  et al. 2007), e à vegetação mesófila nos 

períodos  glaciais (Carnaval & Bates, 2007). 

No hemisfério norte, durante os períodos glaciais, as geleiras avançaram sobre os 

continentes, extinguindo grande parte das populações de espécies não adaptadas a 

condições glaciais, e criando refúgios com condições adequadas à manutenção das 

populações sobreviventes. Por esse motivo, um padrão comumente encontrado em 

estudos filogeográficos neste hemisfério é o isolamento geográfico durante as fases 

glaciais, com expansão populacional nos períodos interglaciais subsequentes (Hewitt, 

2000; Alexandrino  et al. 2002; Kotlik  et al. 2004). No hemisfério sul, não houve 

aumento significativo das geleiras sobre os continentes durante os períodos glaciais, 

com exceção de algumas partes da Patagônia (Zeisset & Beebee, 2008), mas as 

consideráveis alterações de temperatura e umidade podem ter contribuído para a 

alteração de biomas neotropicais durante cada ciclo (Ab´Saber, 1977; Hewitt, 2000). 

Essas alterações foram consideradas importantes para explicar a origem da 

biodiversidade na região Neotropical (Haffer, 1969; Vanzoline e Williams, 1970; 

Prance, 1973), embora o efeito causal das flutuações climáticas do Pleistoceno sobre as 

taxas de especiação nessa região não seja consenso (Burnham & Graham, 1999; 

Behling, 2002; Pennington et al. 2004; Ledru et al. 2005; Bush & de Oliveira, 2006). 

Estimativas recentes de tempo de divergência, a partir de análises de relógio molecular, 

indicam que um número pequeno de táxons se diversificou neste período (Costa, 2003; 

Moritz et al. 2000; Pennington et al. 2000, Pennington et al. 2005; Almeida et al. 2007). 

As estimativas obtidas, considerando a hipótese de relógio molecular com o gene 

COI, indicam que uma parcela da diversificação do cluster D. buzzatii está, 
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possivelmente, relacionada ao cenário exposto acima, ou seja, ao avanço e retração da 

vegetação xerófita na América do Sul, nas flutuações climáticas pleistocênicas, assim 

como sugerido por Franco (2009). Entretanto, as divisões iniciais e o processo de 

divergência a partir da espécie ancestral, que deu origem às duas espécies mais basais 

do cluster D. buzzatii, D. buzzatii e D. koepferae, estão, provavelmente, associados a 

eventos do período anterior, o Neógeno, mais precisamente o Plioceno (5,33 a 2,58 

milhões de anos atrás). 

O tempo para o ancestral comum mais recente das espécies do cluster D. buzzatii é 

de 3,98 milhões de anos, com um desvio de ±1,12 milhão de anos, e o início da 

divergência entre as espécies D. buzzatii e D. koepferae é estimado em cerca de 2,61 

milhões de anos, com um desvio de ±0,87 milhão de anos. Na hipótese filogenética do 

gene COI para o cluster D. buzzatii (Figura 31), D. buzzatii e D. koepferae são sugeridas 

como monofiléticas, diferentemente do proposto a partir da hipótese filogenética final 

do presente trabalho (Figura 30). Desta forma, conciliando as estimativas de tempo à 

hipótese filogenética final, deve-se considerar que os dois eventos independentes que 

deram origem à D. buzzatii e D. koepferae, a partir da linhagem ancestral, ocorreram no 

período de 3,98 a 2,61 milhões de anos atrás, aproximadamente.   

O início da principal fase de elevação dos Andes ocorreu no final do Mioceno e 

início do Plioceno (Gregory-Wodzicki, 2000), e evidências fósseis indicam a presença 

de savanas nas regiões proto-andinas de Argentina e Bolívia (Webb, 1978). 

Considerado a hipótese de que D. buzzatii tenha se originado no interior do Chaco 

argentino (Carson & Wasserman, 1965; Carson, 1965; Vilela et al. 1980; Fontdevila, 

1989), além da distribuição atual de D. koepferae, é presumível que a linhagem 

ancestral do cluster D. buzzatii tenha se expandido para o sul da América do Sul através  

de áreas proto-andinas de FTSS, alcançando, assim, as regiões hoje ocupadas pelo 

Domínio do Chaco. Com o início da fase tectônica mais abrupta de soerguimento dos 

Andes no Plioceno, eventos geológicos condicionaram mudanças na distribuição das 

FTSS a leste América do Sul e nas áreas de savanas de Argentina e Bolívia. Tais 

eventos de remodelagem do relevo na região, associados a alterações na temperatura, 

umidade e, por consequência, na própria distribuição dos Domínios ali presentes, 

podem estar relacionados aos eventos de especiação de D. buzzatii e D. koepferae, no 

início da diversificação do cluster D. buzzatii.  

Em outros estudos (Zanella, 1899; Silva, 1995; Colli, 2005; Almeida et al. 2007; 

Aguiar & Melo, 2008) também são relatados achados que permitem hipotetizar um 
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quadro histórico associado a eventos de vicariância anteriores aos eventos climáticos do 

Quaternário. Silva (1995) reconhece a subsidência do Chaco e áreas próximas e o 

soerguimento do Planalto Central brasileiro como o evento determinante para a 

vicariância de grupos de aves que hoje se encontram com disposição disjunta na 

América do Sul, com espécies no Cerrado e/ou Cadeia do Espinhaço, e em áreas de 

vegetação aberta mais ao sul, como Chaco, Pampa, Patagônia e setores subandinos 

(Carvalho & Almeida, 2010).  

Atualmente a espécie D. buzzatii apresenta uma ampla distribuição na América do 

Sul, sendo encontrada em regiões áridas ou semi-áridas de Argentina, Bolívia, Paraguai 

e Brasil (Figueiredo & Sene, 1992). O processo de expansão da espécie ao longo da 

diagonal de vegetação aberta do continente, chegando até o Domínio da Caatinga, no 

nordeste brasileiro, é um tema controverso. 

De acordo com Ab´Saber (1977), os Domínios da Caatinga e do Chaco foram 

conectados durante os períodos glaciais,  pela expansão desses dois domínios em 

detrimento de áreas de Cerrado do Brasil central. No entanto, análises fitossociológicas 

abrangendo áreas de vegetação aberta, da região Neotropical, indicam que a Caatinga e 

o Chaco não são historicamente conectados, uma vez que o Chaco possui composição 

florística associada às vegetações temperadas secas do extremo sul dos Andes, enquanto 

a Caatinga possui conexão florística com áreas da região da bacia do Paraná-Paraguai, 

da costa Caribenha e com pequenos isolados nos vales secos dos Andes na Bolívia, Peru 

e Equador (Prado & Gibbs, 1993; Pennington et al. 2000). 

A hipótese do Chaco argentino como centro de origem de D. buzzatii na América 

do Sul foi proposta com base em estudos populacionais de densidade demográfica e 

análises dos padrões de polimorfismo das inversões cromossômicas (Wasserman, 1962; 

Carson & Wasserman, 1965; Vilela et al., 1980; Fontdevila, 1989; Figueiredo & Sene, 

1992; Tidon-Sklorz et al.1994), nos quais foi verificado um declínio na densidade das 

populações naturais e nos níveis de polimorfismo, conforme se avança do Chaco, para o 

sul do Brasil, região central e nordeste.  

Entretanto, estudos biogeográficos recentes com D. buzzatii (de Brito et al. 2002b; 

Santos, 2011) mostraram que, para o gene COI, o maior índice de diversidade 

nucleotídica é encontrado entre as populações da Caatinga, quase duas vezes superior ao 

índice observado entre as populações do sul do Brasil, a segunda região mais 

polimórfica. As populações do Chaco, por sua vez, apresentaram os menores níveis de 

polimorfismo, representando cerca de 15% da variabilidade observada entre as 
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populações brasileiras. Estes resultados não são condizentes com um processo de 

expansão de D. buzzatii a partir do Chaco, pois em um evento de expansão, em geral, 

apenas alguns dos haplótipos presentes na distribuição original são encontrados na área 

mais recentemente ocupada (Cann et al. 1987; Templeton, 1998). Os dados do gene 

COI, portanto, sugerem uma presença mais ancestral da espécie D. buzzatti no nordeste 

brasileiro, hipótese reforçada pela existência de alelos aloenzimáticos exclusivos em 

suas populações (Barker et al. 1985). 

Análises biogeográficas com novos marcadores moleculares poderão ajudar a 

esclarecer este contraste entre os dados de inversões cromossômicas e do gene COI, e 

caso a hipótese sugerida pelos dados do segundo marcador seja confirmada, um cenário 

provável seria a expansão da linhagem ancestral do cluster D. buzzatii não só rumo ao 

sul da América do Sul através das áreas de FTSS, nas regiões proto-andinas, mas também 

pelo norte do Brasil, antes da formação da bacia Amazônica no Plioceno (Hooghiemstra 

& van der Hammen, 1998), que promoveu o aumento das chuvas e da extensão das 

florestas tropicais, causando uma disjunção das áreas secas. 

Apesar de D. buzzatii e D. koepferae terem surgido ancestralmente ao longo do 

processo de diversificação do cluster D. buzzatii, a diferença no padrão de distribuição 

entre as duas espécies é contrastante (Figura 2). Este fato pode estar relacionado às 

características ecológicas inerentes de cada espécie, as quais possibilitaram ou não 

eventos de expansão e colonização de novas áreas no passado, em períodos propícios de 

clima frio e seco (glaciais), resultando em uma ampla distribuição na América do sul de 

D. buzzatii - que recentemente colonizou Europa, África e Austrália, por ação antrópica 

(Fontdevila et al. 1981; Barker et al. 1985) - e uma distribuição restrita de D. koepferae. 

Ambas as espécies ovopositam e se desenvolvem em tecidos em decomposição de 

várias espécies do gênero Opuntia e de cactos colunares dos gêneros Cereus e 

Trichocereus (Fontdevila et al. 1988; Hasson et al. 1992; Fanara et al. 1999). Embora 

não sejam diferentemente atraídas por Opuntia (O. sulphurea) ou cactos hospedeiros 

colunares (T. terschekii) (Fanara et al. 1999), a composição da comunidade de moscas 

que emerge de substratos naturais em ambos os tipos de cactos difere significativamente 

(Fanara et al. 1999). Na natureza ou em laboratório, D. buzzatii ovoposita 

preferencialmente em cactos do gênero Opuntia, enquanto D. kopferae tem como sítio 

de ovoposição preferencial a espécie T. terschekii (Fanara & Hasson 2001). 

 Como D. buzzatii e D. kopfreae apresentaram a mesma viabilidade, tempo de 

desenvolvimento e tamanho de corpo em cultura média preparada com material 
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hospedeiro de O. sulphurea ou T. terschekii (Fanara et al. 1999), há duas alternativas 

para explicar a diferença entre a capacidade e os padrões encontrados na natureza: 

preferência por sítios de ovoposição distintos e/ou competição interespecífica (Fanara et 

al. 1999, Fanara & Hasson, 2001). 

Estudos com populações de D. buzzatii da Austrália indicaram a existência de 

variabilidade na preferência por sítios de ovoposição com composições da mircro-flora 

(leveduras e bactérias) diferentes, e que tal característica possui traços hereditários 

(Barker 1992; Barker et al. 1994; Barker & Starmer 1999). Fanara & Hasson (2001) 

confirmaram a existência de linhagens com padrões de ovoposição distintos para 

diferentes cactos hospedeiros (O. sulphurea, O. quimilo e T. terschekii) em D. buzzatii, 

o que não foi verificado para D. koepferae. Esta diferença de variabilidade genética, 

relacionada à diversificação de comportamentos ecológicos, foi, provavelmente, o fator 

mais relevante para a capacidade de colonização e sucesso evolutivo contrastantes entre 

as duas espécies, e evoluiu, possivelmente, em resposta à distribuição, desenvolvimento 

e bioquímica de seus respectivos hospedeiros (Thompson & Pellmyr, 1991).  

Passando para a parcela de diversificação do cluster D. buzzatii restrita ao território 

brasileiro, as estimativas feitas com o gene COI indicam cerca de 1,27 milhão de anos, 

com desvio de ±0,55 milhão de anos, como tempo de divergência entre D. antonietae e 

a linhagem ancestral das espécies do clado AB, e 760 mil anos, com desvio de ±340 mil 

anos, para o ancestral comum mais recente destas últimas espécies. Muito próximo do 

tempo estimado por Franco (2009) para o ancestral comum mais recente do clado AB 

(cerca de 840 mil anos), por meio de análises com o COI, baseadas na teoria da 

coalescência.  

Portanto, os eventos de especiação que deram origem a D. antonietae, D. serido, D. 

gouveai, D. borborema e D. seriema estariam situados inteiramente no período 

Quaternário, principalmente no Pleistoceno. 

A análise da diversidade haplotípica do DNA mitocondrial de D. antonietae indica 

uma expansão de área das populações do interior do estado do Rio Grande do Sul em 

direção a costa Atlântica (de Brito  et  al. 2002a) e colonização desta   região para  o 

norte (Morales et al. 2004), seguindo as populações de cactos Cereus hildmaniannus 

através das dunas do estado do Rio Grande do Sul e Santa  Catarina (Morales, 2005). 

Com isso, é provável que a linhagem ancestral que deu origem à D. koepferae no 

Chaco, tenha se expandido para o interior do Brasil pelo sul, dando origem à espécie D. 

antonietae. 
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Não é possível afirmar, no entanto, que o isolamento da linhagem ancestral no 

Chaco, dando origem à D. koepferae, e na bacia do Paraná-Paraguai, dando origem a D. 

antonietae, está associado a eventos de retração da vegetação xerófita nos períodos 

interglaciais, uma vez que se observa uma repetição deste padrão biogeográfico para 

vários grupos de animais e plantas distribuídos ao longo da região temperada no sul da 

América do Sul (Morrone, 1993; Morrone et al. 1994; Amorin & Pires, 1996; Morrone, 

2000), o que levou à proposição de um cladograma de área por Morrone (1993) e 

Morrone et al. (1994), que consideraram eventos de vicariância para explicar o padrão 

de distribuição e endemismo entre grupos irmãos presentes em regiões subandinas, no 

Chaco e bacia do Paraná-Paraguai.   

As áreas de ocorrência atual das espécies do clado AB, com diversos pontos de 

sobreposição (Figura 2), tornam difícil o entendimento do contexto geográfico dos 

processos de especiação que deram origem a estas espécies, e podem ter ocorrido tanto 

em alopatria, com posterior contato secundário entre as linhagens, quanto na presença 

de áreas em simpatria, mediante diferenciação ecológica (Losos & Glor, 2003; Nosil, 

2008). 

Especiação alopátrica foi considerada o principal processo de diversificação e 

origem de diversidade no gênero Drosophila (Orr et al. 2007). No entanto, tem crescido 

a quantidade de dados sugerindo cenários em que a diversificação ocorreu na presença 

de fluxo gênico entre espécies desse gênero (Machado  et al. 2007), bem como em 

outros grupos de insetos (Nosil, 2008). 

No caso da linhagem que originou as espécies D. borborema e D. seriema é 

possível que tenha ocorrido a influência de componentes ecológicos, relacionados à 

adaptação a diferentes cactos hospedeiros  e a ambiente de campos rupestres (Franco, 

2009). Tal inferência está baseada nos seguintes fatos:  

1- D. gouveai, espécie irmã da linhagem D. borborema/D. seriema, está associada 

ao cacto Pilosocereus machrisis, que ocorre em afloramentos rochosos areníticos do 

Brasil central, na maior parte de sua distribuição geográfica (Tidon-Sklorz & Sene, 

2001; Moraes & Sene, 2007), sendo assim, talvez a adaptação a campos rupestres seja 

uma condição pleisiomórfica do grupo. 

2- A espécie D. seriema  é restrita a ambientes de campos rupestres, acima de 

1000m, da Serra do Espinhaço e Chapada da Diamantina. 

3- D. borborema, embora não ocorra exclusivamente em campos rupestres, ocorre 

nesses ambientes na Chapada da Diamantina e na Serra de Grão Mogol (MG),  
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localizada ao norte da Serra do Espinhaço. Na Serra de Grão Mogol, inclusive, foi 

descrita a emergência de moscas pertencentes às espécies D. borborema e D. seriema a 

partir do mesmo cacto (Tidon-Sklorz, 1992), indicando que ambas espécies 

compartilham características metabólicas. 

Nesse contexto, a diferenciação da linhagem D. seriema/D. borborema pode ter 

ocorrido através de adaptação aos cactos de campos rupestres, que promoveram um 

isolamento micro-geográfico relacionado a altitude, não sendo descartados contatos 

recorrentes com troca de material genético entre a linhagem D. seriema/D. borborema, 

com linhagens ancestrais do clado AB a oeste da Cadeia do Espinhaço, que se 

diferenciaram em D. gouveai, e a leste da Cadeia do Espinhaço, que originaram D. 

serido (Franco, 2009). 

Considerando a distribuição geográfica atual da espécie D. serido (Figura 2), sua 

estruturação geográfica (Manfrin et al. 2001; de Brito et al. 2002a; Morales, 2005; 

Franco, 2010; presente trabalho) e seu caráter politípico (Baimai  et al. 1983, Tosi & 

Sene, 1989), foram propostas duas explicações para sua ocorrência no nordeste e ao 

longo da costa atlântica. Em uma delas, as populações teriam expandido suas áreas de 

ocorrência do nordeste em direção ao sul pelo litoral e, devido a eventos vicariantes 

(expansão e retração da vegetação xerófita), teriam se tornado populações isoladas e 

diferenciadas (de Brito et al. 2002a; Morales, 2005). A outra possibilidade considera 

eventos independentes de colonização da costa a partir de populações do interior, 

especialmente da Serra do Espinhaço e Serra da Mantiqueira, através dos vales de rios 

que formam um corredor de dispersão, conectando as populações do interior do Brasil à 

costa atlântica (de Brito et al. 2002a; Morales, 2005). Além disso, foi proposta a 

ocorrência de migrações bidirecionais entre as populações do litoral sul da Bahia, Rio 

de Janeiro e São Paulo, que estariam estruturadas de acordo com o modelo de 

isolamento por distância (Morales, 2005; Franco, 2009). A distribuição destas 

populações politípicas de D. serido ao longo da costa coincide com a distribuição 

geográfica de outras espécies de Drosophila, tal como D. meridionalis (Baimai  et al. 

1983), e também coincide com áreas de endemismo de outros insetos e grupos de 

vertebrados (Amorin & Pires, 1996). Associações de grupos independentes a áreas 

zoogeográficas sugerem eventos históricos de isolamento geográfico determinando o 

padrão de diferenciação destas populações. 

Ainda em relação à linhagem D. borborema/D. seriema, os dados apresentados por 

Franco (2009) indicam que D. borborema pode ter tido uma origem peripátrica a partir  
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de populações isoladas de  D. seriema. A especiação peripátrica é um tipo particular de 

especiação alopátrica, que envolve o estabelecimento de uma nova população a partir de 

um pequeno número de indivíduos, ou seja, o efeito do fundador (Mayr, 1963; Coyne & 

Orr, 2004; Templeton, 2008b). Entre os fatos que apóiam tal hipótese pode-se citar: D. 

seriema apresenta um nível de variabilidade genética maior do que D. borborema, tanto 

para o gene mitocondrial COI, quanto para o gene nuclear period; o tamanho 

populacional histórico da espécie  D. borborema é o menor dentre as espécies do clado 

AB; o tempo para o ancestral comum mais recente estimado (por análises de 

coalescência) para  D. borborema é cerca de quatro vezes menor do que o estimado para 

D. seriema; os haplótipos (COI e period) de D. borborema são derivados de haplótipos 

de D. seriema.  

Os pontos discutidos anteriormente, portanto, evidenciam o padrão complexo de 

divergência apresentado pelo cluster D. buzzatii (Sene et al. 1988). Além de fatores 

intrínsecos à reconstrução filogenética de espécies filogeneticamente próximas 

(Machado & Hey, 2003), eventos recorrentes de hibridação introgressiva entre as 

espécies do cluster (Manfrin  et al. 2001; de Brito  et al. 2002a; Gomes & Hasson, 

2003; Piccinali  et al. 2004; Manfrin & Sene, 2006; Franco et al. 2010; presente 

trabalho) dificultam ainda mais o entendimento dos processos pelos quais o grupo 

passou ao longo de sua diversificação, que iniciou-se no final do Neógeno, no período 

Plioceno, provavelmente em decorrência de eventos de vicariância associados à 

elevação dos Andes, sendo também influenciada pelo avanço e retração da vegetação 

xerófita nas flutuações climáticas do Pleistoceno, no Quaternário.  
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6. CONCLUSÕES 
 

• As espécies do complexo D. buzzatii formam um grupo monofilético. 

• As espécies do cluster D. buzzatii formam um grupo monofilético. 

• As espécies D. martensis, D. starmeri e D. venezolana constituem uma 

linhagem evolutiva coesa. 

• As espécies do cluster D. stalkeri formam um grupo parafilético. 

• As relações de parentesco entre as espécies do cluster D. buzzatii são 

expressas pelo seguinte cladograma: 

 
• Há uma relação de ancestralidade das populações do nordeste de D. 

serido em relação às populações litorâneas. 

• O gene transformer está evoluindo sob ação de seleção purificadora para 

as espécies do complexo D. buzzatii, entretanto, há indícios estatisticamente não 

significativos de uma possível seleção direcional atuando como principal força 

evolutiva no lócus. 

• O fragmento do gene period analisado também está evoluindo sob ação 

de seleção purificadora para as espécies do complexo D. buzzatii, em concordância com 

seu importante papel na maquinaria do relógio circadiano. 

• O cluster D. buzzatii apresenta um complexo padrão de divergência, e os 

processos pelos quais o grupo passou ao longo de sua diversificação estão relacionados 

tanto ao período do Plioceno, no Neógeno, quanto ao período do Pleistoceno, no 

Quaternário. 
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