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Sinopse: 

A morfologia de 12 citoformas de Simulium guianense s.l. foi analisada para 

verificar a presença de espécies crípticas. Estruturas importantes para a 

taxonomia foram comparadas por meio de estudos detalhados da morfologia 

clássica e morfometria geométrica. Variações encontradas foram analisadas 

e a validade taxonômica dessas variações foram discutidas.  

 

Palavras-chave: complexo de espécies, diversidade críptica, taxonomia, 

oncocercose.  

 T231e Tavares, Mônica Kalid Pedroza 

  Estudo morfológico e morfométrico de citoformas de 

Simulium guianense Wise, s.l. 1911 (Diptera: Simuliidae) / Mônica Kalid 

Pedroza Tavares; Orientadora Neusa Hamada; Coorientadora Jeane Marcelle 

Cavalcante do Nascimento e Sheyla Regina Marques Couceiro. – Manaus: 

[s.l], 2019. 

  120 f. 

  Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em 

Entomologia) – Coordenação do Programa de Pós-graduação, INPA, 2019. 

1. Complexo de espécies. 2. Diversidade críptica. 3. 

Taxonomia. 4. Oncocercose. 

CDD: 595.7 

 

 

 



iv 
 

A minha querida mãe Raimunda e querida mãe Ray, dedico. 

 

Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer 

O quanto você é importante pra mim, mãe 

 

Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção 

Quando ouço a sua voz escuto a mesma canção. 

Que você cantava, quando eu chorava sem querer dormir 

E com lágrimas você orava por mim 

Palavras de amor, palavras de paz 

São momentos que eu não esquecerei jamais, jamais 

 

Mãe eu preciso te falar de amor 

Eu preciso te falar da minha gratidão 

Receba essa canção, mãezinha. 

Quero dedicar esse momento ao Senhor 

E bendito aquele dia em que eu nasci de você 

Louvado seja Deus porque você é minha mãe. 

 

Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe 

Abra os braços e sorria 

Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe 

Todo dia é o seu dia 

 

Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe, Minha Mãe... 

(Grupo Voices Aliança)                  

 

 

 

 

 

       



v 
 

Agradecimentos 

“A gratidão é o único tesouro dos humildes (Willian Shakespeare)” 

 

Aprendi na vida de pós-graduando que é impossível “fazermos” ciência sozinhos, a 

crescermos profissionalmente e pessoalmente sem a ajuda de pessoas que passaram e passam 

por experiências ao longo da sua vida. Vejo que a Mônica de dois anos atrás é muito diferente 

da que escreve esse texto hoje, e é com os olhos cheios de lágrimas que expresso toda a 

minha gratidão a todos que estiveram comigo ao longo dessa jornada. 

À Deus por ter me permitido realizar um mestrado com esse trabalho lindo, por estar 

ao meu lado em todos os momentos e por me fazer sentir amada. Obrigada, Senhor! 

À minha orientadora, Drª Neusa Hamada, obrigada por todos os ensinamentos e 

suporte ao longo desses anos, desde a minha época de PIBIC. Neusa, serei eternamente grata 

por ter apostado em mim para trabalhar com Simuliidae e pelo seu investimento ao longo da 

minha carreira na vida acadêmica. Agradeço ainda, por ter exigido o meu melhor, por me 

fazer acreditar que sou capaz de alcançar tudo o que desejo e por me fazer enxergar a 

humildade que a vida nos exige.  

À minha coorientadora, Drª Sheyla Regina Marques Couceiro, pela orientação 

oferecida desde o início do mestrado com a elaboração do projeto, dúvidas esclarecidas e 

discussão relacionada a todo o trabalho elaborado.  

À minha coorientadora, Drª Jeane Marcelle Cavalcante do Nascimento, agradeço por 

toda a orientação que você me deu desde o início para trabalhar com Simuliidae, pelos 

ensinamentos, pelas dúvidas esclarecidas, pela paciência e por todo o direcionamento para 

desenvolver este trabalho. Com você pude aprender e discutir muitas coisas sobre este grupo. 

É um privilégio ser a sua primeira orientanda.  

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

pela concessão da bolsa de Mestrado. 

Ao INPA, pela infra-estrutura, suporte e apoio acadêmico ao longo desses anos. 

À Coordenação de Pós-Graduação em Entomologia, através do Dr. José 

Wellington de Moraes, Drª. Rosaly Ale-Rocha, Drª. Beatriz Ronchi Telles e Lenir Mota 

(Secretária da Pós-Graduação), por toda atenção e esclarecimento de dúvidas. 



vi 
 

Aos projetos que possibilitaram a realização deste trabalho: “Sistemática Insetos 

Aquáticos na América do Sul”, financiado pelo (CNPq, processo n. 307849-2014-7), 

PROTAX-CNPq (processo n. 440616/2015-8) e CHAMADA N. 001/2015 – 

CNPq/MCTI/FAP/PROTAX (Programa PROTAX-FAPEAM, 

processo 062.00643/2017/e “Caracteres moleculares e morfológicos para revelar 

diversidade críptica: o caso de Simulium guianense Wise (Diptera: Simuliidae), 

financiado pela UNIVERSAL AMAZONAS.   

Ao Laboratório Temático de Microscopia Óptica e Eletrônica (LTMOE) do INPA 

pelas imagens de microscopia eletrônica, em especial ao Lucas e a Jackeline que me 

auxiliaram na elaboração das imagens.  

Aos pesquisadores da Pós-Graduação em Entomologia do INPA pelas disciplinas 

oferecidas ao longo desses anos, as quais contribuíram em muito para a minha formação. 

Em especial ao Dr. Jorge Souza, por ter me auxiliado com dúvidas no RStudio e sobre 

estatística. 

À Gisele Maciel, que foi uma das pessoas que me auxiliou nos primeiros passos 

com morfometria geométrica. 

Ao Fabiano Stefanello, que ministrou o minicurso de morfometria geométrica no 

Laboratório de Citotaxonomia e Insetos Aquáticos e que pôde tirar dúvidas relacionadas 

a esta ferramenta. 

Ao Cleber Ten Caten e a Drª Karina Dias da Silva, por ter me ajudado nas dúvidas 

do Rstudio e todas às vezes que dava algum tipo de erro.  

Ao Jeferson Oliveira Da Silva, por todo o auxílio no laboratório, amizade e por 

ter me ensinado a coletar insetos aquáticos.  

Ao Léo Trindade, por ter me auxiliado na aprendizagem da retirada de fotos deste 

trabalho e por muitas vezes ter me dado a sua opinião sobre uma imagem publicável.  

À Drª Ana Maria Oliveira Pes, por muitas vezes ter me auxiliado no laboratório 

com o uso dos equipamentos, pelas sobremesas depois do almoço e os lanchinhos da 

tarde.  

A todo o pessoal do Laboratório de Citotaxonomia e Insetos Aquáticos pelo 

companheirismo do dia-a-dia e por compartilhar tantos momentos de conhecimento e 

alegria. Em especial a Gizelle Amora, Dr. Galileu Dantas e Dr. Paulo Cruz.  

À minhas amigas (“beninas”) e companheiras que o INPA me deu, Daniara 

Colpani, Larissa Santa e Thaís Almeida, obrigada por toda amizade, apoio, por dúvidas 

tiradas, momentos de distração e companheirismo ao longo desses anos. 



vii 
 

Ao Gleison Desidério e ao Dr. Patrik Barcelos pela amizade desde o tempo de 

PIBIC, por todas as dúvidas retiradas, opiniões e críticas construtivas.  

À minha amiga Evelyn Brandão, por estarmos juntas, por nos ajudarmos desde 

quando estudávamos para a prova de seleção do   programa, pelas palavras de apoio em 

momentos difíceis e por toda essa caminhada no mestrado.  

Aos colegas da turma de mestrado em Entomologia 2017. 

Aos meus amigos Breno Azevedo, Dr. Sian Gadelha, David Nogueira pela 

amizade de vocês e por todos os momentos de descontração.  

À minha querida Drª Karine Schoeninger, pelas dúvidas retiradas, pela amizade 

tão sincera, companheirismo, compreensão pelas minhas ausências e por muitas das vezes 

ter me acalmado quando eu achava que não iria conseguir. Você é muito especial para 

mim! 

À minhas amigas de longa data Ingrid, Eriana, Raquel, Pamela, Mayara, Liliana e 

Thays por sempre estarem comigo, dando apoio em todas as minhas escolhas e por sempre 

entenderem a minha ausência nos encontros. 

À toda minha família que sempre me apoiou em busca dos meus objetivos, à 

minha queria mãe Ray por sempre estar ao meu lado, meu irmão Ernest, meus tios, primos 

e as minhas cachorras Lia e Bella.  

Aos meus queridos avós (mamãe vovó e papai vovô), eu nunca vou esquecer o 

que vocês fizeram por mim. Obrigada por terem me educado e cuidado como filha, por 

me ensinarem a ter caráter em todas as áreas da minha vida, por estarem ao meu lado em 

busca dos meus objetivos e por terem ajudado a me tornar a pessoa que sou hoje. 

MAMÃE VOVÓ, principalmente, obrigada por todos os colos que você me deu quando 

eu estava com o coração cheio de dor e aperto. Amo muito vocês dois!  

  A todos que contribuíram de todas as formas possíveis para este trabalho. 

Obrigada! 

 

  



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Olhe para as estrelas e não para os seus pés.  

Tente entender o que você vê e imagine o que faz o universo existir.  

Seja curioso” 

(Stephen Halking) 



ix 
 

Resumo 

 

Simuliidae é uma família de insetos que abriga espécies de importância médico-

veterinária devido ao hábito hematófago de fêmeas da maioria das espécies, tornando-as 

potenciais vetores de patógenos aos seres humanos e outros animais. A principal doença 

associada ao ser humano cujos vetores são espécies de Simuliidae é a oncocercose, sendo 

Simulium guianense Wise um dos principais vetores da doença no foco amazônico do 

Brasil e da Venezuela.  Simulium guianense s.l é um complexo de espécies constituído 

por 13 citoformas, algumas das quais poderiam representar espécies distinas. Entretanto, 

para validar a existência dessas espécies, é necessário encontrar caracteres morfológicos 

ou morfométricos para distingui-las e caracterizá-las. Assim, os objetivos deste trabalho 

foram: i) avaliar se entre as citoformas analisadas há diferenças morfológicas passíveis 

de distinguir espécies crípticas no complexo Simulium guianense s.l; ii) e, avaliar se a 

morfometria geométrica é uma ferramenta útil para distinguir diversidade críptica entre 

as citoformas analisadas do complexo Simulium guianense s.l. A procedência dos 

espécimes analisados é a mesma de 12 citoformas do complexo Simulium guianense s. l. 

já caracterizadas na literatura, coletados na Venezuela e no Brasil. Estruturas 

morfológicas de importância taxonômica e a morfometria da fenda gular da larva e da 

placa cefálica da pupa foram utilizadas para comparar as diferentes citoformas sob estudo. 

O estudo comparativo da morfologia das estuturas selecionadas não evidenciou 

diferenças consistentes para identificar diversidade críptica entre as 12 citoformas. Entre 

essas estruturas, a placa ventral do macho, uma das estruturas mais informativas para a 

taxonomia de muitos grupos em Simuliidae, apresentou-se, de forma geral, uniforme ao 

longo das populações analisadas e as variações encontradas foram consideradas 

intraespecíficas. A análise morfométrica-geométrica das duas estruturas selecionadas 

conseguiu indicar algumas variações entre as citoformas, entretanto, não sustentam a 

existência de espécies crípticas entre as citoformas analisadas. Futuras análises, incluindo 

outras estruturas, poderão refinar a análise e fornecer informações sobre a presença ou 

não de diversidade críptica. Dessa forma, até que novas abordagens sejam integradas para 

auxiliar na investigação da diversidade críptica em Simulium guianense s.l., nenhuma das 

12 citoformas desse complexo pode ser considera espécie distinta da espécie nominal.  

 

Palavras-chaves: complexo de espécies, diversidade críptica, taxonomia, oncocercose. 
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Abstract 

 

Simuliidae is a family of insects that shelter species of medical and veterinary importance 

due to the hematophagous habitus of females of most species, making them potential 

pathogen vectors for humans and other animals. The main disease associated with humans 

whose vectors are Simuliidae species is Onchocerciasis, with Simulium guianense Wise 

being one of the main vectors of the disease in the Amazonian focus of Brazil and 

Venezuela. Simulium guianense s.l. is a species complex consisting of 13 cytoforms, some 

of which could represent distinct species. However, to validate the existence of these 

species, it is necessary to find morphological or morphometric characters to distinguish 

and characterize them. Thus, the objectives of this study were: i) to evaluate if there are 

morphological differences between the analyzed cytoforms that can distinguish cryptic 

species in the Simulium guianense s.l. complex; ii), and to evaluate if geometric 

morphometry is a useful tool to distinguish cryptic diversity among the analyzed 

cytoforms of the Simulium guianense s.l. complex. The origin of the analyzed specimens 

is the same as that of 12 cytoforms of Simulium guianense s.l. complex already 

characterized in the literature, collected in Venezuela and Brazil. Morphological 

structures of taxonomic importance and the morphometry of larval postgenal cleft and 

pupal cephalic plate were used to compare the different cytoforms. The comparative study 

of the morphology of the selected structures did not showed consistent differences to 

identify cryptic diversity among the 12 cytoforms. Among these structures, the ventral 

plate of the male, one of the most informative structures for the taxonomy of many groups 

in Simuliidae, was in general uniform throughout the analyzed populations and the 

variations found were considered intraspecific. The morphometric-geometric analysis of 

the two selected structures was able to indicar some variations between the cytoforms, 

however, do not support the existence of cryptic species among the analyzed cytoforms.  

Further analysis, including other structures, may refine the analysis and provide 

information on the presence or absence of cryptic diversity. Thus, until new approaches 

are integrated to aid in the investigation of cryptic diversity in Simulium guianense s.l., 

none of the 12 cytoforms of this complex can be considered as species distinct from the 

nominal species. 

 

Keywords:  species complex, cryptic diversity, taxonomy, onchocersiasis. 
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1. Introdução 

1.1. Aspectos gerais de Simuliidae 

Simuliidae forma um grupo relativamente pequeno de insetos pertencentes a Diptera 

(Crosskey 1990), estando classificados em Culicomorpha e incluídos em Culicoidea 

(Kutty et al.  2018). Seus representantes são conhecidos popularmente como “blackfly” 

na língua inglesa, “jejene” nos países latino-americanos, a exceção do Brasil, onde são 

conhecidos como “piuns” e “borrachudos” (Crosskey 1990). Esta família está distribuída 

no mundo todo, com exceção da Antártida e algumas ilhas oceânicas onde não há água 

corrente, condição essencial para o desenvolvimento dos estágios imaturos (Crosskey 

1990).  

Os adultos de Simuliidae podem ser reconhecidos pelo tamanho diminuto, de 2 a 4 

mm, cabeça com um par de antenas curtas e probóscide robusta e curta, tórax robusto e 

curvado, asas membranosas e hialinas com a região anal bem desenvolvida e notáveis 

veias na região anterior (Hamada et al. 2014; Currie e Grimaldi 2000). As fêmeas podem 

se diferenciadas dos machos por características dos olhos, sendo as fêmeas dicópticas, 

com omatídeos do mesmo tamanho, enquanto os machos são holópticos, com omatídeos 

superiores maiores que os inferiores (Adler et al. 2004).  

Os simulídeos são holometábolos, passando pelos estágios de ovo, larva, pupa e adulto 

(Fig. 1) (Coscarón e Coscarón-Arias 2007). Os estádios imaturos limitam-se aos 

ambientes aquáticos, enquanto os adultos limitam-se ao ambiente terrestre. Os ovos, 

larvas e pupas podem ser encontrados em diversos tipos de ambientes aquáticos como, 

por exemplo, grandes rios, cachoeiras, riachos, córregos, pequenos brejos e até mesmo 

em ambientes artificiais (Coscarón e Coscarón-Arias 2007; Cunha 2001). As larvas 

habitam locais com água corrente, frequentemente de fluxo rápido, mas há espécies 

especializadas em ambientes onde o fluxo de água é mínimo, como em áreas de brejos.  

As larvas se localizam próximo da superfície onde há maior disponibilidade de 

oxigênio e maior densidade de substratos como folhas e ramos da vegetação ripária, mas 

também podem ocupar pedras no fundo do curso d’água. As larvas se prendem ao 

substrato por meio de um anel de ganchos presente na região posterior e, uma almofada 

de seda que elas constroem e aderem ao substrato (Crosskey 1990). As larvas de 

simulídeos não possuem um número fixo de estádios, podendo variar de seis a nove, 

embora sete seja a média para a maioria das espécies (Fig. 1) (Coscarón e Coscarón-Arias 

2007; Santos-Neto et al. 2015).  
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A forma geral da larva é vermiforme (Fig. 2), uma vez que não possuem pernas 

verdadeiras. A maioria das espécies possui um par característico de leques cefálicos, com 

os quais filtram o alimento que está na coluna d’água, levando-o até a boca (Eymann 

1991). A larva de último estádio da maioria das espécies constrói um casulo de seda 

dentro do qual completa a metamoforse para o estágio de pupa (Fig. 3). A pupa é um 

estágio no qual o organismo não se alimenta e, é caraterizada pela presença de filamentos 

branquiais expostos por meio dos quais obtêm oxigênio da água (Fig. 3). As pupas 

contendo adultos farados (pupas que contém o adulto já formado sob o tegumento) 

apresentam coloração marrom-escuro a preto. Os adultos emergem da pupa no interior de 

uma bolha de ar que explode em contato com a superfície da água, liberando o espécime 

para o voo (Crosskey 1990). 

Os adultos muitas vezes formam enxames sobre o dossel da árvore ou perto da água, 

onde ocorre o acasalamento (Crosskey 1990). Na maioria das espécies a oviposição 

ocorre sobre rochas, vegetação ou outros substratos submersos (Santos-Neto et al. 2015, 

Shelley et al. 2010), mas em algumas espécies as fêmeas podem ovipor diretamente na 

água e outras, fora da água, na zona de respingos onde as massas de ovos permanecem 

úmidas (Crosskey 1990, Moreira e Sato 1996). As fêmeas geralmente ovipõe de 200 a 

300 ovos por ciclo, e o ovo tem formato oval irregular a subtriangular (Crosskey 1990). 

Os ovos são aderidos ao substrato por meio de uma substância adesiva (Crosskey 1990).  
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Figura 1: Ciclo de vida de Simulium guianense s.l. (Diptera: Simuliidae) identificando as 

fases aquáticas e terreste. Os números sobre as larvas referem-se ao número de estádios 

para esta espécie. 

 

 

Figura 2: Larva de último estádio de Simulium guianense s.l. (Diptera: Simuliidae), vista 

lateral. Escala= 1,0 mm.  

 

 

Figura 3: Pupa de Simulium guianense s.l. (Diptera: Simuliidae) em seu casulo, vista 

lateral. Escala = 1. mm. 
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1.2. Distribuição e classificação  

Segundo Adler (2019), Simuliidae é representada atualmente por cerca de 2300 

espécies distribuídas em 26 gêneros viventes e 16 fósseis. Essa família é dividida em duas 

subfamílias: Parasimuliinae, encontrada apenas na região Neártica e, Simuliinae, 

distribuída mundialmente, com exceção da Antártida e algumas ilhas oceânicas. 

Simuliinae é constituída por duas tribos: Prosimuliini e Simuliini (Crosskey e Howard 

2004). Na região Neotropical é encontrada apenas Simuliini, representada por 10 gêneros 

e aproximadamente 350 espécies. No Brasil são encontrados três gêneros: Araucnephia 

Wygodzinsky e Cóscarón, Lutzsimulium D’Andretta e D’Andretta e Simulium Latreille, 

sendo este último o mais diverso gênero da família, com aproximadamente 105 espécies 

registradas para o país, algumas das quais possuem importância médica-veterinária 

(Adler 2019, Shelley et al. 2010). 

 

1.3. Importância ecológica e médica-veterinária 

Simuliidae é um importante componente da cadeia trófica, tanto em ambientes 

terrestres como aquáticos. Pássaros e outros insetos se alimentam dos adultos e dos 

estágios imaturos de simulídeos, os quais são frequentemente encontrados em grande 

abundância nos ambientes lóticos (Currie e Adler 2008). Por se alimentarem de matéria 

orgânica particulada, as larvas são importantes na ciclagem de nutrientes de ambientes 

aquáticos (Malmquivist et al. 2004). 

A família tem importância médica-veterinária, pois apresenta várias espécies com 

fêmeas hematófagas, fato esse que as tornam potenciais vetores de patógenos ao ser 

humano e outros animais (Adler et al. 2004; Currie e Adler 2008). Durante o ato de 

hematofagia, a fêmea libera uma substância anestésica pela saliva, por isso, sua presença 

é notada somente poucos minutos após o início do repasto sanguíneo. No local da picada, 

a pele do hospedeiro fica marcada por um ponto vermelho, pela presença de sangue 

coagulado (Lacey 1981; Marcondes 2011), podendo haver inchaço, dor, prurido em uma 

reação alérgica como resposta a inflamação do local, que pode durar vários dias (Fontes 

2011). 

A principal doença associada ao ser humano cujo vetor são espécies de Simuliidae é 

a onconcercose (cegueira dos rios ou mal do garimpo), causada pela Onchocerca volvulus 

(Leuckart, 1893), com registro na África, América Central e América do Sul (WHO 
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2017). As microfilárias de Onchocerca  volvulus, após serem ingeridas pela fêmea, 

atravessam o intestino médio do inseto e se alojam na musculatura do tórax, onde se 

desenvolvem até se transformarem na forma infectante. Em seguida as microfilárias 

migram para a prosbóscide do inseto, podendo ser transmitida para o hospedeiro humano 

no próximo repasto sanguíneo (Fontes e Rocha 2011). 

Além de serem vetores de agentes etiológicos, as fêmeas de Simuliidae, quando em 

densidade elevada, podem provocar grande desconforto aos seres humanos e outros 

animais, tanto pela hematofagia em si, quanto pela insistência de sua investida contra o 

hospedeiro, causando redução na qualidade de vida do trabalhador rural, êxodo rural e 

diminuição da produção dos animais domésticos (Marcondes 2011). Da mesma forma, 

regiões onde a economia depende da indústria turística também podem sofrer prejuízos 

financeiros devido a hematofagia das fêmeas de Simuliidae (Feld 2002; Currie e Adler 

2008).  

Apesar da oncocercose ser uma doença bem conhecida (WHO 2017), ainda existem 

problemas na identificação das espécies vetores, pois as espécies de Simuliidae 

envolvidas na transmissão da Onchocerca volvulus podem variar de lugar para lugar e, a 

área de distribuição dessas espécies são frequentemente maiores do que as áreas em que 

elas atuam como vetores (Shelley et al. 1979). Soma-se a isso o problema de espécies 

crípticas, que são espécies isoladas reprodutivamente, mas morfologicamente 

indistinguíveis (Rothfels 1987), que podem mascarar a identidade do vetor da 

oncocercose em diferentes regiões (Shelley et al. 1997). 

 

1.4. Simulium guianense Wise, 1911 

Simulium guianense Wise, 1911 está alocada em Simulium (Trichodagmia) no grupo 

Orbitale (Shelley et al. 2010; Hernandez-Triana 2011). Essa espécie tem como localidade 

tipo o Rio Essequibio, em Essequibio, na Guiana (Wise 1911). Entretanto a espécie 

apresenta ampla distribuição na América do Sul, sendo encontrada na Guiana, no Brasil 

(Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Paraná, Pará, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 

Tocantins), no Suriname, Guiana Francesa e na Venezuela (Adler 2019). A relação das 

fases imaturas de Simulium guianense com macrófitas aquáticas da família 

Podostemaceae é conhecida, com larvas e pupas vivendo associadas a essas plantas em 

rios de médio a grande porte (Shelley et al. 2004).  
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Smart (1940) redescreveu a fêmea de Simulium guianense e apresentou uma curta 

descrição do macho e da pupa. Posteriormente Shelley et al. (1997) sinonimizou duas 

espécies com Simulium guianense: Simulium pintoi D’Andretta e D’Andretta, 1945, 

descrita a partir de espécimes coletados no Rio Piracicaba, no estado de São Paulo, Brasil 

e Simulium ortizi Ramírez-Pérez, 1971, descrita com base em indivíduos do Rio Caroni, 

no estado de Bolivar, Venezuela. 

Essa espécie possui um alto índice antropofílico e é conhecida por ser o principal vetor 

da oncocercose em áreas montanhosas do foco amazônico no Brasil e na Venezuela 

(Basañez et al. 1988; Hamada et al. 2010). Em áreas altas do Sul da Venezuela onde está 

o foco, Simulium guianense é considerada antropofílica, enquanto nas áreas baixas (no 

Norte de Roraima) é considerada zoofílica (Shelley et al. 1997; Hamada e Fouque 2001). 

Devido a esse hábito diferenciado e à sua ampla distribuição geográfica, Simulium 

guianense tem sido suspeita de ser um complexo de espécies crípticas - espécies que 

possuem um grau de semelhança morfológica alto entre si, entretanto acabam 

diferenciando-se em aspectos genéticos, reprodutivos, biológicos e capacidade vetorial 

(Rothfels 1979; Kruger et al. 2000). Charalambous et al. (1996) verificaram a presença 

de quatro citótipos em diferentes populações de Simulium guianense, o que poderia 

explicar o fato de algumas populações serem antropofílicas enquanto outras são 

zoofílicas. Mattos (2007) mostrou a presença de mais dois outros citótipos (analisando 

três populações) e realizou um estudo molecular com oito populações de Simulium 

guianense (baseado no gene mitocondrial CO1) de diferentes regiões do Brasil 

fornecendo mais evidências da diversidade desta espécie.  Da mesma forma, Hamada et 

al. (2010) demonstraram em seu estudo, usando o gene mitocondrial CO1 e características 

morfológicas, que uma população considerada variação de Simulium guianense relatada 

por Shelley et al. (2002) na verdade representava uma espécie diferente, a qual foi descrita 

como Simulium litobranchium Hamada, Pepinelli, Mattos-Gloria e Luz (2010). Crainey 

et al. (2014), utilizando o gene mitocondrial CO1 de populações de Simulium guianense 

e Simulium litobranchium de oito localidades do Brasil, corroboraram em suas análises o 

isolamento genético entre essas duas espécies. E em um trabalho mais recente Adler et 

al. (2017) analisaram a estrutura cromossômica de 25 populações de Simulium guianense 

s.l. distribuídas no Brasil, Guiana Francesa e Venezuela. Esse estudo revelou um alto 

nível de variação envolvendo 83 rearranjos macrogenômicos nas 25 populações 

analisadas, reportando 13 citoformas (A1, A2, B1, B2, B3, B4, C, D, E1, E2, E3, E4 e F), 

algumas das quais os autores sugeriram que poderiam ser espécies válidas. Apesar de 
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considerada no trabalho, a citoforma A1, descrita por Charalambous et al. (1996), não 

pode ser analisada devido a não recoleta da citoforma em sua área de distribuição, 

provavelmente pela construção de usinas hidrelétricas na região, que resultou em 

alterações no fluxo de água, cobrindo as áreas de corredeiras, habitats ocupados por essa 

citoforma. 

 

1.5. Morfologia e morfometria para diferenciar espécies 

A morfologia, é o estudo da forma ou de parte do objeto (Fornel e Cordeiro-Estrela 

2011), é amplamente utilizada em estudos biológicos por permitir comparações de 

estruturas entre espécimes e espécies (Monteiro 2017), sendo, portanto, uma ferramenta 

fundamental para a identificação e classificação das espécies (Pepinelli et al. 2009; 

Hamada et al. 2015). Entretanto, nem sempre a morfologia é suficiente para separar 

espécies, especialmente as crípticas (Arrivillaga e Feliciangeli 2001). Assim, em 

complemento à morfologia surgiu, no final do século XIX, a morfometria, baseada nos 

trabalhos de Francis Galton (1822-1911) e Karl Pearson (1857-1963), que estudavam 

variações de forma por correlações entre distâncias medidas em estruturas biológicas 

(Bookstein e Green 1993; Monteiro e Reis 1999).  

A morfometria pode ser dividida em clássica e geométrica. Na morfometria clássica 

(ou tradicional) é utilizado um conjunto de métodos estatísticos que emprega medidas 

lineares como comprimentos, larguras, ângulos ou razões (proporções) calculadas ou 

tomadas a partir de estruturas ou partes de organismos (Rohlf e Marcus 1993). Enquanto 

que na morfometria geométrica os dados não se baseiam em medidas ou ângulos, mas 

sim em coordenadas cartesianas obtidas por marcos anatômicos homólogos (Monteiro e 

Reis 1999), que podem ser de três tipos: justaposição de tecidos (tipo I), ponto de máxima 

curvatura (tipo II) e pontos extremos (tipo III) (Bookstein 1990).  

Assim, as análises geométricas apresentam propriedades diferentes da morfometria 

clássica, agregando biologia, estatística e geometria (Monteiro e  Reis 1999), pois os 

marcos anatômicos são pontos aos quais estão ligadas explicações sobre processos 

biológicos e evolutivos, permitindo comparar espécies por homologia e forma das 

estruturas, preservando toda a informação geométrica contida nos dados originais 

(Bookstein 1991; Francoy e Imperatriz-Fonseca 2010). 

Entre os estudos sobre insetos que utilizaram a morfometria geométrica podemos 

destacar a análise da divergência da forma da asa entre duas espécies estreitamente 
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relacionadas, que se acreditava tratar de uma única espécie de Triatominae (Villegas et 

al. 2002). Foi estudada a existência de dimorfismo sexual nas asas de 24 espécies de 

Tachysphex Kohl (Hymenoptera), sugerindo que os estudos devem ser baseados somente 

em um dos sexos para evitar resultados equivocados (Pretorius 2005). E, por fim, foi feito 

um estudo para investigar variação críptica na genitália masculina de espécies de 

Belostoma (Belostomatidae), avaliando os efeitos alométricos sobre a integração e 

modularidade das estruturas estudadas, o qual sugeriu que a alometria é um importante 

fator integrador para algumas características estudadas em Belostoma (Stefanello et al. 

2018).  

A morfometria geométrica tem sido uma ferramenta útil em estudos de complexo de 

espécies, como observado para Phlebotominae. Espécies do complexo Lutzomyia 

longipalpis geneticamente bem diferenciadas podem ser também confirmadas pela 

geometria das asas (De La Riva et al. 2001). 

Em relação a Simuliidae, a morfometria clássica foi utilizada para diferenciar os 

membros do complexo de espécies de S. damnosum (Kruger e Garms 1999) e a 

morfometria geométrica no uso da descrição de variações evolutivas significativas das 

asas de Simuliidae, mostrando que essa ferramenta é útil para quantificar a variação em 

um sitema de caráterr estruturalmente conservador e que os dados são valiosos para 

interpretar as tendências evolutivas e de como essas variações se relacionam com a 

morfologia funcional (Pepinelli et al. 2013).  

Desta forma, estudos utilizando morfologia e morfometria geométrica poderão 

complementar os estudos de Adler et al. (2017) e Charalambous et al. (1996) para avaliar 

se as 12 citoformas identificadas apresentam diferenças morfológicas suficientes para 

indicar a presença de diversidade críptica. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizar morfologicamente e morfometricamente as 12 citoformas de Simulium 

guianense s.l. para avaliar a presença de espécies crípticas nesse complexo. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Verificar se caracteres morfológicos utilizados na taxonomia de Simuliidae podem 

ser utilizados para detectar a presença de espécies crípticas entre 12 citoformas do 

complexo Simulium guianense s.l. 

 

- Avaliar se a morfometria geométrica representa uma ferramenta útil para detectar 

a presença de espécies crípticas entre 12 citoformas do complexo Simulium 

guianense s.l. 
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3. Material e métodos  

3.1. Proveniência do material analisado 

Os espécimes de Simulium guianense s.l. analisados no presente trabalho (Tabela 1) 

estavam armazenados em álcool absoluto e álcool 80% a -20°C no Laboratório de 

Citotaxonomia e Insetos Aquáticos do INPA e foram provenientes de expedições 

realizadas em diferentes regiões do Brasil, Guiana Francesa e Venezuela (Fig. 4). As 

populações analisadas no trabalho de Adler et al. (2017) foram provenientes desse mesmo 

material. No Brasil os espécimes foram coletados em 12 estados: Amapá, Amazonas, 

Pará, Roraima, Ceará, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas 

Gerais e São Paulo. Na Guiana Francesa, Simulium guianense s.l. foi coletado do Rio 

Maroni, que se origina na encosta Norte das Montanhas Tumucumaque e atravessa uma 

densa floresta tropical, rumo ao oceano Atlântico. Na Venezuela, Simulium guianense s.l. 

foi coletada no Parque Nacional Canaima e na região da Gran Sabana, no sudeste do 

estado de Bolívar, uma região caracterizada por savanas sem árvores, intercaladas com 

montanha e florestas de galeria. 
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Tabela 1: Locais e datas de coleta das populações de Simulium guianense s.l. (Diptera: 

Simuliidae) analisadas nesse trabalho com as respectivas características físicas dos cursos 

d’água amostrados e designação das citoformas de acordo com Adler et al. (2017).  

Localização (estado, município, Rio, local e 

coordenadas geográficas) e data de coleta 

Largura do 

Rio (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Elevação 

(m) 
Citoforma 

Brasil-Norte 

Amapá, Oiapoque, Rio Oiapoque, Cachoeira 

Grande (03°48'13"N; 51°52'31"O); 9/VIII/2011 

700 27,8 7 B3 

Amapá, Serra do Navio, Rio Água Fria 

(00°48'34"N; 51°58'45"O); 3/VIII/2011 

20 24,8 78 B2 

Amazonas, Presidente Figueiredo, Rio Pitinga, 

Cachoeira 40 ilhas (00°53'39"S; 59°34'45"O); 

7/XII/2006 

50 29,0 66 B2 

Pará, Alatamira, Rio Xingu, Quebra Canela 

(03°18'06"S; 52°02'34"O); 26/X/2007 

4,900 30,4 86 D 

Pará, Altamira, Rio Iriri (03°49'16"S; 

52°38'16"O); 25/X/2007 

1000 31,5 122 D 

Roraima, Caroebe, ramal 37, Rio Caroebe, 

Fazenda Cachoeirinha (00°57'09"N 59°37'00"O); 

26/III/2012 

20 28,2 146 B2 

Roraima, Amajari, Rio Ereu, Fazenda São 

Sebastião (04°02'00"N;61°23'10"O); 26/III/2012 

30 31,3 143 B2 

Roraima, Cantá, Rio Cachorro, ponte (02°25'19"N 

60° 40'02"O); 28/III/2012 

20 28,0 66 B2 

Nordeste     

Ceará, Parnaíba, Rio Pirangi, Cachoeira Pirapora 

(03°33'32"S;41°21'57"O); 6/II/2011 

20 26,1 355 F 

Maranhão, Carolina, Rio Farinha (06°51'49"S; 

47°28'08"O); 16/XI/2000, 11/VIII/2001 

450 25,0 168 C 

Piauí, Barras, Rio Longá, perto da ponte 

(04°12'16"S 42°14'21"O); 27,28/V/2011 

170 29,6 75 F 

Piauí, Piracuruca, Rio Jacareí, BR343, ponte 

(03°43’59” S;41°40’54” O); 2/06/2011 

20 28,4 74 F 

Centro-Oeste     

Goiás, Rio Verde, Rio Verdão (17°32'34"S; 

50°33'33"O); 20/V/2006 

150 20,0 523 E4 

Mato Grosso, Nova Xavantina, Travessão das 

facas, Rio das Mortes (14°48'03"S; 52°38'38"O); 

7/VII/2012 

200 22,9 200 E3 
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Continuação 

Localização (estado, município, Rio, local e 

coordenadas geográficas) e data de coleta 

Largura do 

Rio (m) 

Temperatura 

da água (°C) 

Elevação 

(m) 
Citoforma 

Mato Grosso, Barra do Garcia, Rio Araguaia, 

Travessão da Pitomba (15°53'07"S; 52°06'10"); 

13/VII/2012 

210 24,0 293 E2 

Mato Grosso, Santa Rita do Trivelato, Rio Teles 

Pires, Salto Magessi, (13°34'34"S; 55°16'00"O); 

2/XI/2012 

160 29,2 356 B1 

Brasil-Sudeste     

Espírito Santo, Sooretama, Rio São José 

(19°07'33''S; 40°14'26''O); 3/V/2013 

60 - 36 E1 

Minas Gerais, Januaria, Rio Pandeiros, cachoeira 

(15°30'42"S; 44°45'11"O); 2/VI/2014 

32 23,5 500 A2 

São Paulo, Terra Roxa, Rio Pardo (20°48'20"S; 

48°15'22"O); 17/IX/2005 

200 26,0 477 E3 

Guiana Francesa     

Maroni, Maripasoula, Rio Maroni, (03°27'53"N; 

54°00'15"O); 17/VI/1999 

130 26,0 106 B2 

Venezuela     

Bolívia, Parque Nacional Savana Grande, Rio 

Parupa (05° 40'38"N; 61°32'43"O), 15/III/2007 

10 22,9 1270 B4 

Bolívia, Parque Nacional Savana Grande, Rio 

Yuruani (05° 05'16"N; 61°05'56"O); 12/III/2007 

30 24,5 870 B4 
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Figura 4: Mapa parcial da América do Sul mostrando os principais rios do Brasil, Guiana 

Francesa e Venezuela onde foram amostradas as populações de Simulium guianense s.l. 

analisadas nesse estudo. Os pontos são representados na figura pelos nomes dos rios 

conforme listado na Tabela 1. Localidade tipo de Simulium guianense e focos atuais de 

oncocercose também são indicados.  

 

 

3.2. Coleta e montagem dos espécimes 

No campo, larvas e pupas foram coletadas manualmente dos substratos, tais como 

folhas de Podostemaceae, galhos e folhas da vegetação marginal, próximas à superfície 

da água.  As larvas foram preservadas em frascos de vidro contendo Carnoy (3 partes de 

álcool absoluto: 1 parte de ácido acético glacial) ou álcool etílico (99%). Pupas com 

adultos farados foram isoladas e mantidas até a emergência do adulto em tubos de plástico 

de 2 ml, contendo um pedaço de papel de filtro úmido. Após 24 horas da emergência do 

adulto, estes foram fixados em álcool etílico 80%, junto ao casulo da pupa (Hamada et al. 

2010).   
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Para as análises morfológicas, quando necessário, estruturas das larvas, pupas, machos 

e fêmeas foram clarificadas em ácido lático 85% aquecido a 45-50°C por um período de 

7-10 minutos. Após a clarificação as estruturas foram lavadas em álcool etílico, 

dissecadas e montadas entre lâmina e lamínula contendo Euparal® como meio de 

montagem.  

Imagens dos hábitos de Simulium guianense s.l. assim como as medidas das estruturas 

foram obtidos com auxílio de uma câmera fotográfica (Leica, DFC420) acopladas a um 

estereomicroscópio (Leica, modelo M165C) e a um computador de bancada. Para um 

reflexo uniforme de luz sobre os espécimes foi utilizando uma cúpula de iluminação LED 

(Kawada e Buffington 2016). Para as estruturas montadas em lâminas foi utilizado um 

microscópio óptico Leica DM5500B com câmera DFC295 acoplada ao microscópio e a 

um computador de bancada. As séries de imagens digitais parcialmente focalizadas foram 

posteriormente sobrepostas utilizando os programas Leica Application Suite 3.4 e 

Helicon Focus®, afim de se obter imagens finais com maior qualidade. Para as 

descrições, medidas e terminologias seguiu-se Adler et al. (2004). 

Para as imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), larvas e pupas foram 

desidratadas em uma série de álcool a 90%, 95% e 99,9%. Em seguida, os indivíduos 

foram colocados em um porta amostras e levados ao ponto crítico para serem secos em 

CO2 durante duas horas. Após a desidratação, larvas e pupas foram montadas em fita 

adesiva de carbono dupla face em stubs de 32 mm. As amostras foram então banhadas 

com uma camada de ouro e fotografadas usando um microscópio eletrônico de varredura 

(VEGA 3 tescan) no Laboratório Temático de Microscopia Eletrônica e Óptica do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Os procedimentos para 

mensuração dos espécimes e terminologia morfológica foram os de Adler et al. (2004).  

Após a publicação do estudo, os espécimes analisados serão depositados na coleção 

de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, 

Amazonas, Brasil. 

 

3.3. Caracterização morfológica 

Para a caracterização morfológica e posterior comparação entre as populações foram 

utilizados adultos (machos e fêmeas), pupas e larvas de populações representantes das 12 

citoformas de Simulium guianense s.l. (A2, B1, B2, B3, B4, C, D, E1, E2, E3, E4 e F) de 

acordo com o proposto em Adler et al. (2017) e Charalambous et al. (1996). 
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As estruturas utilizadas nas análises comparativas (Figs. 5-7) foram selecionadas por 

comumente serem as mais variáveis dentro e entre espécies, sendo, portanto, estruturas 

importantes para investigação de diversidade críptica. Vale ressaltar que machos e fêmeas 

emergidos das pupas foram pouquíssimos representados entre as populações analisadas 

e, dessa forma, as análises morfológicas das estruturas de ambos sexos foram baseadas 

principalmente em indivíduos farados extraídos das pupas (quando presentes). A seguir 

será apresentado, para cada estrutura selecionada, as principais características que foram 

utilizadas para as descrições e comparações. 

 

Macho 

Terminália  

Gonópode (representado pelo gonóstilo + gonocoxito) (Fig. 5A). Esclerotização; 

coloração; formato do gonocoxito e do gonóstilo; relação comprimento versus largura do 

gonocoxito e gonóstilo; presença e distribuição de cerdas; número de espinho na região 

apical do gonóstilo.  

Placa ventral (Figs. 5B-D). Estrutura comparada em diferentes posições. Em vista 

ventral (Fig. 5C): formato do corpo principal da placa ventral; relação comprimento 

versus largura do corpo principal da placa ventral; formato das margens anteriores e 

posteriores do corpo principal; relação comprimento versus largura da projeção mediana; 

localização da projeção mediana; direcionamento dos braços basais. Vista lateral (Fig. 

5B): comprimento do ombro em relação ao comprimento do braço basal; formato da 

região de inserção dorsal; relação comprimento versus largura da projeção mediana; 

formato geral da projeção mediana; altura do ápice da projeção mediana em relação a 

altura do ápice do ombro do corpo principal da placa; comprimento da projeção mediana 

(considerando o sentido vertical) em relação ao comprimento total da placa ventral; 

posicionamento da projeção mediana em relação ao corpo principal da placa ventral; 

distribuição das cerdas na projeção mediana. Vista ventral (com ápice inclinado 

dorsalmente) (Fig. 5D): formato da projeção mediana; relação comprimento versus 

largura da projeção mediana; formato das margens laterais; presença e localização da 

quilha ventral.  

 

Fêmea 

Cabeça 

Área nudiocular (Fig. 5E). Formato, desenvolvimento e coloração.  
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Cibário (Fig. 5G). Esclerotização e desenvolvimento da córnua; caracterização da 

armadura. 

 

Abdômen 

Terminália 

Cerco (Fig. 5F). Relação comprimento versus largura; coloração; distribuição das 

cerdas. 

Lóbulo anal (Fig. 5F). Formato; esclerotização; distribuição de cerdas; formato e 

esclerotização da projeção distal. 

Válvula hipoginial (Fig. 5H). Esclerotização das válvulas; distância entre as válvulas; 

formato da região apical das válvulas; distribuição de microtríquias; relação comprimento 

versus largura da válvula; formato da região esclerotizada entre as válvulas. 
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Figura 5: Estruturas de Simulium guianense s.l. (Diptera: Simuliidae) utilizadas para as 

análises morfológicas comparativas. (A-D): Macho. (A) Gonocoxito e gonóstilo. (B) 

Placa ventral, vista lateral. (C) Placa ventral, vista ventral. (D) Placa ventral, vista ventral 

(com ápice inclinado dorsalmente). (E-H) Fêmea. (E) Área nudiocular. (F) Lóbulo anal e 

cerco. (G) Cibário. (H) Válvula hipoginial. GNT = gonóstilo. GNX = gonocoxito. CP = 

corpo principal. CT= comprimento total.  RID= região de inserção dorsal. PM = projeção 

mediana. MA = margem anterior. MP = margem posterior. BB = braço basal. NA = área 

nudiocular. CE = cerco. LO = lóbulo anal. PD = projeção distal. C = comprimento. L = 

largura.  
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Pupas  

Casulo (Fig. 6A). Formato geral; coloração; tipo de trama; altura da região anterior; 

reforço da borda; presença ou ausência de protuberâncias no casulo; comprimento lateral; 

comprimento da região anterior. 

Cabeça e tórax (Fig. 6B). Presença ou ausência de tubérculos; se presentes, 

distribuição dos tubérculos. 

Brânquias (Figs. 6D-E). Coloração; número de filamentos; padrão de ramificação dos 

filamentos; presença ou ausência de microespículas; se presentes, arranjo das 

microespículas; caracterização e distribuição de sulcos transversais; formato e 

esclerotização dos ápices dos filamentos; presença da fenestra basal. 
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Figura 6: Estruturas das pupas de Simulium guianense s.l. (Diptera: Simuliidae) utilizadas 

para as análises morfológicas comparativas. (A) Pupa no casulo, hábito lateral. (B) Placa 

cefálica. (C) Brânquias e região parcial do tórax. (D) Filamentos branquiais, detalhe das 

regiões medianas. (E) Filamentos branquiais, detalhe das regiões apicais. C= 

comprimento; RA= região anterior. 
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Larvas 

Corpo (Fig. 7A). Comprimento total; coloração geral; formato geral. 

 

Cabeça 

Gânglio subesofageano (Fig. 7B). Formato e cor da pigmentação. 

Fenda gular (Fig. 7C). Formato geral; relação comprimento versus largura; 

comprimento da ponte gular em relação ao comprimento do hipostômio. 

Hipostômio (Fig. 7F). Formato da margem anterior; esclerotização da margem 

anterior; formato e número de dentes.  

Antena (Fig. 7E). Coloração; comprimento do segmento mediano em relação aos 

segmentos basal e apical.  

 

Abdômen 

Cerdas modificadas do tórax e abdome (Fig. 7D). Formato geral e distribuição. 

Esclerito anal (Fig. 7G). Formato geral; comprimento do braço anterior em relação ao 

braço posterior; número de fileiras de ganchos; número de ganchos por fileira. 
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Figura 7: Estruturas das larvas de Simulium guianense s.l. (Diptera: Simuliidae) utilizadas 

para as análises morfológicas comparativas. (A) Hábito lateral. (B) Cabeça, vista ventral, 

detalhe do gânglio subsofageano pigmentado. (C) Hipostômio e fenda gular, vista ventral. 

(D) Cerdas da cutícula do corpo. (E) Antena. (F) Detalhe do hipostômio, vista ventral; 

(G) Esclerito anal. RP = Região posterior. GS = Gânglio subsofageano; AH = Altura do 

hipostômio. BA = Braço anterior. BP = Braço posterior.  AF = Altura da fenda gular. C= 

comprimento. S = Sensila.  
 

 

 

 

 

 



22 
 

3.4. Morfometria geométrica 

Devido a inexistência ou número reduzido de espécimes adultos emergidos para 

algumas citoformas, nenhuma estrutura desse estágio foi incluída nas análises 

morfométricas.  

 

Larvas 

Para morfometria geométrica, foi analisada a fenda gular (Fig. 8) de 140 de larvas de 

último estádio das seguintes citoformas: A2 (Rio Pandeiros; n = 10); B1 (Teles Pires; n = 

10); B2 (Cachorro, Pitinga; n = 20); B3 (Oiapoque, n = 10); B4 (Yuruani; n = 10); C 

(Farinha; n = 10); D (Xingu e Iriri; n = 20); E1 (São José; n = 10); E2 (Araguaia; n = 10); 

E3 (Mortes; n = 10); E4 (Verdão; n = 10); e F (Longá; n = 10).  

 

Pupas 

Foram analisadas 121 placas cefálicas (Fig. 9) de pupas fêmeas referente às seguintes 

citoformas: A2 (Rio Pandeiros; n = 8); B1 (Rio Teles Pires; n = 10); B2 (Cachorro, 

Pitinga; n= 16); B3 (Oiapoque; n = 8); B4 (Yuruani; n = 5); C (Farinha; n = 8); D (Xingu 

e Iriri; n = 20); E1 (São José; n = 6); E2 (Araguaia; n = 10); E3 (Mortes; n = 10); E4 

(Verdão; n = 10); F (Longá n = 10). A escolha de apenas um dos sexos para ser analisado 

é importante porque há dimorfismo sexual nas placas cefálicas, evitando-se assim os 

efeitos da alometria (Monteiro e Reis, 1999).  

 

Preparativos para análise 

O passo a passo da análise de morfometria geométrica incluiu:  

1) Obtenção das imagens em formato de Arquivo de Imagem com Tags (.tiff). 

2) Conversão das imagens em formato ClaRion Top Speed (.tps) (software tpsUtil 

1.34). 

3) Plotagem de marcos e semi-marcos anatômicos (software TpsDig2 2.31). Para a 

análise da fenda gular foram estabelecidos dois marcos anatômicos identificando o início 

e o fim da estrutura e 70 semi-marcos anatômicos gerando a curva da fenda (Fig. 8). 

Enquanto que para a análise da placa cefálica foram estabelecidos dois marcos 

anatômicos identificando o início e o fim da estrutura, porém com 60 semi-marcos 

anatômicos, gerando uma curva única do formato da placa cefálica (Fig. 9). 
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4) Sobreposição (ou superposição) das imagens de cada espécime para gerar as 

variáveis a serem analisadas (tamanho e forma), removendo da fenda gular e da placa 

cefálica os efeitos de posição (translação), tamanho (proporcionalização) e orientação 

(rotação). Os semi-marcos foram também deslocados ao longo da curva de contorno para 

a otimização dos pontos (Adams et al. 2004) (Fig. 10). Esses procedimentos foram 

realizados por meio de uma Análise Generalizada de Procrustes (AGP) (Dryden e Mardia 

1998), utilizando o pacote Geomorph (Adams e Otarola-Castillo 2013) no 

softwareRStudio versão 1.0.153. Com a AGP foram gerados arquivos de texto (.txt) para 

análises estatísticas.  

 

 

 

Figura 8: Marcos anatômicos (ponto em vermelho) e semi-marcos anatômicos (linha em 

azul) plotados na fenda gular da larva de Simulium guianense s.l. no software TpsDig2.  
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Figura 9: Marcos anatômicos (ponto em vermelho) e semi-marcos anatômicos (linha em 

azul) plotados na fenda gular da larva de Simulium guianense s.l. no software TpsDig2.  

 

 

 

 

Figura 10: Configurações da Análise Generalizada de Procrustes para retirada dos efeitos 

indesejáveis. Fonte Zelditch (2004). 

 

3.5. Análise dos dados 

Aos dados da fenda gular e da placa cefálica, gerados conforme explicado 

anteriormente, foram aplicadas Análises de Componentes Principais (ACP) com a função 

Plot Tangente Space (Adams et al. 2004). Essa análise considera a variação de forma e 

plota duas dimensões no espaço tangente (CP1 versus CP2) para um conjunto de amostras 
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alinhadas por Procrustes, neste caso os espécimes. Com valores da ACP foram realizadas 

Análises de Variáveis Canônicas (AVC) (Schlager 2017) para discriminar as citoformas 

(grupos). O objetivo dessa análise é verificar a relação da grandeza de diferenças entre os 

grupos, relativa àquela dentro dos grupos.  

Como a AVC é uma análise de ordenação, descrevendo visualmente diferenças ou não 

entre os grupos (Monteiro e Reis 1999) foi aplicada uma Anova seguida do teste de Tukey 

(R Core Team 2017) com os scores da AVC para confirmar diferenças significativas entre 

os grupos indicados nas AVC. Análises de agrupamento pelos vizinhos mais próximos, 

baseada em distâncias de Mahalanobis (Fornel e Cordeiro-Estrela 2012), foram também 

utilizadas para gerar diagramas em forma de árvore no intuito de verificar padrões de 

similaridade morfométrica entre as citoformas. 

Todas as análises foram realizadas no software RStudio versão 1.0.153, utilizando os 

pacotes “Stats” (R Core Team 2017) “Geomorph” (Adams e Otarola-Castillo 2013) e 

“Morpho” (Schlager 2017). 

 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Comparação morfológica entre citoformas de Simulium guianense s.l. 

Foram analisados aproximadamente 300 espécimes de Simulium guianense s.l. 

referentes a 21 populações conforme apresentado na Tabela 1. Para todas as populações 

selecionadas foram analisados machos, fêmeas, pupas e larvas. A única exceção foi a 

população do Rio Pandeiros (citoforma A2), a qual foi caracterizada apenas para os 

estágios de pupa e larva devido à ausência de adultos emergidos ou pupas com fêmeas e/ 

ou machos farados.  

Nem todas as populações estudadas em Adler et al. (2017) tiveram as estruturas dos 

diferentes estágios de vida caracterizadas por se tratarem de citoformas repetidas. A 

população do Rio Cachorro (citoforma B2) foi adotada como referência para a espécie S. 

guianense sensu strictu para realizar as comparações morfológicas pelo fato de sua 

distribuição ser a mais próxima da localidade-tipo da espécie (Rio Essequibio, Guiana). 

Sendo assim, essa população do rio Cachorro foi caracterizada morfologicamente e, as 

variações observadas nos outros citotipos foram descritas a partir da comparação com ela. 
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4.1.1 Análise morfológica das estruturas dos machos de Simulium guianense s.l. 

 

Gonópode (Figs. 11 e 12). 

Descrição. Gonópode, em vista ventral, bem esclerotizado; de coloração geral castanha, 

exceto pelas regiões menos esclerotizadas translúcidas; com cerdas grossas, castanhas 

(Fig. 11B). Gonocoxito, em vista ventral, subretangular, mais largo que longo, com cerdas 

grossas restritas principalmente à região apical. Gonóstilo mais longo que largo, em forma 

de fuso, com um espinho na região apical (Fig11B).     

Comentários. A análise comparativa das diferentes populações evidenciou que essa 

estrutura se apresenta bastante conservada entre as diferentes citoformas (Figs. 11A, 11C-

I; 12A e 12B). A única exceção foi a população do Rio Yuruani (Fig. 11D), onde o 

gonocoxito é quase quadrangular (e não subretangular, como visualizado nas demais 

populações).  Até mesmo o número de espinhos apicais no gonóstilo, o qual pode ser 

variável em outras espécies do grupo (Nascimento et al. 2017a), permaneceu constante 

entre os exemplares estudados. Com relação à coloração e esclerotização, as variações 

observadas entre os espécimes podem ser explicadas pelo fato da maioria das estruturas 

analisadas terem sido extraídas de machos farados, além disso, esse tipo de variação não 

tem suporte forte o suficiente para indicar diversidade críptica. 
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Figura 11: Simuliulm guianense s.l., macho, gonocoxito e gonóstilo montados entre 

lâmina e lamínula, vista ventral. (A) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma 

do Rio Cachorro [B2]; (C) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (D) Citoforma do Rio 

Yuruani [B4]; (E) Citoforma do Rio Farinha [C]; (F) Citoforma do Rio Xingu [D]; (G) 

Citoforma do Rio São José [E1]; (H) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (I) Citoforma do 

Rio Mortes [E3]. Escalas:  0,03mm.  
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Figura 12: Simulium guianense s.l., macho, gonocoxito e gonóstilo, estruturas montadas 

entre lâmina e lamínula, vista ventral. (A) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (B) Citoforma 

do Rio Longá [F]. Escalas:  0,03 mm. 

 

Placa ventral (Figs. 13-15) 

Descrição. Em vista ventral (Fig. 13B): placa bem desenvolvida e esclerotizada, com 

corpo principal subretangular, cerca de 2,5 vezes mais longa do que que larga; corpo 

principal com margem anterior reta, margem posterior fortemente côncava na região 

mediana; projeção mediana bem desenvolvida, mais longa do que larga, coberta de cerdas 

e localizada na região central do corpo principal da placa ventral; braços basais paralelos. 

Em vista lateral (Fig. 14B): ombro aproximadamente tão longo quanto o braço basal; 

região de inserção dorsal em V, formando um ângulo de 30°; projeção mediana mais 

longa do que larga, região basal mais larga que a região apical, localizada transversamente 

em relação ao corpo principal da placa ventral, ápice não ultrapassando a altura dos 

ombros laterais; projeção mediana medindo aproximadamente 2/3 do comprimento total 

da placa (braços basais + corpo principal), com cerdas abundantemente localizadas na 

metade apical, região apical levemente mais estreita que a região basal. Em vista ventral 

(com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15B): projeção mediana em forma de clava, 2,8 

vezes mais longa do que larga, margens laterais quase retas; quilha ventral pouco 

evidente, restrita a metade basal.  
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Comentários. A placa ventral é o esclerito mais característico da terminália masculina de 

Simuliidae. Para muitos grupos essa estrutura é altamente variável entre espécies e, dessa 

forma, é bastante útil e importante para a taxonomia (Adler et al. 2004). Entretanto, para 

entender como essa estrutura varia entre as espécies, é de suma importância analisá-la em 

diferentes vistas (Hamada et al. 2010; Nascimento et al. 2016). Ao contrário do observado 

para o gonopódio, algumas variações na morfologia geral da placa ventral foram 

diagnosticadas entre as populações estudadas, as quais serão apresentadas a seguir. 

População do Rio Teles Pires (B1). Em vista ventral (Fig. 13A): projeção mediana com 

ápice mais largo que a região basal. Em vista lateral (Fig. 14A) projeção mediana com 

aproximadamente a mesma largura ao longo de todo o comprimento; região de inserção 

dorsal em V, formando um ângulo de 32°. Em vista ventral (com ápice inclinado 

dorsalmente) (Fig. 15A): margem lateral da projeção mediana côncava na metade basal; 

quilha ventral pouco evidente. 

População do Rio Oiapoque (B3). Em vista ventral (Fig. 13C): projeção mediana 

arredondada; quilha evidente, localizada na base da projeção mediana. Em vista lateral 

(Fig. 14C): ombro mais curto que o braço basal; região de inserção dorsal em U; projeção 

mediana com aproximadamente a mesma largura ao longo de todo o comprimento; com 

poucas cerdas. Em vista ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15C): quilha 

ventral fortemente marcada, estendendo-se até os 2/3 apicais. 

População do Rio Parupa (B4). Em vista ventral (Fig. 13D): placa ventral tão larga 

quanto longa; projeção mediana subtriangular. Em vista lateral (Fig. 14D): ombro mais 

curto que o braço basal; região de inserção dorsal em V, formando um ângulo de 30°; 

projeção mediana com aproximadamente a mesma largura ao longo de todo o 

comprimento. Em vista ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15D): sem quilha 

ventral evidente. 

População do Rio Farinha (C). Em vista ventral (Fig. 13E): projeção mediana 

subcilíndrica, quilha ventral evidente. Em vista lateral (Fig. 14E): região de inserção 

dorsal em V, formando um ângulo de 27°; projeção mediana relativamente robusta, com 

aproximadamente a mesma largura ao longo de todo o comprimento. Em vista ventral 

(com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15E): quilha ventral fortemente marcada, 

estendendo-se até os 2/3 apicais. 
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População do Rio Xingu (D). Em vista ventral (Fig. 13F): projeção mediana 

aproximadamente tão larga quanto longa. Em vista lateral (Fig. 14F): região de inserção 

dorsal em forma de U; projeção mediana robusta, com aproximadamente a mesma largura 

ao longo de todo o comprimento, fortemente truncada basalmente próximo à região de 

inserção com o corpo principal da placa. Em vista ventral (com ápice inclinado 

dorsalmente) (Fig. 15F): sem quilha ventral evidente. 

População do Rio São José (E1) Em vista ventral (Fig. 13G): placa ventral tão larga 

quanto longa; projeção mediana arredondada. Em vista lateral (Fig. 14G): região de 

inserção dorsal em forma de U. Em vista ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 

15G): projeção mediana cerca de 1,5 vezes mais longa do que larga; sem quilha ventral 

evidente. 

População do Rio Araguaia (E2).  Em vista lateral (Fig. 14H): região de inserção dorsal 

em forma de U. Em vista ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15H): projeção 

mediana aproximadamente 2,5 vezes mais longa do que larga; quilha ventral pouco 

evidente, restrita a metade basal. 

População do Rio Mortes (E3). Em vista ventral (Fig. 13I): projeção mediana 

subtriangular. Em vista lateral (Fig. 14I): região de inserção dorsal em V, formando um 

ângulo de 27°; projeção mediana relativamente robusta, com aproximadamente a mesma 

largura ao longo de todo o comprimento. Em vista ventral (com ápice inclinado 

dorsalmente) (Fig. 15I): projeção mediana cerca de duas vezes mais longa do que larga; 

sem quilha ventral evidente. 

População do Rio Verdão (E4). Em vista ventral (Fig. 13J): projeção mediana 

subtriangular. Em vista lateral (Fig. 14J): região de inserção dorsal em V, formando um 

ângulo de 30°; projeção mediana medindo aproximadamente 2/3 do comprimento total 

da placa. Em vista ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15J): projeção 

mediana aproximadamente 1,5 vezes mais longa do que larga; margem lateral da projeção 

mediana levemente côncava na metade basal; sem quilha ventral evidente. 

População do Rio Longá (F). Em vista ventral (Fig. 13K): projeção mediana 

arredondada. Em vista lateral (Fig. 14K): região de inserção dorsal em V, formando um 

ângulo de 35°; projeção mediana medindo aproximadamente 2/3 do comprimento total 

da placa; projeção mediana com aproximadamente a mesma largura ao longo de todo o 

comprimento.  Em vista ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Fig. 15K): projeção 
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mediana aproximadamente duas vezes mais longa do que larga; margem lateral da 

projeção mediana côncava na metade basal; quilha ventral pouco evidente, restrita a 

metade basal. 
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Figura 13: Simulium guianense s.l., macho, placa ventral, vista ventral. (A) Citoforma do 

Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (C) Citoforma do Rio 

Oiapoque [B3]; (D) Citoforma do Rio Yuruani [B4]; (E) Citoforma do Rio Farinha [C]; 

(F) Citoforma do Rio Xingu [D]; (G) Citoforma do Rio São José [E1]; (H) Citoforma do 

Rio Araguaia [E2]; (I) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (J) Citoforma do Rio Verdão [E4]; 

(K) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,01 mm. 
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Figura 14: Simulium guianense s.l., macho, placa ventral, vista lateral. (A) Citoforma do 

Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (C) Citoforma do Rio 

Oiapoque [B3]; (D) Citoforma do Rio Yuruani [B4]; (E) Citoforma do Rio Farinha [C]; 

(F) Citoforma do Rio Xingu [D]; (G) Citoforma do Rio São José [E1]; (H) Citoforma do 

Rio Araguaia [E2]; (I) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (J) Citoforma do Rio Verdão [E4]; 

(K) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,01 mm. 
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Figura 15: Simulium guianense s.l., macho, placa ventral, vista ventral com ápice 

inclinado dorsalmente .(A) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma do Rio 

Cachorro [B2]; (C) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (D) Citoforma do Rio Yuruani 

[B4]; (E) Citoforma do Rio Farinha [C]; (F) Citoforma do Rio Xingu [D]; (G) Citoforma 

do Rio São José [E1]; (H) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (I) Citoforma do Rio 

Mortes[E3]; (J) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (K) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas:  

0,01 mm. 
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Variações intrapopulacionais da placa ventral 

Além das variações interpopulacionais apresentadas anteriormente, foram detectadas 

durante o presente estudo algumas variações morfológicas intrapopulacionais nas placas 

ventrais das citoformas do Rio Araguaia (Figs.16-18) e do Rio Xingu (Figs. 19-21). Essas 

variações serão apresentadas a seguir. 

 

Rio Araguaia (E2). Em vista ventral (Figs. 16A-D), foram visualizadas diferenças no 

tamanho e no formato da projeção mediana, sendo encontradas projeções arredondadas 

(Figs. 16C e 16D) subtriangular (Fig. 16B) e losangular (Fig. 16A); a margem anterior do 

corpo principal variou de côncava (Fig. 16A), convexa na região mediana (Fig. 16C) à 

reta (Figs. 16B e 16D). Em vista lateral (Figs. 17A-D) a região de inserção dorsal variou 

de forma de V (Fig. 17B) a U (Figs. 17A, 17C e 17D); a largura das projeções também 

variou de relativamente fina (Fig. 17C) a mais robusta (Figs. 17A, 17B e 17D); com 

relação aos braços basais, estes podem ser de largura aproximadamente similar ao longo 

de todo o comprimento (Fig. 17B e 17C) ou basalmente expandido. Em vista ventral (com 

ápice inclinado dorsalmente) (Figs. 18A-D) as variações encontradas foram na relação 

comprimento versus largura da projeção: aproximadamente 1,8 vezes mais longa do que 

larga (Fig. 18A), 1,5 vezes mais longa do que larga (Fig. 18B); 2,5 vezes mais longa do 

que larga (Fig. 18C) e 2,3 vezes mais longa do que larga (Fig. 18D); além disso, algumas 

projeções medianas possuíam as margens laterais quase retas (Figs. 18C e 18D) ou 

levemente côncava na metade basal (Figs. 18A e 18B). 

 

Observação. Entre as variações apresentadas, o padrão representado nas Figuras 16D, 

17D e 18 D foi selecionado para as comparações interpopulacionais por ser o tipo mais 

frequente entre os indivíduos analisados. 
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Figura 16: Simulium guianense s.l., macho, placas ventrais da população Rio Araguaia 

[E2]. (A-D) Variações da placa ventral, vista ventral. Escalas: 0,01mm. 
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Figura 17: Simulium guianense s.l., macho, placas ventrais da população Rio Araguaia 

[E2]. (A-D) Variações da placa ventral, vista lateral. Escalas: 0,01 mm. 
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Figura 18: Simulium guianense s.l., macho, placas ventrais da população Rio Araguaia 

[E2]. (A-D) Variações da placa ventral, vista ventral com ápice inclinado dorsalmente. 

Escalas: 0,01 mm. 

 

Rio Xingu (D). Em vista ventral (Figs 19A-D) foram visualizadas diferenças no 

tamanho e no formato da projeção mediana, sendo encontradas placas com projeção 

arredondada, não ultrapassando a margem posterior do corpo principal da placa (Fig. 

19C) e placas subtriangular (Fig. 19B) e subretangulares (Figs. 19A e 19D), nesses dois 

últimos casos a projeção ultrapassa a margem posterior do corpo principal da placa. Em 

vista lateral (Figs. 20A-D) a região de inserção dorsal variou de forma de V (Figs. 20B e 

20C) a U (Figs. 20A e 20D); a largura das projeções também variou de relativamente 

mais fina (aproximadamente 1,5 vezes mais longa do que larga) (Figs. 20C e 20D) a 

relativamente mais robusta (tão larga quanto longa) (Figs. 20A e 20B); além disso, a 

projeção pode ser fortemente truncada próximo à região de inserção (Fig. 20A) ou esse 
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truncamento pode ser ausente (Fig. 20D) ou menos evidente (Figs 20B e 20D). Em vista 

ventral (com ápice inclinado dorsalmente) (Figs. 21A-D) as variações encontradas foram 

na relação comprimento versus largura da projeção - aproximadamente tão largo quanto 

longo (Figs. 21A e 21D), 2,3 vezes mais longa do que larga (Fig. 21A) e 2,6 vezes mais 

longa do que larga (Fig. 21D). 

 

Observação. Entre as variações apresentadas, o padrão representado nas Figuras 19A, 

20A e 21A foi selecionado para as comparações interpopulacionais por ser o tipo mais 

frequente entre os indivíduos analisados. 

 

 

Figura 19: Simulium guianense s.l., macho, placas ventrais da população Rio Xingu [D]. 

(A-D) Variações da placa ventral, vista ventral.  Escalas:  0,01 mm.  
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Figura 20: Simulium guianense s.l., macho, placas ventrais da população Rio Xingu [D]. 

(A-D) Variações da placa ventral, vista lateral.  Escalas: 0,01 mm.  
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Figura 21: Simulium guianense s.l., macho, placas ventrais da população Rio Xingu [D]. 

(A-D) Variações da placa ventral, vista ventral com ápice inclinado dorsalmente. Escalas:  

0,01 mm. 

 

 

4.1.2. Análise morfológica das estruturas das fêmeas de Simulium guianense s.l. 

Área nudiocular (Figs. 22A-I). 

Descrição. Desenvolvida, formando um triângulo equilátero bem definido; de coloração 

castanho-amarelada (Fig. 22B). 

 

Comentários. A área nudiocular, também chamada de triângulo fronto-ocular (Adler et 

al. 2004), é uma região dos olhos compostos da fêmea onde faltam omatídeos. 

Frequentemente, variações apresentadas no formato e tamanho dessa região são utilizadas 

na taxonomia de alguns grupos de Simuliidae, principalmente entre aqueles distribuídos 
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na América Latina (Adler et al. 2004). A análise comparativa das diferentes populações 

mostrou que essa estrutura variou entre as populações (Figs. 22A e 22C-I), sendo possível 

identificar espécimes com a área nudiocular fracamente desenvolvida (Fig. 22I) ou área 

não formando um triângulo bem definido (Figs. 22A, 22E e 22C). Entretanto, a falta de 

um padrão representativo dessas variações para determinados grupos de populações/ 

citoforma indica que não fornecem boas evidências de diversidade críptica. 

 

Figura 22: Simuliulm guianense s.l., fêmea, cabeça, área nudiocular. .(A) Citoforma do 

Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (C) Citoforma do Rio 

Oiapoque [B3];  (D) Citoforma  do Rio Farinha [C]; (E) Citoforma do Rio Xingu [D]; (F) 

Citoforma do Rio São José [E1]; (G) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (H) Citoforma do 

Rio Mortes [E3]; (I) Citoforma  do Rio Longá [F]. Escalas: 0,02 mm.  
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Cibário (Figs. 22A-H) 

Descrição. Esclerotizado; córnua bem desenvolvida, fortemente esclerotizada; região 

medial com armadura em forma de microserrações (melhor visualizadas quando 

analisadas em microscópio óptico sob máximo aumento, como detalhado na Figura 2B. 

 

Comentários. A região medial do cibário, localizada entre as córnuas, pode ser 

taxonomicamente importante devido ao seu formato e, principalmente, pela presença/ 

ausência e tipo de armadura (Adler et al. 2004). Entre as populações analisadas o tipo de 

armadura encontrada (microserrações) foi uniforme entre as citoformas. Com relação ao 

desenvolvimento e coloração da córnua, as pequenas variações apresentadas (Figs. 22A 

e 22C-H) podem estar relacionadas ao fato de as estruturas terem sido extraídas de fêmeas 

faradas; além disso, esse tipo de variação não constitui uma evidência forte de diversidade 

críptica. 
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Figura 23: Simulium guianense s.l., fêmea, cabeça, região distal do cibário. (A) Citoforma 

do Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma B2 do Rio Cachorro [B2] detalhando a região 

com micro-serrações; (C) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (D) Citoforma do Rio 

Farinha [C]; (E) Citoforma do Rio Xingu [D]; (F) Citoforma do Rio São José [E1]; (G) 

Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (H) Citoforma do Rio Mortes[E3]. Escalas: 0,02 mm.  
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Terminália  

Cerco e lobo anal (Figs. 24A-F) 

Descrição. Cerco, em vista lateral, mais largo que longo, castanho, com cerdas grossas, 

castanhas distribuídas nos 2/3 apical. Lobo anal, em vista lateral, subtriangular, bem 

esclerosado, coberto com cerdas grossas, castanhas; com uma projeção distal 

membranosa pequena, em forma de sino (durante o processo de dissecção e montagem 

em lâmina essa projeção pode dobrar internamente e ficar pouco evidente) (Fig. 24B). 

 

Comentários. Os cercos e lobo anal são estruturas da terminália feminina de Simuliidae 

frequentemente descritas em trabalhos taxonômicos do grupo. Em se tratando do lobo 

anal, o padrão de esclerotização e a distribuição das cerdas e microtríquias podem 

fornecer características informativas, apesar da validade taxonômica desse tipo de 

variação ainda ser pouco explorada na família (Adler et al. 2004). Já os cercos, no geral, 

apresentam pouca variação entre as espécies (Adler et al. 2004).  

A análise comparativa das diferentes populações evidenciou que essas estruturas são 

bem conservadas entre as diferentes citoformas (Figs. 24A e 24C-F); entre as pequenas 

variações diagnosticadas está o formato do cerco, o qual pode ser semiesférico (Figs. 24C, 

24E e 24F) ou subtriangular (Figs. 24A, 24B e 24D), entretato, isso não é suficiente para 

indicar diversidade críptica. 
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Figura 24: Simulium guianense s.l., fêmea, terminália, cerco e lóbulo anal, vista lateral. 

(A) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (B) Citoforma do Rio Cachorro[B2]; (C) 

Citoforma do Rio Oiapoque[B3]; (D) Citoforma do Rio Xingu[D]; (E) Citoforma do Rio 

Araguaia[E2]; (F) Citoforma do Rio Mortes[E3]. Escalas: 0,04 mm.  

 

Válvula hipoginial (Figs. 25 A-F) 

Descrição. Válvula não esclerotizada; translúcida; mais longa do que larga; com ápice 

arredondado; coberta com microtríquias castanho-amareladas. Válvulas bem separadas 

uma da outra. Região basal às válvulas com um conjunto de cerdas grossas, castanhas. 

Região entre as válvulas bem esclerotizada, subquadrangular, coberta de microtríquias 

(Fig. 25B). 

 

Comentários. A válvula hipoginial, também chamada de lobos ovipositores, corresponde 

ao esternito do oitavo segmento modificado (Adler et al. 2004). O tamanho e formato 

dessas válvulas são importantes para a taxonomia da família, podendo ser bastante 

variável entre espécies e, mais ainda, entre gêneros e subgêneros (Coscarón e Coscarón-

Árias 2007). A análise dessa estrutura evidenciou um padrão bastante constante entre as 
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diferentes populações, tanto na relação comprimento versus largura das válvulas quanto 

em seu formato. As pequenas variações ilustradas (Figs. 25A e 25C-F) são em decorrência 

da disseção e montagem. Já o formato subquadrangular da área esclerotizada entre as 

válvulas também foi constante, exceto para a população do Rio Xingu (Fig. 25D) com 

uma região mais arredondada. Entretanto, essas diferenças são fracas para suportar 

diversidade críptica. 

 

Figura 25: Simulium guianense s.l., fêmea, terminália, válvula hipoginial. (A) Citoforma 

do Rio Teles Pires[B1]; (B) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (C) Citoforma do Rio 

Oiapoque [B3]; (D)Citoforma do Rio Xingu[D]; (E) Citoforma do Rio Araguaia[E2]; (F) 

Citoforma do Rio Mortes [E3]. Escalas: 0,02 mm. 
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4.1.3. Análises morfológicas das estruturas das pupas de Simulium guianense s.l. 

Casulo (Figs. 26-29) 

Descrição. Castanho-amarelado; em forma de sapato, região anterior elevada, não 

expondo a cabeça e tórax da pupa; altura da região anterior variando de 0,6 a 1,75 mm e 

comprimento em vista lateral variando de aproximadamente 2,5 a 3,0 mm; margem 

anterior não reforçada; translúcido, com trama fechada, sem fios visíveis; sem 

protuberâncias (Figs. 26C e 28D). 

 

Comentários. O formato geral do casulo é frequentemente utilizado na diagnose de 

subgêneros e grupo de espécies, sendo bastante conservado morfologicamente dentro de 

cada grupo (Adler et al. 2004; Coscarón & Coscarón-Arias 2007). O mesmo tipo de 

casulo em forma de sapato com trama sem fios visíveis foi compartilhado entre as 

diferentes populações analisadas (Figs. 26A, 26B e 26D-H, 27A-D, 28A-C e 28E-H, 29A-

H) as variações encontradas foram relacionadas à altura da região anterior, a qual variou 

de 0,47 a 1,75 mm (Tabela 4 - Anexo). Pelo fato dos intervalos de variação das alturas 

serem sobrepostos entre muitas populações, esse caráter não pode ser considerado para 

delimitar espécies nesse grupo. Além disso, vale ressaltar que a elevação dessa região é 

estreitamente relacionada ao fluxo hídrico (Adler et al. 2004) e ao hábito gregário dessa 

espécie (comunicação pessoal N.H.).  
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Figura 26: Simulium guianense s.l., pupa, vista lateral, hábito. (A) Citoforma do Rio 

Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; 

[B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) 

Citoforma do Rio Farinha[C]; (G) Citoforma di Rio Xingu[D]; (H) Citoforma do Rio São 

José [E1]. Escalas: 1,0 mm. 
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Figura 27: Simulium guianense s.l., pupa, vista lateral, hábito. (A) Citoforma do Rio 

Araguaia [E2]; (B) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (C) Citoforma do Rio Verdão [E4]; 

(D) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 1,0 mm. 
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Figura 28: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, vista 

lateral. (A) Citoforma do Rio Pandeiros[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) 

Citoforma do Rio Caroebe [B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (E) Citoforma do 

Rio Oiapoque [B3]; (F) citoforma, do Rio Yuarini B4; (G) Citoforma do Rio Farinha[C]; 

(H) Citoforma do Rio Xingu [D]. Escala = 1,0 mm. 
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Figura 29: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, vista 

lateral. (A) Citoforma do Rio Iriri D; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) Citoforma 

do Rio Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do Rio Verdão 

[E4]; (F) citoforma do Rio Longá [F]; (G) Citoforma do Rio Jacareí [F]; (H) Citoforma 

do Rio Pirangi [F]. Escalas = 1,0 mm. 
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Brânquias (Figs. 30-49) 

Descrição. Brânquia com 12 filamentos castanho-acinzentados, rígidos, relativamente 

curtos (comprimento total do filamento nunca ultrapassando a altura da região anterior) 

(Figs. 26C, 30C, 34D, 37D); filamentos com ápices acuminados, fortemente 

esclerotizados; com sulcos transversais, conferindo um aspecto sanfonado (mais evidente 

na metade apical dos filamentos) (Figs.37D, 42C, 47D); sulcos com margens serrilhadas 

em forma de micro-espículas (Fig.40C), ocasionalmente essas micro-espículas não são 

bem evidentes ou estão presentes em menor abundância (Fig. 44D); brânquia com tronco 

principal muito curto, imperceptível, dando origem a quatro conjuntos de ramos 

primários: três conjuntos mais externos (um com quatro e dois com dois filamentos 

secundários) e um conjunto mais interno (com quatro filamentos secundários); filamentos 

ramificando-se em diferentes alturas e subiguais em comprimento; fenestra basal não 

evidente. 

 

Comentários. As brânquias são as estruturas mais características das pupas de Simuliidae, 

sendo também o atributo mais estruturalmente diverso da família, onde os filamentos 

podem variar em número, comprimento, grossura e padrão de ramificação (Adler et al. 

2004; Coscarón e Coscarón-Árias 2007). A fácil visualização das características 

diagnósticas dessa estrutura a torna bastante interessante e atrativa nos estudos 

taxonômicos. Dessa forma, para muitos grupos em Simuliidae, essa estrutura é uma das 

mais bem utilizadas para a identificação das espécies, podendo as diferenças em seu plano 

geral ser consideradas um grande indicativo de diversidade críptica.  

Para as citoformas de Simulium guianense s.l. analisadas nesse trabalho, o número de 

filamentos e o padrão geral de ramificação foi relativamente constante ao longo da 

maioria populações. Entretanto, uma diferença bem marcante foi observada para a 

população do Rio Teles Pires (citoforma B1). Nessa população as brânquias dos 

indivíduos possuem 10 filamentos (Figs. 30B, 34B, 37B) ao invés de 12, como o 

encontrado para quase todos os demais indivíduos analisados. O padrão de ramificação, 

entretanto, é similar (os filamentos estão distribuídos em quatro ramos primário) sendo a 

diferença encontrada no número de filamentos de dois ramos: os ramos que possuem 

quatro filamentos das demais citoformas possuem três filamentos nos indivíduos do Rio 

Teles Pires. 

Outras pequenas variações relacionadas ao número de filamentos das brânquias 

merecem menos destaque pela natureza aleatória e rara das mesmas, uma vez que foram 
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encontradas em apenas um indivíduo da população onde elas foram detectadas. A 

primeira delas foi visualizada para a citoforma do Rio Oiapoque (B3) (Figs. 32A e 32B), 

onde apenas um lado da brânquia no espécime possui 11 filamentos (um dos ramos mais 

externos possui um filamento ao invés de dois). O mesmo evento de assimetria no número 

de filamentos entre o par de brânquias também foi encontrado para um indivíduo da 

citoforma do Rio Jacareí (F) (Figs. 33A-D) no mesmo padrão de ramificação descrito 

anteriormente.   

Com relação a estrutura dos filamentos, todas populações possuem a região apical bem 

característica, fortemente esclerotizada (Figs. 34-39, 42, 43, 47 e 48); entretanto, 

pequenas variações na cutícula dos filamentos foram diagnosticadas entre as populações. 

Essas variações estão relacionadas aos sulcos presentes principalmente na metade apical 

dos filamentos, os quais são mais bem marcados e profundos em algumas populações 

(e.g. Rio Pandeiros, Rio Caroebe, Rio Oiapoque e Rio Araguaia) (Figs. 47A, 47C, 47E e 

48E) do que em outras (e.g. Rio Teles Pires, Yuarini e Rio Longá) (Figs. 47B, 47F e 49B). 

Também, o desenvolvimento das microespículas foi variável: em algumas populações 

elas são mais espessas e mais bem marcadas (e.g. Rio Pandeiros, Rio Farinha, Rio São 

José e Rio Mortes) (42A e 47A; 42F e 48A; 43B e 48D e 43D e 48F); já em outras 

populações elas são menores e pouco marcadas (e.g. Rio Parupa) (42E). Entretanto, vale 

ressaltar que essas variações na cutícula da brânquia têm pouco suporte para evidenciar 

diversidade críptica, uma vez que para outras espécies no grupo o mesmo tipo de variação 

é encontrado (comunicação pessoal, N.H.).    
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Figura 30: Simulium guianense s.l., pupa, brânquia e região parcial do tórax. (A) 

Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma 

do Rio Cachorro; [B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio 

Parupa [B4]; (F) Citoforma do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,02 mm.  
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Figura 31: Simulium guianense s.l., pupa, brânquia e região parcial do tórax. (A) 

Citoforma do Rio Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) Citoforma do Rio 

Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do Rio Verdão [E4]; 

(F) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,02 mm.  
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Figura 32: Simulium guianense s.l., pupa, brânquia e região parcial do tórax da citoforma 

do Rio Oiapoque [B3]: variações no número de filamentos branquiais em um indivíduo 

analisado. (A) Lado esquerdo com 11 filamentos. (B) Lado direito com 12 filamentos. 

Escalas: 0,02 mm. 



58 
 

 

Figura 33: Simulium guianense s.l., pupa, citoforma do Rio Jacareí [F]. (A e B): Detalhes 

das brânquias de 2 espécimes mostrando variação no número de filamentos branquiais. 

(A) Brânquia com 11 filamentos; (B) Brânquia com 12 filamentos; (C e D) Pupas sem 

casulos, hábitos. (C) Pupa com 12 filamentos; (D) Pupa com 11 filamentos. Escalas: A e 

B = 0,4 mm; C e D= 1,0 mm.  
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Figura 34: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, brânquia, 

região parcial do tórax e placa cefálica, vista lateral. (A) Citoforma do Rio Pandeiros[A2]; 

(B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Caroebe [B2]; (D) 

Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (E) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (F) citoforma, do 

Rio Yuarini B4. Escalas: 0,3 mm.  
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Figura 35: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, brânquia, 

região parcial do tórax e placa cefálica, vista lateral. (A) Citoforma do Rio Farinha[C]; 

(B) Citoforma do Rio Xingu [D]; (C) Citoforma do Rio Iriri D; (D) Citoforma do Rio São 

José [E1]; (E) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (F) Citoforma do Rio Mortes [E3]. 

Escalas: 0,2 mm.  
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Figura 36: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, brânquia, 

região parcial do tórax e placa cefálica, vista lateral. (A) Citoforma do Rio Verdão [E4]; 

(B) citoforma do Rio Longá [F]; (C) Citoforma do Rio Jacareí [F]; (D) Citoforma do Rio 

Pirangi [F]. Escalas: 0,2 mm.  
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Figura 37: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região distal dos 

filamentos branquiais detalhando as anelações e micro-espículas. (A) Citoforma do Rio 

Pandeiros[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Caroebe 

[B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (E) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (F) 

citoforma, do Rio Yuarini B4. Escalas: 0,1 mm. 
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Figura 38: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de 

varredura, detalhes da pupa, filamento branquial, ápices, vista lateral. (A) Citoforma do 

Rio Farinha[C]; (B) Citoforma do Rio Xingu [D]; (C) Citoforma do Rio Iriri D; (D) 

Citoforma do Rio São José [E1]; (E) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (F) Citoforma do 

Rio Mortes [E3]. Escalas: 0,1 mm. 
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Figura 39: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de 

varredura, detalhes da pupa, filamento branquial, ápices, vista lateral. (A) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (B) citoforma do Rio Longá [F]; (C) Citoforma do Rio Jacareí [F]; (D) 

Citoforma do Rio Pirangi [F]. Escalas = 0,1 mm. 
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Figura 40: Simulium guianense s.l., pupa, região mediana dos filamentos branquiais 

detalhando as anelações e microespículas. (A) Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) 

Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; [B2]; (D)Citoforma 

do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) Citoforma do Rio 

Farinha[C]. Escalas: 0,04 mm.  
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Figura 41: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., Pupa, região mediana dos 

filamentos. (A) Citoforma do Rio Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) 

Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (F) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,04 mm.  
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Figura 42: Simulium guianense s.l., pupa, região distal dos filamentos branquiais 

detalhando o ápice esclerotizado, anelações e micro-espículas. (A) Citoforma do Rio 

Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; 

[B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) 

Citoforma do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,04 mm.  
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Figura 43: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., Pupa, região mediana dos 

filamentos. (A) Citoforma do Rio Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) 

Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (F) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,04 mm.  
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Figura 44: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região medial 

dos filamentos branquiais detalhando as anelações e micro-espículas.(A) Citoforma do 

Rio Pandeiros[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Caroebe 

[B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (E) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (F) 

citoforma, do Rio Yuarini B4. Escalas: 0,1 mm. 
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Figura 45: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região medial 

dos filamentos branquiais detalhando as anelações e micro-espículas. (A) Citoforma do 

Rio Farinha[C]; (B) Citoforma do Rio Xingu [D]; (C) Citoforma do Rio Iriri D; (D) 

Citoforma do Rio São José [E1]; (E) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (F) Citoforma do 

Rio Mortes [E3]. Escalas: 0,1 mm.  
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Figura 46: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região medial 

dos filamentos branquiais detalhando as anelações e micro-espículas. (A) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (B) citoforma do Rio Longá [F]; (C) Citoforma do Rio Jacareí [F]; (D) 

Citoforma do Rio Pirangi [F]. Escalas: 0,1 mm. 
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Figura 47: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região distal dos 

filamentos branquiais detalhando o ápice esclerotizado, anelações e micro-espículas. (A) 

Citoforma do Rio Pandeiros[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma 

do Rio Caroebe [B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (E) Citoforma do Rio 

Oiapoque [B3]; (F) citoforma, do Rio Yuarini B4. Escalas: 0,1 mm.  
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Figura 48: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região distal dos 

filamentos branquiais detalhando o ápice esclerotizado, anelações e micro-espículas. (A) 

Citoforma do Rio Farinha[C]; (B) Citoforma do Rio Xingu [D]; (C) Citoforma do Rio 

Iriri D; (D) Citoforma do Rio São José [E1]; (E) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (F) 

Citoforma do Rio Mortes [E3]. Escalas: 0,1 mm. 
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Figura 49: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região distal dos 

filamentos branquiais detalhando o ápice esclerotizado, anelações e micro-espículas. (A) 

Citoforma do Rio Verdão [E4]; (B) citoforma do Rio Longá [F]; (C) Citoforma do Rio 

Jacareí [F]; (D) Citoforma do Rio Pirangi [F]. Escalas = 0,1 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Placa cefálica e Tórax (Figs. 50-57) 

Descrição. Cutícula da placa cefálica lisa em praticamente toda sua extensão, exceto pelos 

raros tubérculos restritos a base da placa cefálica (na região entre os estojos antenais) 

(Fig. 50C). Tórax liso, sem tubérculos, ou com raros tubérculos restritos a margem 

anterior (Figs. 52D, 55D).   

 

Comentários. De acordo com Adler et al., (2004) a presença, densidade e arranjo dos 

tubérculos na cabeça e tórax das pupas podem ser úteis para fornecer algum tipo de 

informação taxonômica, pois, em alguns casos, essas características podem ser 

consideradas espécie-específicas. Para as citoformas analisadas nesse trabalho, a presença 

e distribuição dos tubérculos foi variável. Em algumas citoformas existem muitos 

tubérculos distribuídos nas margens da placa cefálica (eles podem estar ausentes apenas 

na região central ou na margem anterior) e, no tórax, na margem anterior e ao longo da 

sutura ecdisial (e.g., Rios Pandeiros, Rio Teles Pires, Rio Farinha, Rio Xingu, Rio 

Araguaia, Rio Mortes e Rio Longá) (Figs. 52A e 55A, 52B e 55B, 53A e 56A, 53B e 56B, 

53E e 56 E , 53F e 56F, 54B e 57 B). Na citoforma do Rio Verdão esses tubérculos são 

distribuídos apenas na região basal da placa cefálica, sendo quase imperceptíveis no tórax 

(Figs. 51E, 54A e 57A). Já nas citoformas dos Rios Caroebe, Oiapoque, Yuruani, Iriri, 

São josé, Jacareí e Pirangi esses tubérculos estão distribuídos no mesmo padrão descrito 

para a população do Rio Cachorro (Figs. 52C e 55C, 52E e 55E, 52F e 55F, 53C e 56C, 

53D e 56 D, 54C e 57C, 54D e 57D). O formato geral da placa cefálica é um atributo 

quase nunca utilizado nas descrições de táxons da família por, a princípio, ser pouco 

informativo para diagnose específica. A análise comparativa das populações (Figs. 50A-

F e 51A-F) mostou diferenças sutis no formato geral das placas. Essas diferenças formam 

melhores investigadas utilizando uma abordagem morfométrica, conforme será 

apresentado posteriormente.    
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Figura 50: Simulium guianense s.l., pupa fêmea, placa cefálica. (A) Citoforma do Rio 

Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; 

[B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) 

Citoforma do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,02 mm. 

 



77 
 

 

Figura 51: Simulium guianense s.l., pupa fêmea, placa cefálica. (A) Citoforma do Rio 

Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) 

Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (F) Citoforma do Rio 

Longá [F]. Escalas: 0,02 mm.  
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Figura 52: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, cabeça e 

tórax, vista dorsal. (A) Citoforma do Rio Pandeiros[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles 

Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Caroebe [B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; 

(E) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (F) citoforma, do Rio Yuarini B4. Escalas: 0,3 mm. 
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Figura 53: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, cabeça e 

tórax, vista dorsal. (A) Citoforma do Rio Farinha[C]; (B) Citoforma do Rio Xingu [D]; 

(C) Citoforma do Rio Iriri D; (D) Citoforma do Rio São José [E1]; (E) Citoforma do Rio 

Araguaia [E2]; (F) Citoforma do Rio Mortes [E3]. Escalas: 0,3 mm.  
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Figura 54: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, cabeça e 

tórax, vista dorsal. (A) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (B) citoforma do Rio Longá [F]; 

(C) Citoforma do Rio Jacareí [F]; (D) Citoforma do Rio Pirangi [F]. Escalas: 0,3 mm.  

 

 

 

 



81 
 

 

Figura 55:Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, vista dorsal 

da região posterior da cabeça e região anterior do tórax aproximada. (A) Citoforma do 

Rio Pandeiros[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Caroebe 

[B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (E) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (F) 

citoforma, do Rio Yuarini B4. Escalas: 0,3 mm. 
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Figura 56: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, vista 

dorsal da região posterior da cabeça e região anterior do tórax aproximada.  (A) Citoforma 

do Rio Farinha[C]; (B) Citoforma do Rio Xingu [D]; (C) Citoforma do Rio Iriri D; (D) 

Citoforma do Rio São José [E1]; (E) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (F) Citoforma do 

Rio Mortes [E3]. Escalas: 0,3 mm. 
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Figura 57: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, pupa, vista 

dorsal da região posterior da cabeça e região anterior do tórax aproximada. (A) Citoforma 

do Rio Verdão [E4]; (B) citoforma do Rio Longá [F]; (C) Citoforma do Rio Jacareí [F]; 

(D) Citoforma do Rio Pirangi [F]. Escalas: 0,3 mm.  
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4.1.4. Análises morfológicas das estruturas das larvas de Simulium guianense s.l. 

Hábito geral (larvas de último instar) (Figs. 58-62) 

Descrição. Coloração geral variando de castanho-acinzentado, castanho-esverdeado a 

avermelhado; região ventral do abdome esbranquiçada. Corpo cilíndrico, com região 

posterior mais alargada; comprimento total do corpo variando de 5,19-5,61 mm (Fig. 58). 

 

Comentários. A variação na coloração geral das larvas das demais citoformas analisadas 

foi similar a encontrada na população do Rio Cachorro (Figs. 58A, 58B, 59-62). Com 

relação ao comprimento total do corpo, este variou de 4,08 a 9,31 (Tabela 5-Anexo). Pela 

natureza naturalmente variável da coloração e tamanho corporal, esses atributos não são 

úteis para a delimitação de espécies crípticas. Entretanto, eles importantes nas descrições 

para a caracterização geral das espécies.  
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Figura 58: Simulium guianense s.l., larva, hábito, vista lateral. (A) Citoforma do Rio 

Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; 

[B2]; Escalas: 1,0 mm.  
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Figura 59: Simulium guianense s.l., larva, hábito, vista lateral. (A) Citoforma do Rio 

Oiapoque [B3]; (B) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (C) Citoforma do Rio Farinha[C].  

Escalas: 1,0 mm.  
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Figura 60: Simulium guianense s.l., larva, hábito, vista lateral. (A) Citoforma do Rio 

Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; Escalas: 1,0 mm.  
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Figura 61: Simulium guianense s.l., larva, hábito, vista lateral. (E) Citoforma do Rio 

Araguaia [E2]; (F) Citoforma do Rio Mortes [E3]. Escalas: 1,0 mm.  
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Figura 62: Simulium guianense s.l., larva, hábito, vista lateral. (A) Citoforma do Rio 

Verdão [E4]; (B) citoforma do Rio Longá [F]. Escalas:1,0 mm.  

 

Gânglio subesofageano (Fig. 63-64) 

Descrição. Pigmentado, de colação variando de castanha ao esverdeada, sem um formato 

bem definido (Fig. 63C). 

 

Comentários. O gânglio subesofageano, quando pigmentado, é facilmente visualizado nas 

larvas de Simuliidae e por esse motivo seu padrão de pigmentação pode ser útil na 

identificação de algumas espécies (Adler et al. 2004). A análise das diferentes populações 

de Simulium guianense s.l. evidenciou que a pigmentação desse gânglio está presente em 

todas as citoformas estudadas (Figs. 63A, 63B, 63D-I, 64). Entretanto foram observadas 

diferenças relacionadas à coloração da área pigmentada, com pigmento variando de 

castanho a esverdeado, inclusive entre os indivíduos de uma mesma população (como 

observado para a população do Rio Cachorro). Devido a ausência de um padrão na 

variação da coloração esse atributo não foi útil para avaliar diversidade críptica nesse 

complexo de espécie. 
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Figura 63: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, vista ventral. (A) Citoforma do Rio 

Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; 

[B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) 

Citoforma do Rio Farinha[C]; (G) Citoforma do Rio Xingu[D]; (H) Citoforma do Rio São 

José [E1]; (I) Citoforma do Rio Araguaia [E2]. Escalas: 0,2 mm.  
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Figura 64: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, vista ventral. (A) Citoforma do Rio 

Mortes [E3]; (B) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (C) Citoforma do Rio Longá [F]. 

Escalas: 0,2 mm.  
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Fenda Gular (Figs. 65-67) 

Descrição. Profunda, em formato de cúpula, aproximadamente tão larga quanto longa 

(considerando a largura da região mediana). Ponte gular cerca de 0,6-0,7 vezes o 

comprimento do hipostômio (Fig. 65C).  

 

Comentários. O formato da fenda gular é um recurso taxonômico útil para larvas de 

Simuliidae, sendo bastante variável entre grandes grupos na família (Adler et al. 2004). 

Para muitos grupos as variações no formato geral e na proporção comprimento versus 

largura, bem como a proporção da altura da ponte gular em relação a altura do hipostômio 

são atributos frequentemente utilizados nas descrições de espécies novas (Coscarón & 

Coscarón-Árias 2007).  

A análise comparativa das diferentes populações mostrou que o formato da fenda gular 

foi de forma geral muito similar entre as citoformas (todos indivíduos tem uma fenda em 

forma de cúpula) (Figs. 65A, 65B, 65D, 66A-D, 67A-D). Pequenas variações foram 

observadas apenas na proporção entre a altura da ponte gular em relação à altura do 

hipostômio e no contorno geral da fenda gular. Entretanto, as variações na relação das 

alturas foram sobrepostas entre as diferentes citormorfas, por isso, elas não serão 

consideradas como uma boa evidência de diversidade críptica. Já a validade das variações 

no contorno da fenda gular será, a seguir, investigada utilizando uma abordagem 

morfométrica.    
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Figura 65: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, fenda gular e hipostômio. (A) 

Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma 

do Rio Cachorro; [B2]; (D) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]. Escalas: 0,03 mm.  
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Figura 66: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, fenda gular e hipostômio. (A) 

Citoforma do Rio Yuruani [B4]; (B) Citoforma do Rio Farinha[C]; (C) Citoforma do Rio 

Xingu[D]; (D) Citoforma do Rio São José [E1]. Escalas: 0,03 mm.  
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Figura 67: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, fenda gular e hipostômio. (A) 

Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (B) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (C) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (D) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,03 mm.  
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Hipostômio (Figs. 68-69) 

Descrição. Margem anterior reta a levemente côncava, fortemente esclerotizada, de 

coloração castanha-enegrecida; com uma faixa medial, longitudinal, estendendo-se até a 

metade posterior do hipostômio; com nove dentes; dente medial mais estreito que os 

dentes laterais e sublaterais; com 1ou 2 + 1 ou 2 serrações laterais (Fig. 68C). 

 

Comentários. O hipostômio é uma placa trapezoidal, anteriormente denteada e delimitada 

pelo sulco hipostomal. Os dentes fortemente esclerotizados da região anterior podem 

fornecer informações diagnósticas importantes para identificação genérica e específica 

(Adler et al. 2004; Currie e Walker 1992), sendo o padrão de dentição muito utilizado nas 

descrições de táxons do grupo (Hamada et al. 2010; Nascimento et al. 2017a, b). Entre as 

populações analisadas a morfologia geral do hipostômio foi relativamente uniforme entre 

as citoformas (margem anterior reta a levemente côncava, fortemente esclerotizada e 

número de dentes similar) (Figs. 68A, 68B, 68D-F, 69A-F). As variações visualizadas no 

formato e definição dos dentes, como por exemplo, os dentes mais bem definidos e 

pontiagudos da população do Rio Parupa (Fig.68E), estão dentro do considerado 

variações intraespecíficas. Também, as diferenças na pigmentação e extensão da faixa 

longitudinal são frequentemente encontradas entre populações de outras espécies, dessa 

forma, não constitui uma evidência forte de diversidade críptica. 
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Figura 68: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., larva, cabeça, hipostômio 

detalhado. (A) Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; 

(C) Citoforma do Rio Cachorro; [B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) 

Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) Citoforma do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,02 mm.  
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Figura 69: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., larva, cabeça, hipostômio 

detalhado. (A) Citoforma do Rio Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) 

Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (F) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,02 mm.  
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Antena (Figs. 70 e 71) 

Descrição. Castanho-amarelada, com algumas áreas fracamente esclerotizada; segmento 

mediano aproximadamente duas vezes mais longo que os segmentos basal e apical (Fig. 

70C). 

 

Comentários. A análise comparativa das diferentes populações evidenciou que o padrão 

de pigmentação e as proporções entre os segmentos é bastante constante entre as 

populações analisadas (Figs. 70A,70B,70D-F, 71A-F) não sento, portanto, atributos úteis 

na detecção de diversidade críptica entre as citoformas de Simulium guianense s.l.   

 

Figura 70: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, antena. (A) Citoforma do Rio Pandeiros 

[A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro; [B2]; 

(D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Parupa [B4]; (F) Citoforma 

do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,03 mm.  
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Figura 71: Simulium guianense s.l., larva, cabeça, antena. (A) Citoforma do Rio 

Xingu[D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) 

Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (F) Citoforma do Rio 

Longá [F]. Escalas: 0,03 mm. 
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Cerdas modificadas do tórax e abdome (Figs. 72-77) 

Descrição. Em forma de raquete (Fig. 72C), côncava centralmente (Fig. 74C) 

frequentemente mais longa do que larga (algumas cerdas podem ser aproximadamente 

tão largas quanto longas e possuírem a margem distal mais afilada do que arredondada); 

mais abundantes distribuídas na região posterior do abdome (Fig. 76D).  

 

Comentários. O estágio larval de várias espécies do grupo Orbitale de Simulium 

(Trichodagmia) possuem cerdas modificadas na cutícula do corpo (Figs. 76 e 77) 

(Coscarón e Coscarón-Árias, 2007). Essas cerdas são bem características pelos formatos 

lanceolados, petalóides, espiniformes e em forma de raquete, sendo o formato geral da 

cerda constante na espécie onde ela é encontrada (Coscarón e Coscarón-Arias 2007; 

Pepinelli et al. 2005; Hamada et al. 2010; Nascimento et al. 2017a, b).  

A análise comparativa das diferentes populações mostrou que o formato geral das 

cerdas é constante entre as citoformas analisadas (Figs. 72A-B, 72D-F, 73A-F, 74A-B, 

74D-F e 75A-F). Vale ressaltar que as cerdas foram comparadas na mesma região do 

corpo, com o objetivo de evitar um erro da interpretação da estrutura pela diferença de 

localização. Sendo assim, esse atributo não fornece informação suficiente para investigar 

diversidade críptica em Simulium guianense s.l. 
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Figura 72: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., larva, cerdas da cutícula 

abdominal. (A) Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; 

(C) Citoforma do Rio Cachorro; [B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) 

Citoforma do Rio Yuruani [B4]; (F) Citoforma do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,03 mm.  
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Figura 73: Citoformas complexo Simulium guianense s.l., larva, cerdas da cutícula 

abdominal. (A) Citoforma do Rio Xingu [D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) 

Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do 

Rio Verdão [E4]; (F) Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,03 mm.  
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Figura 74: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, cerdas da 

cutícula abdominal. (A) Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles 

Pires[B1]; (C) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; (D) Citoforma do Rio Parupa [B3]; (E) 

Citoforma do Rio Yuruani [B3]; (F) citoforma do Rio Farinha [C]. Escalas: 0,02 mm. 
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Figura 75: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, cerdas da 

cutícula abdominal. (A) Citoforma do Rio Iriri [D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; 

(C) Citoforma do Rio Araguaia [E2]; (D) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (E) Citoforma 

do Rio Pirangi [F]. Escalas: 0,02 mm. 
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Figura 76: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região distal do 

abdome, vista dorsal. (A) Citoforma do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles 

Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio Caroebe [B2]; (D) Citoforma do Rio Cachorro [B2]; 

(E) Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (F) Citoforma do Rio Yuruani [B4]; (G) Citoforma 

do Rio Farinha [C]; (H) Citoforma do Rio Xingu [D]. Escalas: 0,5 mm. 
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Figura 77: Simulium guianense s.l., microscopia eletrônica de varredura, região distal do 

abdome, vista dorsal. (A) Citoforma E1 do Rio São José [E1]; (B) Citoforma E2, do Rio 

Araguaia [E2]; (C) Citoforma di Rio Mortes [E3]; (D) Citoforma do Rio Verdão [E4]; 

(E) Citoforma do Rio Pirangi [F]. Escalas: 0,5 mm. 
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Esclerito anal (Figs. 78-79) 

Descrição. Braço anterodorsal levemente expandido, curto, 0,4-0,6 vezes o comprimento 

do braço posteroventral. Anel de ganchos com 180-198 fileiras de 18-20 ganchos (Fig. 

78C).  

 

Comentários.  O esclerito anal é, no geral, morfologicamente conservado entre espécies 

próximas, e as variações observadas estão geralmente associadas à proporção entre 

comprimento do braço anterodorsal pelo braço posteroventral e ao número de fileiras e 

ganchos presentes no anel de ganchos (Coscarón e Coscarón-Arias 2007). Entre as 

populações analisadas as variações dessas dessas características foram pequenas e muitas 

vezes sobrepostas entre as citoformas (Tabela 6-Anexo) (Figs. 78A, 78B, 78D-F, 79A-

F). Por esse motivo, informações dessa estrutura não serão consideradas para diagnosticar 

espécies crípticas em Simulium guianense s.l. 
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Figura 78:  Simulium guianense s.l., larva, abdome, esclerito anal (parcial). (A) Citoforma 

do Rio Pandeiros [A2]; (B) Citoforma do Rio Teles Pires [B1]; (C) Citoforma do Rio 

Cachorro; [B2]; (D)Citoforma do Rio Oiapoque [B3]; (E) Citoforma do Rio Yuruani 

[B4]; (F) Citoforma do Rio Farinha[C]. Escalas: 0,02 mm.  
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Figura 79: Simulium guianense s.l., larva, abdome, esclerito anal (parcial). (A) Citoforma 

do Rio Xingu [D]; (B) Citoforma do Rio São José [E1]; (C) Citoforma do Rio Araguaia 

[E2]; (D) Citoforma do Rio Mortes [E3]; (E) Citoforma do Rio Verdão [E4]; (F) 

Citoforma do Rio Longá [F]. Escalas: 0,02 mm. 
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4.2. Comparação morfométrica geométrica entre citoformas de Simulium guianense 

s.l. 

4.2.1. Fenda gular da larva  

Os dois primeiros eixos da Análise de Variáveis Canônica (Fig. 80) explicaram 52% 

da variabilidade dos dados (VC1 = 33,0% e VC2 = 19,6%), com a formação de 13 grupos. 

As citoformas B3 (Rio Oiapoque), B4 (Rio Yuruani), E2 (Rio Araguaia) e E3 (Mortes) 

formaram grupos bem definidos e isolados, enquanto as citoformas B1 (Teles pires), E1 

(São José) e F (Rio Longá) formaram grupos ordenados mais próximos entre si. A duas 

populações referentes à citoforma D (Rio Xingu e Rio Iriri) foram recuperadas em um 

único agrupamento, assim como as populações da citoforma B2 (Rio Cachorro e Rio 

Pitinga), embora com um ordenamento mais próximos entre si do que a observada para 

citoforma D. Entretanto, um espécime da população do Rio Pitinga (citoforma B2) foi 

recuperado como mais próximo à citoforma C. As citoformas A2 (Rio Pandeiros) e E4 

(Verdão) foram agrupadas. 

 

Figura 80: Análise de Variáveis Canônica para as citoformas (populações) de Simulium 

guianense s.l. Cores indicam diferentes populações. AG= Araguaia; CH= Cachorro; YU= 

Yuruani; FR= Farinha; IR= Iriri; LG= Longá; MT= Mortes; OP= Oiapoque; PD= 

Pandeiros; PT= Pitinga; SJ= São José; TP= Teles Pires; VD= Verdão; XG= Xingu. Letras 

e números em negrito são referentes a cada citoforma. 

 

 

 

 



112 
 

Estatisticamente, somente as citoformas D (Rio Xingu e Rio Iiri) e B3 (Rio Oiapoque) 

foram significativamente diferente das demais citoformas (F = 17, gl = 13, p = 0,001; Fig. 

81; Tabela 2), inclusive diferentes da citoforma B2 (Rio Cachorro), que é a mais próxima 

a localidade tipo de Simulium guianense. As citoformas A2 (Rio Pandeiros), B1 (Rio 

Teles Pires), E1 (São José) e E4 (Verdão) se diferenciaram de oito ou nove outras 

citoformas, mas não totalmente de todas como descrito para citoforma D e E2.  

Considerando a mesma citoforma, populações da citoforma D (Rio Xingu e Rio Iriri) 

e B2 (Rio Pitinga e Rio Cachorro) foram significativamente diferentes entre si, 

demonstrando uma não uniformidade na morfometria geométrica da fenda gular da larva 

entre as populações da mesma citoforma.  

 

 
Figura 81: Anova mostrando diferença de médias das citoformas (populações) de 

Simulium guianense s.l. AG= Araguaia; CH= Cachorro; YU= Yuruani; FR= Farinha; IR= 

Iriri; LG= Longá; MT= Mortes; OP= Oiapoque; PD= Pandeiros; PT= Pitinga; SJ= São 

José; TP= Teles Pires; VD= Verdão; XG= Xingu. Letras e números em negrito são 

referentes a cada citoforma. 
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Tabela 2: Diferenças estatísticas significativas (teste de Tukey) entre citoformas 

(populações) de Simulium guianense s.l. para a fenda gular da larva.  

Citoformas (populações)  P ajustado 
 

Citoformas (populações)  P ajustado 

A2 (Pandeiros) - E2 (Araguaia) <0,0000001  D (Xingu) - B1 (Teles Pires) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - B2 (Cachorro) <0,0000001  D (Xingu) - B2 (Pitinga) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - B3 (Oiapoque) <0,0000001  D (Xingu) - B3 (Oiapoque) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - B4 (Yuruani) <0,0000001  D (Xingu) - C(Farinha) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - C (Farinha) <0,0000001  D (Xingu) - E1 (São José) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - D (Iriri) <0,0000001  D (Xingu) - E3 (Mortes) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - E3 (Mortes) 0,0000264  D (Xingu) - E4 (Verdão) <0,0000001 

A2 (Pandeiros) - F(Longá) <0,0000001  D (Iriri) - B2 (Cachorro) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) -A2 (Pandeiros) <0,0000001  D (Iriri) - B4 (Yuruani) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - B2 (Pitinga) <0,0000001  D (Iriri) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - B2 (Cachorro) <0,0000001  D (Iriri) - C (Farinha) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - B3 (Oiapoque) <0,0000001  E1 (São José) - A2 (Pandeiros) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - B4(Yuruani) <0,0000001  E1 (São José) - B2 (Pitinga) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - C (Farinha) <0,0000001  E1 (São José) - B2 (Cachorro) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - D (Iriri) <0,0000001  E1 (São José) - B3 (Oiapoque) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - E1 (São José) 0,0126061  E1 (São José) - B4 (Yuruani) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - E2 (Araguaia) <0,0000001  E1 (São José) - C (Farinha) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - E3 (Mortes) <0,0000001  E1 (São José) - D (Iriri) <0,0000001 

B2 (Pitinga) - E2 (Araguaia) <0,0000001  E1 (São José) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

B2 (Pitinga) - A2 (Pandeiros) <0,0000001  E1 (São José) - E3 (Mortes) <0,0000001 

B2 (Pitinga) - B2 (Cachorro) <0,0000001  E1 (São José) - F (Longá) 0,0076739 

B2 (Pitinga) - B3 (Oiapoque) <0,0000001  E3 (Mortes) - B2 (Cachorro) <0,0000001 

B2 (Pitinga) - D (Iriri) <0,0000001  E3 (Mortes) - B4 (Yuruani) <0,0000001 

B2 (Pitinga) - E3 (Mortes) 0,0014764  E3 (Mortes) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

B2 (Pitinga) - F (Longá) <0,0000001  E3 (Mortes) -D (Iriri) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - B2 (Cachorro) <0,0000001  E3 (Mortes) -F (Longá) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - B4 (Yuruani) <0,0000001  E4 (Verdão) - B1 (Teles Pires) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - C (Farinha) <0,0000001  E4 (Verdão) - B2 (Pitinga) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - D (Iriri) <0,0000001  E4 (Verdão) - B2 (Cachorro) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - E2 (Araguaia) <0,0000001  E4 (Verdão) - B3 (Oiapoque) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - E3 (Mortes) <0,0000001  E4 (Verdão) - B4 (Yuruani) <0,0000001 

B3 (Oiapoque) - F (Longá) <0,0000001  E4 (Verdão) - C (Farinha) <0,0000001 

B4(Yuruani) - B2 (Cachorro) <0,0000001  E4 (Verdão) - D (Iriri) <0,0000001 

B4(Yuruani) -E2 (Araguaia) 0,0000005  E4 (Verdão) - E1 (São José) <0,0000001 

C (Farinha) - B4 (Yuruani) 0,0060475  E4 (Verdão) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

C (Farinha) - E2 (Araguaia) <0,0000001  E4 (Verdão) - E3 (Mortes) 0,0000008 

C (Farinha) - B2 (Cachorro) <0,0000001  E4 (Verdão) - F (Longá) <0,0000001 

D (Xingu) - B2 (Cachorro) <0,0000001  F (Longá) - B2 (Cachorro) <0,0000001 

D (Xingu) - B4 (Yuruani) <0,0000001  F (Longá) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

D (Xingu) - D (Iriri) 0,0115948  F (Longá) - B4 (Yuruani) <0,0000001 

D (Xingu) - E2 (Araguaia) <0,0000001  F (Longá) - C (Farinha) <0,0000001 

D (Xingu) - F (Longá) <0,0000001  F (Longá) - C (Pitinga) <0,0000001 

D (Xingu) - A2 (Pandeiros) <0,0000001  F(Longá)- D(Iriri) <0,0000001 
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As observações de proximidade mantiveram as populações da citoforma D (Rio Iriri e 

Xingu) como mais semelhantes entre si (mesmo que a anova tenha demonstrado que são 

significativamente diferentes) e pouco semelhante as demais citoformas (Fig. 82). A 

citoforma E2 do Rio Araguaia também foi uma população diferenciada das demais 

citoformas. As semelhanças entre as demais citoformas as inserem em dois grandes 

grupos, mantendo uma similaridade de aproximadamente 30% em cada grupo. 

 

 
 

Figura 82: Dendograma com as relações entre as citoformas (populações) de Simulium 

guianense s.l.  AG= Araguaia; TP= Teles Pires; PD= Pandeiros; VD= Verdão; FR= 

Farinha; LG= Longá; MT= Mortes; SJ= São josé; CH= Cachorro; OP= Oiapoque; YU= 

Yuruani; PT= Pitinga; IR= Iriri; XG= Xingu. Letras e números em negrito são referentes 

a cada citoforma.  

 

 

4.2.2. Placa cefálica da pupa 

Considerando as pupas, houve a formação de cinco grupos na Análise de Variáveis 

Canônicas (Fig. 83), com os dois primeiros eixos representando 92% total da 

variabilidade dos dados (VC1 = 86,2% e VC2 = 6,2%). As citoformas B2 (Rio Cachorro), 

B4 (Rio Yuruani) e E2 (Rio Araguaia) formaram agrupamentos isolados, enquanto a 

citoforma B3 (Rio Oiapoque) formou um agrupamento, porém muito próximo as demais 

citoformas, as quais formaram um grande grupo.  
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Figura 83: Análise de Variáveis Canônica para as citoformas (populações) de Simulium 

guianense s.l. Cores indicam diferentes populações. AG = Araguaia; CH = Cachorro; YU 

= Yuruani; FR = Farinha; IR = Iriri; LG= Longá; MT = Mortes; OP = Oiapoque; PD = 

Pandeiros; PT = Pitinga; SJ = São José; TP = Teles Pires; VD = Verdão; XG = Xingu. 

Letras e números são referentes a cada citoforma. 
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A Anova confirmou as diferenças significativas entre as citoformas apresentadas na 

análise de variáveis canônicas (F = 13, gl = 13, p ≤0,001; Fig. 84; Tabela 3). As doze 

citoformas apresentaram diferenças entre si, porém somente as citoformas B2 (Rio 

Cachorro), E2 (Rio Araguaia) e B4 (Rio Yuruani) foram significativamente diferentes de 

todas as outras. A citoforma B3 (Rio Oiapoque) mostrou diferenças para oito outras 

citoformas e as demais citoformas apresentando diferenças para de três ou seis outras 

citoformas (Tabela 3).  

Considerando a mesma citoforma, populações da citoforma B2 corroboraram com o 

resultado obtido para fenda gular da larva com diferenças significativas entre as 

populações do Rio Pitinga e Rio Cachorro. Já a citoforma D, do Rio Xingu e Rio Iriri, 

não se diferenciaram entre si.  

 

 

Figura 84: ANOVA mostrando diferença de médias das citoformas (populações) de 

Simulium guianense s.l. AG = Araguaia; CH = Cachorro; YU = Yuruani; FR = Farinha; 

IR = Iriri; LG = Longá; MT = Mortes; OP = Oiapoque; PD = Pandeiros; PT = Pitinga; SJ 

= São José; TP = Teles Pires; VD = Verdão; XG = Xingu. Letras em negrito são referentes 

a cada citoforma.  
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Tabela 3: Diferenças estatísticas significativas (teste de Tukey) entre citoformas 

(populações) de Simulium guianense s.l. para a placa cefálica de pupas fêmeas.  
Citoformas placa (populações) P ajustado  Citoformas placa (populações) P ajustado 

A2 (Pandeiros)- B2(Cachorro) <0,0000001  D (Xingu)- A2 (Pandeiros) 0,0105719 

A2 (Pandeiros)- B3 (Oiapoque) 0,0000182  D (Xingu)- B2(Cachorro) <0,0000001 

A2 (Pandeiros)- B4(Yuruani) <0,0000001  D (Xingu)- B4(Yuruani) <0,0000001 

A2 (Pandeiros)- C(Farinha)   0,0079359  D (Xingu)- E2 (Araguaia) <0,0000001 

A2 (Pandeiros)- D(Iriri)   0,0048314  D (Xingu)- E3 (Mortes)   0,0004901 

A2 (Pandeiros)- E2 (Araguaia) <0,0000001  D(Iriri)- B2(Cachorro) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - B2(Cachorro) <0,0000001  D(Iriri)- B4(Yuruani) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - B4(Yuruani) <0,0000001  D(Iriri)- E2 (Araguaia) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - E2 (Araguaia) <0,0000001  E1 (São José) - B2(Cachorro) <0,0000001 

B1 (Teles Pires) - E3 (Mortes) <0,0000001  E1 (São José) - B4(Yuruani) <0,0000001 

B2 (Pitinga)- B2(Cachorro) <0,0000001  E1 (São José) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

B2 (Pitinga)- B3 (Oiapoque) <0,0000001  E1 (São José) -E3 (Mortes) 0,0002138 

B2 (Pitinga)- B4(Yuruani) <0,0000001  E3 (Mortes) - B2(Cachorro) <0,0000001 

B2 (Pitinga)- E2 (Araguaia) <0,0000001  E3 (Mortes) - B4(Yuruani) <0,0000001 

B2(Cachorro)- E2 (Araguaia) <0,0000001  E3 (Mortes) - C(Farinha)   0,0004363 

B3 (Oiapoque)- B2(Cachorro) <0,0000001  E3 (Mortes) - D(Iriri)   0,0001852 

B3 (Oiapoque)- B4(Yuruani) <0,0000001  E3 (Mortes) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

B3 (Oiapoque)- E2 (Araguaia) <0,0000001  E4 (Verdão) - B2(Cachorro) <0,0000001 

B3 (Oiapoque)- E3 (Mortes)   0,0000004  E4 (Verdão) - B3 (Oiapoque)   0,0101823 

B3 (Oiapoque)- F (Longá)   0,0095411  E4 (Verdão) - B4(Yuruani) <0,0000001 

B4(Yuruani)- B2(Cachorro) <0,0000001  E4 (Verdão) - E2 (Araguaia) <0,0000001 

B4(Yuruani)- E2 (Araguaia) <0,0000001  F(Longá)- B2(Cachorro) <0,0000001 

C (Farinha)- B2(Cachorro) <0,0000001  F(Longá)- B4(Yuruani) <0,0000001 

C (Farinha)- B4(Yuruani) <0,0000001  F(Longá)- E2 (Araguaia) <0,0000001 

C (Farinha)- E2 (Araguaia) <0,0000001    

 

 

As citoformas E2 (Rio Araguaia), B2 (Rio Cachorro) foram mais similares entre si, 

ambas mais próxima de B4 (Rio Yuruani) em relação as outras citoformas, as quais 

formaram dois agrupamentos com pouca semelhança entre si (menos que 20% de 

semelhança) (Fig. 85).  
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Figura 85: Dendograma com as relações entre as citoformas de Simulium guianense s.l. 

AG= Araguaia; TP= Teles Pires; PD= Pandeiros; VD= Verdão; FR= Farinha; LG= 

Longá; MT= Mortes; SJ= São josé; CH= Cachorro; OP= Oiapoque; YU= Yuruani; PT= 

Pitinga; IR= Iriri; XG= Xingu. Letras e números em negrito são referentes a cada 

citoforma. 

 

 

4.3. Morfologia clássica - utilidade na detecção de diversidade críptica em Simulium 

guianense s.l.   

Simulium guianense s.l. é membro do grupo Orbitale de S. (Trichodgmia) (Shelley et 

al. 2010). A placa ventral do macho dessa espécie tem uma projeção proeminente, similar 

a encontrada em outras espécies do grupo: Simulium coscaroni Nascimento, Hamada e 

Adler, 2017, Simulium duodenicornium Pepinelli, Hamada e Trivinho-Strixino, 2005; 

Simulium hirtipupa Lutz, 1910, Simulium itaunense D’Andretta e Dolores González, 

1964; Simulium litobranchium Hamada, Pepinelli, Mattos-Glória e Luz, 2010 e Simulium 

orbitale Lutz, 1910.  Entretanto, diferenças na placa ventral, bem como em outras 

estruturas do macho, fêmea, pupa e larva permitem que Simulium guianense s.l. seja 

facilmente diferenciada das demais espécies do grupo e de S. (Trichodgmia).  

Estudos baseados em análises cromossômicas apontaram que essa espécie nominal, na 

verdade, representa um complexo de espécies de difícil identificação devido à ausência 

de caracteres morfológicos diagnósticos que permitam uma delimitação interespecífica 
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consistente e aplicável. Um exemplo disso foi o trabalho de Charalambous et al. (1996) 

e Adler et al. (2017), os quais propuseram a existência de 13 citoformas para 25 

populações de Simulium guianense distribuídas na América do Sul, algumas das quais 

poderiam representar espécies crípticas, sendo essa a hipótese investigada nesse trabalho. 

Após a análise das estruturas que seriam as mais prováveis de expressarem as 

variações interespecíficas desejadas, não foi possível identificar evidências morfológicas 

consistentes que permitissem elevar ao status de espécie qualquer uma das citoformas 

propostas em Adler et al. (2017) e Charalambous et al. (1996). As variações observadas 

para algumas estruturas (e.g. placa ventral do macho, área nudiocular da fêmea, 

microespículas da cutícula da brânquia) foram, na maioria das vezes, sobrepostas e 

compartilhadas aleatoriamente entre as populações, não sendo consistentemente uteis 

para caracterizar e agrupar as citoformas.  

Entre as estruturas analisadas, a placa ventral do macho foi o atributo mais variável 

entre as populações, no entanto, após a análise minuciosa dessas variações concluiu-se 

que elas podem ser consideradas intraespecíficas devido a ausência de um padrão 

característico para algum grupo/citoforma. Vale ressaltar que para muitos táxons na 

família Simuliidae essa estrutura é considerada um dos melhores atributos para 

diferenciar as espécies devido a sua grande variabilidade de formas (Crosskey 1990). 

Entretanto, os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que essas variações podem ser 

encontradas até mesmo dentro de uma mesma população, sendo necessário, portanto, 

bastante cautela na interpretação das características dessa estrutura. 

Um resultado bastante interessante encontrado durante as análises morfológicas do 

presente trabalho foi relacionado ao número de filamentos das branquiais das pupas da 

população do Rio Teles Pires (citoforma B1). Todos os espécimes dessa população 

possuem 10 filamentos, sendo essa variação observada pela primeira vez para Simulium 

guianense (até o momento essa espécie era caracterizada por pupas com 12 filamentos 

branquiais). Esse dado poderia ser levado em consideração para tornar essa população 

uma boa candidata ao status específico, entretanto, pelo menos a princípio, nenhuma 

decisão será adotada nesse sentido devido à ausência de atributos diagnósticos 

consistentes nos demais estágios de vida. 

A falta de caracteres diagnósticos em todos estágios de vida é um fato recorrente em 

alguns grupos de Simuliidae (Adler et al. 2004), visto que as variações, muitas vezes, são 

expressas apenas em alguns estágios de vida. Entretanto, para descrever uma espécie nova 

é preciso que essas variações apresentem um padrão que possa ser facilmente reconhecido 
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e descrito. Uma hipótese para explicar a falta de caracteres diagnósticos constantes e 

únicos de cada citoformas de Simulium guianense é que essa espécie está passando por 

um processo de especiação recente, onde o tempo não foi suficiente para que variações 

na morfologia externa fossem expressas e fixadas (Adler et al. 2017). 

 

4.4. Morfometria geométrica - utilidade na detecção de diversidade críptica em 

Simulium guianense s.l.   

Tatsuta et al. (2018) citou que a recente expansão de uma variedade de ferramentas 

morfométricas trouxe uma revolução na comparação da morfologia no contexto do 

tamanho e da forma em vários campos, incluindo a entomologia. Em nossos estudos, 

devido a falta de um padrão significativo nos resultados obtidos pela morfometria 

geométrica, também não foi possível inferir se alguma das citoformas propostas por 

Charalambous et al. (1996) e Adler et al. (2017) são espécies válidas.  

Entretanto, considerando separadamente os resultados das estruturas analisadas, a 

fenda gular da larva pode ser considerada uma estrutura mais informativa para 

diferenciação das citoformas do que a placa cefálica da pupa. Com a fenda gular as 

citoformas D (Rio Xingu e Rio Iriri) e B3 (Rio Oiapoque) se diferenciaram entre si e das 

demais citoformas, resultado este não encontrado na análise da placa cefálica. Embora a 

análise morfométrica desse trabalho tenha agregado informações no que diz respeito a 

utilidade da fenda gular e da placa cefálica para a detecção de diversidade críptica em 

Simulium guianense s.l., ficou clara a necessidade de incluir outras estruturas para refinar 

a análise e reforçar as variações observadas entre as citoformas (e.g. Baylac et al. 2003; 

Querino et al. 2004; Muñoz-Muñoz et al. 2011; Marinho et al. 2017; Montano-Capaz et 

al. 2019). Isso vale especialmente para citoforma E2, que evidenciou algumas diferenças 

significativas das demais citoformas tanto no estágio de larva quanto de pupa.  

Diferenças significativas foram observadas para populações pertencentes a mesma 

citoforma, como por exemplo as do Rio Xingu e Rio Iriri, ambas pertencentes a citoforma 

D. Esse fato que pode estar relacionado aos ambientes diferenciados que as diferentes 

populações ocupam (e.g. tamanho do rio, temperatura da água, elevação), mesmo estando 

em uma mesma bacia hidrográfica. Segundo Adler et al. (2017) a distribuição das 12 

citoformas de Simulium guianense s.l. está associada a fatores geográficos, onde barreiras 

resultam em diferenças genéticas, que com o tempo podem ser expressas fenotipicamente. 

Uma análise COI de oito populações de Simulium guianense s.l. indicou diferenças 

genéticas entre lados opostos do Rio Amazonas (Matos 2007). As populações de 
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Simulium guianense s.l. ao Sul do Rio Amazonas são cromossomicamente mais 

divergentes do que as populações ao Norte (Adler et al. 2017). A diversidade ecológica 

entre espécies estreitamente relacionadas de Simuliidae tem sido sugerida como uma 

indicação de que a adaptação ecológica é importante para a evolução deste grupo 

(Pramual e Pangjanda 2015). Isso justificaria o número de citoformas e as diferenças 

encontradas entre populações da mesma citoforma. Porém, no presente estudo, não houve 

um padrão de agrupamento recuperado pela morfometria geométrica das análises das 

estrututas das larvas e/ou pupas que corroborassem as observações de Adler et al. (2017). 
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5. Conclusão 

Considerando os resultados obtidos nesse trabalho ficou evidente a necessidade de 

integrar novas ferramentas para compreender os prováveis padrões de diversidade críptica 

em Simulium guianense s.l. Uma abordagem a ser sugerida seria o uso de marcadores 

moleculares de evolução rápida (e.g. regiões mais variáveis do DNA mitocondrial e 

microssatélites) os quais vêm se mostrando úteis para a definição das fronteiras entre duas 

espécies quando a morfologia sozinha não consegue delimitá-las. 

Com relação as análises morfométricas geométricas a inclusão de novas estruturas para 

as análises será importante para testar sua validade como indicadoras de diversidade 

críptica. Uma das estruturas a serem exploradas futuramente é a placa ventral do macho 

devido a sua importância para inferir conceitos interespecíficos nessa família e, para 

entender a natureza das variações muitas vezes encontradas numa mesma população. 

Entretanto, novos modelos para as análises morfométricas deverão ser explorados para 

que essa metodologia possa ser aplicável em estruturas tridimensionais como é o caso, 

por exemplo, da placa ventral e das brânquias. 
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7. Anexos  

Tabela 4: Simulium guianense s.l. Mensurações da pupa com o comprimento da região 

anterior e o comprimento lateral da pupa.  

População 

(citoformas) 

Comprimento da região 

anterior da pupa 

Comprimento lateral da pupa 

Rio Pandeiros (A2) 0,91 ‒ 1,53 3,02 ‒ 3,43 

Rio Teles Pires (B1) 0,68 ‒ 1,12 2,89 ‒ 3,43 

Rio Cachorro (B2) 0,62 ‒ 0,89 2,68 ‒ 3,07 

Rio Oiapoque (B3) 0,59 ‒ 0.92 2,67 ‒ 5,21 

Rio Yuruani (B4) 0,62 ‒ 1,75 2,85 ‒ 3,34 

Rio Farinha (C) 0,77 ‒ 1,15 2,67‒3,03 

Rio Xingu (D) 0,78 ‒ 1,53 3,24 ‒ 4,25 

Rio São José (E1) 0,86 ‒ 1,3 3,01 ‒ 3,24 

Rio Araguaia (E2) 0,64 ‒ 1,34 2,66 ‒ 3,22 

Rio Mortes (E3) 0,77 ‒ 0,94 2,43 ‒ 2,69 

Rio Verdão (E4) 0.55 ‒ 1,2 2,52 ‒ 3,21 

Rio Longá (F) 0,47 ‒ 1,41 2,76 ‒ 3,21 

 

Tabela 5: Simulium guianense s.l. Mensurações do comprimento lateral da larva.  

População 

(citoformas) 

Comprimento lateral da larva 

Rio Pandeiros (A2) 6,45 ‒ 6,85 

Rio Teles Pires (B1) 6,45 ‒ 7,43 

Rio Cachorro (B2) 5,19 ‒ 6,51 

Rio Oiapoque (B3) 5,34 ‒ 6,35 

Rio Yuruani (B4) 5,76 ‒ 6,63 

Rio Farinha (C) 6,67 ‒ 7,16 

Rio Xingu (D) 4,08 ‒ 6,91 

Rio São José (E1) 6,23 ‒ 6,94 

Rio Araguaia (E2) 5,19 ‒ 6,21 

Rio Mortes (E3) 4,77 ‒ 9,31 

Rio Verdão (E4) 6,21 ‒ 7,00 

Rio Longá (F) 5,82 ‒ 7,07 
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Tabela 6: Simulium guianense s.l. Mensurações do esclerito anal da larva com a relação 

do braço anterior/braço posterior, número de fileiras e número de ganchos por fileiras.  
População 

(citoformas) 

Relação braço 

anterior/braço posterior 

Número de fileiras Número de 

ganchos por 

fileira 

Rio Pandeiros (A2) 0,48‒0,61 170‒181 17‒24 

Rio Teles Pires (B1) 0,44‒0,58 175‒200 19‒20 

Rio Cachorro (B2) 0.44‒0,59 180‒198 18‒20 

Rio Oiapoque (B3) 0,50‒0,60 176‒199 19‒23 

Rio Yuruani (B4) 0,49‒0,62 171‒193 20‒25 

Rio Farinha (C) 0,48‒0,60 168‒194 17‒21 

Rio Xingu (D) 0,47‒0,61 172‒198 18‒22 

Rio São José (E1) 0,49‒0,62 173‒187 17‒25 

Rio Araguaia (E2) 0,45‒0,61 169‒180 19‒26 

Rio Mortes (E3) 0,48‒0.62 172‒193 18‒24 

Rio Verdão (E4) 0,49‒0,62 180‒200 21‒26 

Rio Longá (F) 0,46‒0,60 169‒192 19‒25 

 

Tabela 7: Principais variações encontradas entre as citoformas de Simulium guianense 

s.l 

População 

(citoformas) 

Morfologia clássica 

(variações) 

Morfometria geométrica 

(diferenças significativas) 

Rio Pandeiros (A2) - - 

Rio Teles Pires (B1) 
Variações no nº de filamentos 

branquiais (pupa) 
- 

Rio Cachorro (B2) - 

Variou de todas as outras citoformas 

(placa) 

Rio Oiapoque (B3) 

Variação no nº de filamentos 

branquiais em um único 

indivíduo(pupa) 

Variou de todas as outras citoformas 

(fenda) 

Rio Yuruani (B4) - 
Variou de todas as outras citoformas 

(placa) 

Rio Farinha (C) -  

Rio Xingu (D) 

Variações intrapopulacionais 

na estrutura placa ventral 

(adulto) 

Variou de todas as outras citoformas 

(fenda) 

Rio Iriri (D) - 
Variou de todas as outras citoformas 

(fenda) 

Rio São José (E1) -  

Rio Araguaia (E2) 

Variações intrapopulacionais 
na estrutura placa ventral 

(adulto) 

Variou de todas as outras citoformas 
(placa) 

Rio Mortes (E3) - - 

Rio Verdão (E4) - - 

Rio Jacareí (F) 

Variação no nº de filamentos 
branquiais em um único 

indivíduo (pupa) 

- 

Rio Longá (F) - - 

 


