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SINOPSE 

Estudou-se a taxonomia molecular e relações evolutivas de espécies pertencentes ao 

complexo B. flaviscutellata e a estruturação genética de B. flaviscutellata s.s.  Mangabeira (1942) 

(Diptera: Psychodidae) da Amazônia brasileira. As inferências filogenéticas, rede de haplótipos e 

distâncias genéticas evidenciaram B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor como pertencentes a 

mesma espécie, entretanto esses resultados sugerem a elevação de B. olmeca nociva à categoria 

de espécie. O resultado da AMOVA mostrou que B. flaviscutellata s.s. é geneticamente 

estruturado, porém o Teste de Mantel, foi negativo e não significante estatisticamente, 

demonstrando que a estruturação não está relacionada ao modelo de isolamento-por-distância 

(IBD) 
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RESUMO 

Flebotomíneos são pequenos insetos pertencentes à ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília 
Phlebotominae que estão subdivididos em vários gêneros. Algumas espécies desse grupo são 
consideradas transmissoras (vetores) de agentes patogênicos que causam a Leishmaniose em 
alguns animais vertebrados, incluindo o homem. Bichromomyia flaviscutellata é um complexo 
constituído de pelo menos três espécies: B. flaviscutellata s.s., B. reducta e B. olmeca. Esta última é 
composta de três subespécies: B. olmeca olmeca, B. olmeca bicolor e B. olmeca nociva, que estão 
distribuídas desde a América Central até a América do Sul. Destas espécies, B. flaviscutellata s.s. é o 
principal vetor de Leishmania amazonesis no Brasil. O presente estudo objetivou identificar 
molecularmente as espécies e subespécies do complexo B. flaviscutellata, com o emprego da Região 
5’ do gene COI (conhecido como DNA barcode) e verificar a estrutura genética de B. flaviscutellata 
s.s., usando a Região 3’ do gene COI a região variável. As sequências do DNA Barcode dos 
espécimes (n=49) foram procedentes de seis localidades, sendo cinco no Estado do Amazonas 
(Autazes, Manaus, Pitinga, Novo Airão e Rio Preto da Eva) e uma (1) no Estado do Pará (Serra do 
Cachorro), enquanto as sequências da Região Variável (n=86) foram procedentes do Estado do 
Amazonas (Autazes, Manaus, Pitinga, Novo Airão e Rio Preto da Eva). No banco de dados do 
Barcode foram adicionadas sequências do Genbank, de B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor. As 
sequências consenso do DNA Barcode apresentaram 649 pares de bases (pb) que geraram 29 
haplótipos e cinco redes não conectadas. As distâncias genéticas intraespecíficas variaram de 0,000 
a 0,037, enquanto as distâncias interespecíficas variaram de 0,11 a 0,13, apresentando um barcoding 
gap de 0,087. As análises filogenéticas usando os respectivos algoritmos e modelos evolutivos 
Neighbor-Joining (NJ - K2P), Máxima Verossimilhança (MV – HKY+I+G) e Inferência Bayesiana (IB – 
HKY+I+G), resultaram em topologias com clados altamente suportados. Todas as árvores 
apresentaram a mesma topologia, mas com variações nos valores de suporte. A relação B. olmeca 
olmeca e B. olmeca bicolor foi melhor esclarecida na análise de NJ; entretanto, esses dados, junto 
aos de distâncias genéticas, comprovam a posição de B. olmeca bicolor como subespécie de B. 
olmeca olmeca. Curiosamente, as topologias das árvores mostraram B. olmeca nociva mais próxima 
filogeneticamente de B. flaviscutellata s.s., assim como a rede de haplótipos separou B. olmeca 
nociva de B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor. As sequências consenso da RV apresentaram 1141 
pb e geraram 59 haplótipos, mostrando grande variabilidade dentro de B. flaviscutellata s.s. A 
distância genética intraespecífica entre as populações Rio Preto da Eva e Autazes apresentou o 
maior valor (0,0166). A análise intrapopulacional das amostras de B. flaviscutellata s.s do munícipio 
de Rio Preto da Eva mostraram-se com um maior nível de diferenciação genética com valor de 
0,0167 (1,67%). O teste D de Tajima foi negativo, mas não-significante para todas as populações, 
indicando nenhum desvio significante do modelo neutro de evolução. Entretanto, o teste Fs de Fu foi 
negativo e significante para quatro das cinco populações (Autazes, Manaus, Novo Airão e Pitinga), 
indicando uma recente expansão populacional. A maior diferenciação genética, usando o coeficiente 
Fst e o menor fluxo gênico, usando o coeficiente Nm, foi entre Pitinga x Rio Preto da Eva (Fst = 
0.3535; Nm = 0.91). A estruturação genética estimada pela AMOVA foi alta e significante, 
comprovando que esta espécie é geneticamente estruturada. Entretanto, o teste de Mantel foi 
negativo e não significante, o que significa que essa estruturação não está relacionada ao modelo de 
isolamento por distância (IBD – Isolation-by-Distance). A presença de haplótipos compartilhados entre 
as populações de Manaus (situado no lado esquerdo do Rio Negro) e Novo Airão (situado no lado 
direito do Rio Negro) e as populações de Manaus/Pitinga (situados no lado esquerdo do Rio Solimões) 
e Autazes (situado no lado direito do Rio Solimões) indicam que os Sistema fluvial Amazonas / Negro 
e Solimões não estão atuando como barreiras geográficas que impedem o fluxo gênico entre as 
populações de B. flaviscutellata s.s. Os resultados das análises filogenéticas, juntamente com a rede 
de haplótipos, as distâncias genéticas e os caracteres morfológicos, sugerem que a subespécie B. 
olmeca nociva deve ser elevada à categoria de espécie. 
 

Palavras-chave: DNA Barcode, B. flaviscutellata, Estrutura genética, Complexo de 
espécies. 
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ABSTRACT 

Phlebotomines are small insects belonging to the order Diptera, family Psychodidae, subfamily 
Phlebotominae that are subdivided into several genera. Some species of this group are considered 
transmitters (vectors) of pathogens that cause Leishmaniasis in some vertebrate animals, including 
man. Bichromomyia flaviscutellata is a complex composed of at least three species: B. flaviscutellata 
s.s., B. reducta and B. olmeca. The latter is composed of three subspecies: B. olmeca olmeca, B. 
olmeca bicolor and B. olmeca nociva, which are distributed from Central America to South America. Of 
these species, B. flaviscutellata s.s. is the main vector of Leishmania amazonesis in Brazil. The 
present study aimed to molecularly identify the species and subspecies of the B. flaviscutellata 
complex using the 5' region of the COI gene (known as DNA Barcode) and to verify the genetic 
structure of B. flaviscutellata s.s. using the 3' region of the gene COI to the variable region. The 
sequences of the Barcode DNA of the specimens (n = 49) were from six localities, five in the State of 
Amazonas (Autazes, Manaus, Pitinga, Novo Airão and Rio Preto da Eva) and one (1) in the State of 
Pará while the sequences of the Variable Region (n = 86) were from the State of Amazonas (Autazes, 
Manaus, Pitinga, Novo Airão and Rio Preto da Eva). In the Barcode database were added sequences 
of B. olmeca olmeca and B. olmeca bicolor from Genbank. The consensus sequences of the Barcode 
DNA showed 649 base pairs (bp) that generated 29 haplotypes and five unconnected networks. 
Intraspecific genetic distances ranged from 0.000 to 0.037, while interspecific distances ranged from 
0.11 to 0.13, with a barcoding gap of 0.087. Phylogenetic analyzes using the algorithms and 
evolutionary models Neighbor - Joining (NJ - K2P), Maximum Likelihood (ML - HKY + I + G) and 
Bayesian Inference (BI - HKY + I + G) resulted in topologies with highly supported clades . All trees 
presented the same topology, but with variations in support values. The relationship between B. 
olmeca olmeca and B. olmeca bicolor was better clarified in NJ analysis; however, these data, 
together with those of genetic distances, confirm the position of B. olmeca bicolor as a subspecies of B. 
olmeca olmeca. Curiously, the topologies of the trees showed the B. olmeca nociva most 
phylogenetically closer of B. flaviscutellata s.s., as well as the haplotype network separated B. olmeca 
nociva of B. olmeca olmeca and B. olmeca bicolor. The RV consensus sequences presented 1141 bp 
and generated 59 haplotypes, showing great variability within B. flaviscutellata s.s. Intraspecific 
genetic distance between the populations Rio Preto da Eva and Autazes presented the highest value 
(0.0166). The intrapopulational analysis of the B. flaviscutellata s.s samples from the city of Rio Preto 
da Eva showed a higher level of genetic differentiation with a value of 0.0167 (1.67%). The Tajima D 
test was negative but non-significant for all populations, indicating no significant deviation from the 
neutral evolution model. However, the Fu Fs test was negative and significant for four of the five 
populations (Autazes, Manaus, Novo Airão and Pitinga), indicating a recent population expansion. The 
greatest genetic differentiation, using the Fst coefficient and the lowest gene flow, using the Nm 
coefficient, was between Pitinga and Rio Preto da Eva (Fst = 0.3535; Nm = 0.91). The genetic 
structure estimated by AMOVA was high and significant, proving that this species is genetically 
structured. However, the Mantel test was negative and non-significant, which means that this 
structuring is not related to the Isolation-by-Distance (IBD) model. The presence of shared haplotypes 
between the populations of Manaus (situated on the left side of the Rio Negro) and Novo Airão 
(situated on the right side of the Negro River) and the populations of Manaus / Pitinga (situated on the 
left side of the Solimões River) and Autazes located on the right side of the Solimões River) indicate 
that the Amazonas / Negro and Solimões River systems are not acting as geographical barriers that 
impede the gene flow between the populations of B. flaviscutellata s.s. The results of phylogenetic 
analyzes, together with the haplotype network, genetic distances and morphological characters, 
suggest that the B. olmeca nociva subspecies should be elevated to the species category. 

 
Keywords: DNA Barcode, B. flaviscutellata, Genetic structure, Species Complex 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais sobre a Leishmaniose 

A Leishmaniose é uma patogenia que se apresenta sob várias formas clínicas 

e é causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania (Ross, 1903) 

pertencentes à ordem Kinetoplastea e à família Trypanosomatidae. Este gênero é 

digenético (ou heteroxeno), isto é, passa por duas formas distintas em diferentes 

hospedeiros: uma promastigota, forma flagelada encontrada no tubo digestivo do 

inseto vetor, e a outra amastigota, que não possui flagelo, encontrada em células do 

sistema fagocitário de vertebrados (Reis, 2011). 

A Leishmaniose atinge anualmente cerca de 2 milhões de pessoas em 88 

países, estando disseminada em todos os continentes, com exceção da Antártida 

(WHO, 2016). Pode se manifestar na forma de quatro quadros clínicos distintos – 

de acordo com a localização do parasito nos tecidos dos mamíferos – denominados 

como Leishmaniose Visceral (LV), Leishmaniose Tegumentar (LT), Leishmaniose 

Tegumentar Difusa (LTD) e Leishmaniose Mucotegumentar (LMT) (Costa, 2005; 

Akhoundi et al. 2016). Na região Neotropical, entretanto, as três últimas são 

denominadas genericamente de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 

(Pinheiro et al. 2008; Nascimento, 2013). 

A LT é uma doença antiga, com os primeiros relatos documentados na Ásia 

Central, recebendo denominações diferentes de acordo com a região: ferida de 

Balkh no Afeganistão, botão de Bagdá, no Iraque e botão de Aleppo, na Síria (Reis, 

2011). 

Atualmente, a LT é a forma mais comum da doença, atingindo 

aproximadamente 1,2 milhões de casos por ano, onde a Colômbia, o Brasil, a 

Etiópia, o Irã, a Costa Rica, o Peru e o Afeganistão acumulam de 75% a 80% da 

incidência global (WHO, 2016). Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS/OMS, 2017), nas Américas a LTA atinge em média 56.000 casos anuais, 

sendo que mais de 70% desses casos ocorrem no Brasil. Dentre as regiões 

brasileiras, o Norte e o Nordeste são as mais atingidas (Brasil, 2016). 

No Brasil, sete espécies de Leishmania são descritas como agentes 

patogênicos da LTA, sendo seis do subgênero Viannia e uma do subgênero 

Leishmania. As três principais são Leishmania (Viannia) braziliensis (Vianna, 1911), 
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Leishmania (Viannia) guyanensis (Floch, 1954) e Leishmania (Leishmania) 

amazonensis (Lainson & Shaw, 1978) (Brasil, 2010). Na região amazônica, a L. 

amazonensis possui uma grande distribuição. Além do Brasil, é também encontrada 

na Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa e Paraguai (Lainson, 2010). Esses 

parasitas, quando infectam humanos, podem causar lesões cutâneas localizadas, 

que posteriormente, podem progredir para a forma clínica mais séria, como a LTD 

que requer um difícil tratamento (Reithinger et al. 2007). 

 

1.2. Ciclo de transmissão e caracterização dos flebotomíneos 

As várias formas de leishmanias são transmitidas por pequenos insetos 

denominados Flebotomíneos, pertencentes à ordem Diptera, família Psychodidae, 

subfamília Phlebotominae e subdivididos em vários gêneros (Galati, 2016). Algumas 

espécies desse grupo também são vetores de arboviroses e bartoneloses (Forattini, 

1973). 

Os flebotomíneos são pequenos dípteros, cujo comprimento varia de 1,5 a 3,0 

mm. Possuem coloração que varia de castanho claro a “cor de palha”. São 

facilmente reconhecíveis pela posição de suas asas quando em repouso, as quais 

ficam entreabertas e ligeiramente erguidas (Figura 1). Por isso, na linguagem 

popular também é conhecido como anjinho. Recebem também outros nomes 

populares, como mosquito palha, fléboti, birigui, tatuquira e cangalhinha, 

dependendo da região do Brasil (Brasil, 2010; Williams & Dias, 2011). 
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Segundo Galati (2016), mais de 900 espécies de flebotomíneos são 

atualmente reconhecidas no mundo. Destas, aproximadamente, 500 são reportadas 

na região Neotropical. No Brasil, tem-se registrado aproximadamente 230 espécies 

das quais 18 são consideradas vetores de Leishmaniose (Chagas et al. 2016). 

Apenas as fêmeas dos flebotomíneos são hematófagas e tem um tempo de 

vida médio estimado em 20 dias. A transmissão do parasita ocorre por meio das 

picadas das fêmeas dos flebotomíneos, que ao sugarem o sangue infectado de 

mamíferos silvestres, domésticos ou do homem, ingerem macrófagos parasitados 

pelas formas amastigotas. Após a infecção, as fêmeas podem realizar um novo 

repasto sanguíneo em um hospedeiro vertebrado, liberando as formas promastigotas 

metacíclicas junto com a sua saliva. Os flebotomíneos possuem hábitos 

crepusculares e noturnos, podendo ser localizados em ambientes silvestres e nas 

proximidades de habitações humanas, tais como em currais, chiqueiros, tocas de 

animais, tendo a possibilidade de invadir casas e se esconder em locais escuros 

(Brazil & Brazil, 2003; Sherlock, 2003; Reis, 2011). 

Tradicionalmente, os vetores de Leishmania spp. no Velho Mundo pertencem 

principalmente ao gênero Phlebotomus, enquanto o gênero Lutzomyia é dito como 

único vetor no Novo Mundo por Young & Duncan (1994). Contudo, Galati (2003) 

elevou vários subgêneros de Lutzomyia ao nível de gênero e, com base nessa nova 

classificação, Nyssomyia, Psychodopygus, Lutzomyia, Trichophoromyia, 

Bichromomyia, Pintomyia e Migonemyia, estão entre os gêneros de maior 

Figura 1. Características morfológicas de 
flebotomíneos. Fonte: http://www.elbercial.com 
 



4 

 

importância médica. Entre esses grupos, o principal vetor de LV nas Américas é 

Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (Arrivillaga et al., 2002; Mazzoni et al., 

2008).  

Em contrapartida, várias espécies de flebotomíneos são sugeridas como 

vetores da LT, além de vários animais vertebrados serem considerados reservatórios 

(Aguiar & Medeiros, 2003; Gushi & Ribolla, 2008; Chagas et al., 2018). De acordo 

com Brasil (2010), as principais espécies de vetores da LT são: Bichromomyia 

flaviscutellata (Mangabeira, 1942), Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939), 

Ny. umbratilis (Ward & Fraiha,1977), Ny. Intermedia (Lutz & Neiva, 1912), 

Psychodopygus wellcomei (Fraiha et al., 1971) e Migonemyia migonei (França, 

1920). 

Outros importantes vetores de LT são: Bichromomyia olmeca olmeca (Vargas 

& Díaz-Nájera, 1959), Bichromomyia olmeca bicolor (Fairchild & Theodor, 1971), 

Bichromomyia olmeca nociva (Young & Arias, 1982) e Bichromomyia  reducta 

(Feliciangeli et al. 1988); estas espécies em conjunto com Bichromomyia 

flaviscutellata s.s. compõem o “Complexo B. flaviscutellata” (Young & Duncan, 1994; 

Galati, 2003). 

1.3. Complexo Bichromomyia flaviscutellata 

Complexos de espécies crípticas são definidos como duas ou mais espécies 

que são indistinguíveis morfologicamente (ao menos superficialmente) e que são ou 

foram classificados como único táxon (Bickford et al., 2007), mas que diferem em 

caracteres genéticos, ecológicos e alimentares (variando de antropofilia à zoofilia), 

definindo o status de vetor e não vetor. Lewis (1975) foi o primeiro a reconhecer B. 

flaviscutellata como um complexo constituído de pelo menos três espécies 

morfológica e comportamentalmente muito relacionadas que apresentam distribuição 

geográfica restrita ou sobreposta. De acordo com o autor, estes membros são 

representados por duas espécies válidas (B. flaviscutellata e B. olmeca), sendo que 

B. olmeca é constituída por duas subespécies: B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor. 

Ainda, de acordo com este autor, B. flaviscutellata está distribuída principalmente na 

região central da Amazônia brasileira (Itaituba, Altamira, Belo Monte, Belém, Marabá 

e Serra dos Carajás), B. olmeca olmeca (Vargas & Díaz-Nájera, 1959) está restrita 

ao México, na América Central, enquanto B. olmeca bicolor (Fairchild & Theodor, 
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1971) é encontrada da Costa Rica (América Central) ao norte da América do Sul. 

Em 1982 foi acrescentada a esse complexo, uma nova subespécie, B. olmeca 

nociva (Young & Arias, 1982) que é encontrada nas regiões norte e central do 

Brasil. As subespécies B. olmeca bicolor e B. olmeca nociva ocorrem em simpatria 

com B. flaviscutellata em várias partes da Amazônia brasileira, enquanto B. olmeca 

nociva e B. flaviscutellata foram capturadas simpatricamente na região de Manaus 

(Young & Arias, 1982). Adicionalmente, outras espécies taxonomicamente próximas 

a este complexo são B. reducta (Feliciangeli et al. 1988), encontrada a oeste da 

região amazônica, e B. inornata (Martins et al. 1965) que pode ser encontrada ao 

norte da região amazônica (Galati, 2016). Em 1994, Young & Duncan apresentaram 

uma nova distribuição para as espécies acima mencionadas (Figura 2). 

A distribuição conjunta destas “espécies” levanta várias questões importantes 

acerca da ecologia, comportamento, evolução e das relações com a transmissão de 

Leishmania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Distribuição geográfica de Bichromomyia flaviscutellata, B. reducta, B. olmeca 

olmeca, B. olmeca bicolor e B. olmeca nociva, segundo Young & Duncan (1994). 
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1.4. Histórico Taxonômico 

Bichromomyia flaviscutellata foi descrita em 1942, como Flebotomus 

flaviscutellatus, a partir de um macho (holótipo) de flebotomíneo coletado em Aurá, 

município de Belém, e de um parátipo de Piratuba, município de Abaeté, ambos no 

estado do Pará (Mangabeira, 1942). Em 1943, indivíduos dessa espécie foram 

descritos como uma nova espécie, Phlebotomus apicalis (sinônimo de Bichromomyia 

flaviscutellata), a partir de espécimes da Guiana Francesa (Floch & Abonnenc, 

1943). Em 1959, Vargas & Díaz-Nájera, descreveram para o México, 

Bichromomyia olmeca, comparando-a com outras espécies relativamente próximas, 

sem, contudo, mencionar B. flaviscutellata como uma espécie similar. Fairchild & 

Theodor (1971) descreveram B. olmeca bicolor para o Panamá, a partir um 

espécime estreitamente relacionado à B. olmeca olmeca. Contudo, B. olmeca bicolor 

difere desta última em alguns caracteres, como na forma oblonga do tubérculo 

terminal da espermateca, mas que é semelhante ao dos espécimes de B. 

flaviscutellata. Ainda, segundo estes autores, estudos detalhados incluindo os gaps 

na distribuição geográfica do complexo B. flaviscutellata, B. olmeca olmeca e B. 

olmeca bicolor, poderiam revelar a existência de formas intermediárias, 

provavelmente resultante de uma única espécie com variação clinal. Lewis (1975) 

declarou que variações dentro de B. olmeca contrastam com a uniformidade 

observada em B. flaviscutellata, e que a primeira poderia representar um gradiente 

morfológico desde Belize, na América Central, até o nordeste da América do Sul. 

Ainda, que B. olmeca bicolor possa ser uma subespécie de B. flaviscutellata, com 

quem apresenta algumas afinidades. 

Como já mencionado, Young & Arias (1982) descreveram B. olmeca nociva 

como um novo integrante do complexo B. flaviscutellata, e incluíram também B. 

inornata. Segundo estes autores, este complexo consiste de cinco táxons, com uma 

ou mais formas ainda não nomeadas. Eles também registraram que B. flaviscutellata 

ocorre em simpatria com B. olmeca bicolor e B. olmeca nociva, separadamente, em 

partes da Amazônia, e que as subespécies de B. olmeca são todas alopátricas. 

Inferiram ainda que, no futuro, ao se conhecer melhor as distribuições geográficas 

das subespécies de B. olmeca, é possível que seu status taxonômico mude, 

principalmente, de B. olmeca nociva em relação a B. olmeca bicolor, ambas 
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encontradas na região amazônica, devido a características morfológicas das fêmeas 

(Figuras 3 e 4) e machos (Figuras 5 e 6) entre as subespécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espermatecas de B. olmeca nociva (A); B. olmeca olmeca (B) e B. olmeca 
bicolor (C). Adaptado de Young & Arias (1982) e Fairchild & Theodor (1971). 

Figura 4. Cibários de B. olmeca nociva (A); B. olmeca olmeca (B) e B. olmeca bicolor 
(C). Adaptado de Young & Arias (1982) e Fairchild & Theodor (1971). 

Figura 5. Terminália de machos de B. olmeca nociva (A); B. olmeca olmeca (B) e B. 
olmeca bicolor (C). Adaptado de Young & Arias (1982) e Fairchild & Theodor (1971). 
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Arias et al. (1987) reportaram B. olmeca nociva infectada com Leishmania 

amazonensis comprovando sua capacidade como vetor. Feliciangeli et al. (1988) 

descreveram para a Venezuela B. olmeca reducta. Segundo os autores, as fêmeas 

desta subespécie diferem das demais espécies e subespécies integrantes do 

complexo, principalmente, por apresentar o ducto individual da espermateca curto, 

sendo este menor que a metade do comprimento da espermateca. O nome 

subespecífico “reducta” refere-se exatamente a esta característica. Freitas et al. 

(1989) encontraram B. olmeca reducta coexistindo com B. olmeca nociva e B. 

flaviscutellata nos estados de Rondônia e Amazonas e, por esta razão, elevaram 

esta subespécie a categoria de espécie, Bichromomyia reducta. Neste estudo, os 

autores reportaram ainda B. reducta naturalmente infectada com Leishmania 

amazonensis. 

Young & Duncan (1994) consideraram todas as espécies e subespécies 

desse complexo, como pertencente ao gênero Lutzomyia, mais especificamente ao 

subgênero Nyssomyia. Contudo, com base na classificação cladística de Galati 

(2015), todos esses táxons pertencem a um gênero exclusivo, Bichromomyia. 

Atualmente, este gênero é, portanto, constituído por quatro espécies, B. 

flaviscutellata, B. inornata, B. reducta e B. olmeca. Esta última com três subespécies: 

B. olmeca olmeca, B. olmeca bicolor e B. olmeca nociva. 

Figura 6. Cabeças de machos de B. olmeca nociva (A); B. olmeca olmeca 
(B) e B. olmeca bicolor (C). Adaptado de Young & Arias (1982) e Young & 
Duncan (1994). 
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1.5. Bichromomyia flaviscutellata sensu stricto 

Dentre as espécies que transmitem Leishmania amazonensis, B. 

flaviscutellata s. s. é o principal vetor na Amazônia brasileira (Lainson & Shaw 1968, 

Ward et al. 1977), sendo também considerada um provável vetor da Leishmania 

(Leishmania) pifanoi (Medina & Romero, 1962) na Venezuela (Lainson, 2010). 

Bichromomyia flaviscutellata s. s. também foi encontrada infectada com um parasita 

semelhante em Trinidad (Tikasingh, 1975) e com L. guyanensis na Guiana 

Francesa (Fouque et al., 2007). Essa espécie se alimenta do sangue de uma 

variedade de animais, entretanto, é fortemente atraída por roedores, principalmente 

dos gêneros Proechimys (Shaw & Lainson, 1968) e Oryzomys (Shaw & Lainson, 

1972), além de marsupiais e pássaros, sendo pouco atraída por seres humanos 

(Shaw & Lainson, 1969). Entretanto, de acordo com Shaw & Lainson (1972), 

infecções ocasionais no homem podem ocorrer quando a densidade desse vetor é 

elevada. A distribuição de B. flaviscutellata é ampla, porém descontínua, estando 

presente na Colômbia, Brasil, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Equador, 

Peru e Bolívia (Figura 2). No Brasil, esta espécie está bem distribuída na região 

amazônica, além da região Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), 

Centro-Oeste (Goiás) e Sul (Paraná) (Young & Duncan, 1994). Na Amazônia, é 

encontrada especialmente em florestas alagadas de “igapó” (Shaw et al., 1972). 

Contudo, é possível que nesta ampla distribuição, B. flaviscutellata sensu strictu 

tenha sido confundida com outras espécies ou subespécies próximas (Young & Arias, 

1982). 

De acordo com o trabalho de Shaw et al. (1972), o voo de B. flaviscutellata 

raramente ultrapassa 2 metros de altura, pois sua “fonte alimentar” preferencial 

encontra-se ao nível do solo. De modo geral, o voo dos flebotomíneos é curto 

caracterizado pelo seu aspecto saltitante, usualmente não ultrapassa 300 metros de 

raio do seu local de alimentação (Alexander & Young, 1992; Morrison et al., 1993). 

A baixa capacidade de voo dos flebotomíneos, consequentemente, resultando 

em baixa capacidade de dispersão, nos leva a propor que os sistemas fluviais da 

Amazônia brasileira podem atuar como barreira física para esses insetos, o que 

pode impedir ou reduzir o fluxo gênico entre as populações localizadas nos 

principais interflúvios (relevo ou área elevada entre dois cursos de água ou dois 

vales). Arias & Freitas (1978) chegaram à mesma conclusão com outra espécie de 
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flebotomíneo, Nyssomyia umbratilis, considerado vetor de leishmania somente ao 

norte da calha dos rios Amazonas, Negro e Solimões. Ao Sul, essa espécie é 

encontrada realizando repasto sanguíneo no homem, mas nela nenhum parasita foi 

encontrado. Essa distribuição descontínua, encontrada também em B. flaviscutellata 

s. s. e membros do complexo B. flaviscutellata é um pré-requisito importante para o 

surgimento da diferenciação genética, linhagens distintas e até eventualmente atingir 

o status de espécies distintas (Scarpassa & Alencar, 2012). 

1.6. Estudos morfológicos e moleculares 

Complexos de espécies crípticas sempre foram um desafio para os 

entomólogos, em decorrência das elevadas semelhanças morfológicas entre as 

espécies de insetos, pois sua classificação é predominantemente morfológica, 

analisando características como a cabeça e a genitália (Young & Duncan, 1994). 

Além disso, essa identificação pode ser limitada por amostras deterioradas ou 

técnicas incorretas de montagem. Por este motivo, o uso de técnicas moleculares 

tem sido útil na separação de espécies crípticas, o que vem contribuindo na 

identificação correta de insetos vetores, especialmente em anofelinos (Collins & 

Paskewitz, 1996; Rona et al., 2010; Scarpassa et al., 2016; Saraiva et al., 2018) e 

Aedes (Cook et al., 2005; Zamora-Delgado et al., 2015). 

Considerando os flebotomíneos, vários estudos com o emprego de 

marcadores moleculares têm contribuído para a determinação de espécies crípticas 

(Kumar et al., 2012; Gutiérrez et al., 2014; Pinto et al., 2015). Araki et al., (2009) 

avaliaram as populações de Lutzomyia longipalpis de seis regiões brasileiras usando 

o gene period e caracteres comportamentais (“canção de cópula” e feromônios). Os 

autores concluíram que a alta variabilidade genética e comportamental de um dos 

grupos possa representar um processo de especiação incipiente. 

Yamamoto et al., (2013) verificaram a estrutura genética e a diversidade 

genética intraespecífica de Lutzomyia peruensis, o principal vetor da Leishmania 

(Viannia) peruviana nos Andes Peruanos, usando gene Citocromo B (Cyt b) como 

marcador molecular. Foram analisados espécimes de três localidades: Ancash, Lima 

e La Libertad. Os resultados mostraram que somente haplótipos dominantes foram 
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observados em Ancash e Lima, indicando a ocorrência de um efeito “gargalo” 

(bottleneck) nas duas populações, mas não em La Libertad. 

Scarpassa & Alencar (2012) analisaram a estrutura filogeográfica de seis 

amostras de Nyssomyia umbratilis situadas nas margens opostas do Rio Negro e 

uma população do lado esquerdo do Rio Amazonas, usando o gene Citocromo 

Oxidase Subunidade I (COI). Concluiu-se que as populações de lados opostos 

podem representar um processo de especiação avançado, consistindo em duas 

espécies incipientes que, provavelmente, ainda não alcançaram o status de 

espécies distintas. Este mesmo marcador foi utilizado em dois outros estudos pelos 

mesmos autores (Scarpassa & Alencar 2013, 2015). O primeiro estudo, comparou 

a taxonomia molecular de duas espécies vetores de Leishmania guyanensis, N. 

umbratilis e Nyssomyia anduzei (dois taxóns irmãos) com o trabalho anterior, usando 

a região 5’ do gene, conhecida como região Barcode. Concluiram-se que as duas 

espécies, embora morfologicamente semelhantes, podem ser molecularmente 

identificadas e com nível de divergência evolutiva de aproximadamente 5%. Por 

outro lado, as duas linhagens de N. umbratilis não apresentaram grupos fortemente 

suportados, portanto, não foram identificadas como espécies diferentes, propondo-

se que sejam espécies incipientes (Scarpassa & Alencar, 2013). No segundo estudo, 

foi realizada uma revisão sobre a taxonomia, biologia e estudos epidemiológicos de 

N. umbratilis, associando esses dados com os estudos genéticos dos trabalhos 

anteriormente citados. Os resultados revelaram altos níveis de variabilidade genética 

entre as populações de ambos as margens dos rios Negro e Amazonas, levando à 

conclusão que eles podem servir como uma barreira física eficiente, impedindo o 

fluxo gênico entre as populações de N. umbratilis (Scarpassa & Alencar, 2015).  

Outro estudo genético populacional foi realizado pela primeira vez em N. 

anduzei, um provável vetor secundário de L. guyanensis na Amazônia brasileira 

(Scarpassa et al., 2015). As análises revelaram níveis extremamente elevados de 

variação genética dentro das populações; contudo, diferentemente de N. umbratilis, 

observou-se compartilhamento de haplótipos entre populações situadas nas 

margens opostas do sistema fluvial Solimões / Amazonas e Negro, resultando em 

pouca estrutura genética entre elas. No entanto, as populações do Estado do 
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Amazonas foram geneticamente distintas da população do Município de Amajari, 

Estado de Roraima. 

Uma grande variedade de marcadores moleculares está disponível na 

literatura, que apresentam grande polimorfismo, o que permite analisar a 

variabilidade genética dentro e entre populações (Depaquit, 2014). Entre esses 

marcadores, o DNA mitocondrial tem se mostrado uma ferramenta muito útil em 

filogenética molecular por razões práticas: não é duplicado (haploide), é 

relativamente fácil de amplificar, possui uma taxa de evolução mais rápida que o 

nuclear (devido à baixa eficiência do mecanismo de reparo e seu tamanho efetivo 

populacional 4 vezes maior) e não ocorrem processos de recombinação gênica, o 

que resulta em substituições somente em nucleotídeos com as taxas de mutação 

mais rápidas (Birky, 1995; Saccone et al., 2000; Arias & Silvestre, 2003; Saito et al., 

2005; Nabholz et al., 2008). Essas características promovem a perda ou a fixação de 

haplótipos, reduzindo a diversidade intraespecífica, permitindo a identificação de 

espécies (Wolstenholme, 1992; Dawnay et al., 2007). 

Estudos de filogenética molecular de outros grupos de artrópodes sugerem 

que a região I do gene mitocondrial Citocromo c Oxidase Subunidade I (COI) pode 

ser bastante útil para auxiliar a taxonomia dos flebotomíneos ao nível de espécie 

(Azpurua et al., 2010). O COI é um dos maiores genes tradutores de proteínas, 

possuindo a função de transporte de elétrons e síntese de ATP, considerado o gene 

com as mais conservadas sequências de aminoácidos (Dawnay et al., 2007). A 

região 3’ possui grande variabilidade, sendo útil para estudos populacionais ou de 

filogenia de espécies próximas (Zhang & Hewitt, 1997), enquanto a região 5’ é 

considerada o “código de barras” (Barcode) do gene sendo utilizada como diagnose 

universal de organismos (Costa, 2008; Gutiérrez et al., 2014). Por isso é bem 

utilizado em estudos filogeográficos de insetos, porém ainda é pouco usado no 

estudo de flebotomíneos (Scarpassa & Alencar 2012, 2013; Depaquit, 2014; Pinto et 

al., 2015; Scarpassa et al., 2015). 

Com base no exposto acima, estudou-se a variação molecular e a estrutura 

filogeográfica das populações de B. flaviscutellata sensu stricto situadas nos 

interflúvios entre os rios Negro e Amazonas, Negro e Solimões e entre Solimões e 

Madeira, na região central da Amazônia brasileira, com base no sequenciamento de 



13 

 

um fragmento da região 3’ (Região Variável – RV) do gene COI do DNA 

mitocondrial. Também foi analisada a taxonomia molecular do Complexo B. 

flaviscutellata, usando a região 5’ deste gene (região Barcode), com o objetivo de 

estimar a eficiência deste marcador molecular na caracterização das espécies / 

subespécies deste complexo e preliminarmente inferir as relações evolutivas destes 

táxons. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

• Estudar a taxonomia molecular do Complexo B. flaviscutellata e a distribuição 

espacial da diversidade genética das populações de B. flaviscutellata s.s. 

procedentes de margens opostas dos rios Amazonas, Solimões e Negro 

situados na região central da Amazônia brasileira. 

2.1. Objetivos específicos 

• Inferir preliminarmente as relações evolutivas entre as espécies e 

subespécies do complexo B. flaviscutellata 

• Quantificar a variabilidade genética intra e interpopulacional de B. 

flaviscutellata s. s. das localidades situadas nas margens opostas dos rios 

Amazonas/ Solimões e Negro; 

• Inferir os padrões de fluxo gênico e a divergência genética das populações de 

B. flaviscutellata s. s. situadas nas margens opostas dos rios Amazonas/ 

Solimões e Negro e comparar estes parâmetros entre as populações; 

• Inferir os fatores que estejam contribuindo para formação da estrutura 

genética nesses locais. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Áreas de coletas (interflúvios) 

 Adultos do complexo B. flaviscutellata foram obtidos da natureza em cinco 

diferentes localidades distribuídas entre três interflúvios da Bacia Amazônica. 

Interflúvio 1 (Margem esquerda dos Rios Amazonas e Negro): Floresta da UFAM 

(3°09’24.44”S 59°97’48.99”O), no município de Manaus (AM), Ramal do Baixo Rio 
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(2º42’17.25”S 59º42’23.99”O) e Ramal da Benção (2°45’8.00”S 59°40’47.93”O) (6,5 

km de distância) no município de Rio Preto da Eva (AM), Vila do Pitinga (0°46’53.9”S 

60°3’56.8”O) no município de Presidente Figueiredo (AM) e Floresta Estadual de 

Trombetas (1°37'04.7"S 56°01'10.8"O); Interflúvio 2 (entre os Rios Negro e 

Solimões): Km 70 da AM-352 (2°44'11.7"S 60°54'25.4"O) e Ramal do Mutum 

(2°40’18.3”S 60°57’21.6”O) (8,9 km de distância) no município de Novo Airão (AM); e 

Interflúvio 3 (entre os Rios Solimões e Madeira): Km 6 da Estrada Az2 (3°30'00.6"S 

58°56'58.6"O) no município de Autazes (AM) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Coleta de flebotomíneos 

 Nas coletas foram utilizadas cinco armadilhas luminosas do tipo CDC (CDC 

“miniature” – Hausherr Machine Works, New Jersey, EUA) em cada uma das 

localidades mencionadas acima. Estas armadilhas foram instaladas no final da tarde, 

por um período de quatro noites consecutivas e entre 0,5 e 1 metro do solo. Na 

manhã seguinte, as armadilhas foram removidas e os flebotomíneos capturados 

transferidos para tubos contendo etanol 95%. A permissão para a captura de 

flebotomíneos foi sob a licença do SISBIO/ICMBio nº 38440-1. 

3.3. Triagem e identificação dos flebotomíneos 

 Os flebotomíneos capturados nas armadilhas CDC foram imediatamente 

retirados com auxílio de um aspirador manual e preservados em etanol 95%. Os 

espécimes coletados foram conduzidos até o Laboratório de Genética de 

Figura 7. Pontos de coleta de espécimes do Complexo B. flaviscutellata no sistema 
fluvial Negro/Amazonas/Solimões. 
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Populações e Evolução de Mosquitos Vetores de Malária e Dengue do INPA, onde 

foram mantidos em freezer a -20 °C até as identificações.  

As identificações específicas dos espécimes foram realizadas a partir do 

exame de caracteres taxonômicos da cabeça e das genitálias (três últimos 

segmentos abdominais), que foram removidas, diafanizadas, clarificadas e montadas 

em lâminas permanentes com Balsamo do Canadá. Em seguida, o material foi 

identificado em microscópio óptico modelo Primo Star, marca Zeiss, nos aumentos 

de 10X e 40X. Após confirmadas as identificações de B. flaviscutellata s.l., que neste 

estudo foram coletadas e identificadas apenas B. flaviscutellata s.s. e B. olmeca 

nociva, os espécimes correspondentes “sem as genitálias e as cabeças” foram 

transportados para novos microtubos, contendo etanol 95% e as informações de 

coleta, e armazenados em freezer -20 ºC até as extrações do DNA genômico. As 

identificações e a classificação dos flebotomíneos seguiram a proposta de Galati 

(2015). 

3.4. Análise Molecular 

3.4.1. Extração de DNA 

 As extrações do DNA genômico foram realizadas individualmente para cada 

espécime, conforme descrito por Sambrook & Russel (2001), com o método fenol-

clorofórmio,  modificado no Laboratório de Genética e Evolução de Mosquitos 

Vetores. As amostras foram maceradas em microtubos eppendorf de 1,5mL 

contendo 250µL de solução de lise (NaCl [5M], EDTA [0,5M], SDS (10%) e Tris-Cl 

[1M/pH=8]). Logo após, levados em banho-maria a temperatura de 65 °C por 5 

minutos, após esse período de incubação foram acrescentadas RNAse e proteinase 

K para a degradação dos RNAs e histonas, incubadas por 1 hora a temperaturas de 

37 ºC e 65 ºC, respectivamente e, então, as amostras foram centrifugadas. O 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo. O DNA foi lavado com etanol 95% e, 

em seguida, deixado no freezer à -20 ºC, overnight. No dia seguinte, as amostras 

foram centrifugadas e o precipitado foi lavado em Etanol 70%, para uma nova 

centrifugação e descarte do sobrenadante. O pellet resultante foi seco em 

temperatura controlada (37ºC). O DNA foi ressuspenso em 30µL de água estéril e 

estocado a -20 ºC até o momento da reação de PCR. 
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3.4.2. Amplificação da Região Barcode do COI. 

 Para análises filogenéticas do complexo B. flaviscutellata foram amplificados 

fragmentos do DNA Barcode de aproximadamente 590pb usando 10µM dos primers 

universais: LCO1490 (+):5'-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3' e HC02198 (-): 

5'-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3' descrito originalmente por Folmer et al. 

(1994) . Cada reação de PCR consistiu de um volume de 25μL, contendo 1μL 

de DNA, 16,9µL de água estéril, 2,2μL de tampão 10x, 1,1µL de MgCl2 [1,5mM], 1,2 

de dNTP [200mM],1,25μL de cada primer [10Mm] e 0,1µL de Taq polimerase [2,5U] 

(Invitrogen Inc., Carls bad, CA). Na amplificação deste fragmento foi adotada a 

programação descrita por Motoki et al. (2011), com o seguinte perfil: uma 

desnaturação de três minutos a 94 ºC e 35 ciclos a 94 ºC, 55 ºC e 72 ºC durante um 

minuto cada, seguindo de uma extensão de sete minutos a 72 ºC. 

3.4.3. Amplificação da Região Variável do COI 

 Para as análises populacionais de B. flaviscutellata foram amplificados 

fragmentos de aproximadamente 1140pb do gene COI usando 10µM dos primers 

C1-J-1763 (+): 5’-TATAGCATTCCCACGAATAAATAA-3’ e TL2-N-3014 (-): 5’-

TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA-3’ originalmente descrito por Simon et al. 

(1994). Cada reação de PCR consistiu de um volume de 25μL, contendo 1μL de 

DNA, 16,9µL de água estéril,  2,2μL de tampão 10x, 1,1µL de MgCl2 [1,5mM], 1,2µL 

de dNTP [200mM], 1,25μL de cada primer [10Mm] e 0,1µL de Taq polimerase [2,5U] 

(Invitrogen Inc., Carls bad, CA). A programação adotada foi: uma desnaturação de 

quatro minutos a 95 ºC e 35 ciclos a 95 ºC por 40 segundos, 55 ºC por um minuto e 

72 ºC por 40 segundos, seguindo de uma extensão de cinco minutos a 72 ºC. 

3.4.4. Purificação e Reação de Sequenciamento 

 Ambos os produtos de PCR foram visualizados em gel de agarose a 1% sob 

luz UV e purificados com PEG-8000 para a retirada de resíduos como excesso de 

sais, primers e DNTP’s. Em seguida, estes produtos purificados foram sequenciados 

utilizando o kit Big-Dye Terminate 3.1 (Life Technology). Para cada amostra duas 

reações foram preparadas (primers Forward e Reverse) com volume total de 9μL, 

composto por 1μL de DNA, 2μL de primer, 2μL de tampão 5x, 0,6μL de Big Dye e 

água estéril (3,3 μL). As reações foram amplificadas e precipitadas e, por fim, 
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diluídas em formamida e injetadas no sequenciador automático, marca ABI, modelo 

XL 3130. 

3.5. Análises filogenéticas 

As sequências obtidas, em ambas as direções, foram automaticamente 

alinhadas com o Clustal W e, então, editadas no programa BioEdit (Hall, 1999) com 

auxílio do programa Chromas (http://www.technelysium.com.au/chromas.html). Em 

seguida, a identidade de cada sequência foi estimada usando o BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) encontrado em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/. Após os 

alinhamentos e edição das sequências, um banco de dados (input file) com as 

sequencias consenso de todas as localidades foi gerado e, então, submetido à 

análise estatística. No banco de dados da região do DNA Barcode foram também 

incluídas três sequências de B. olmeca olmeca (números de acesso: GU001741.1 à 

GU001743.1) e uma sequência de B. olmeca bicolor (número de acesso: 

GU909492.1) depositadas no Genbank. 

Um total de 377 flebotomíneos adultos (machos e fêmeas), procedentes de 8 

localidades, foram morfologicamente identificados como B. flaviscutellata s.s. e B. 

olmeca nociva, segundo Galati (2003) e Bichromomyia spp. Neste último caso, não 

foi possível a identificação específica devido à perda de estruturas durante a coleta, 

triagem, preparação e/ou montagem das lâminas microscópicas. Desse total, 166 

indivíduos foram utilizados para a extração de DNA genômico. Destes, apenas 131 

indivíduos foram utilizados para análises do DNA Barcode e RV, sendo 22 B. 

flaviscutellata s.s. e 22 B. olmeca nociva para DNA Barcode e 86 B. flaviscutellata 

s.s. e um (1) de B. olmeca nociva para RV (Tabela 1).  

 

Tabela 1.  Localização geográfica dos pontos de coletas de Bichromomyia 

flaviscutellata s.s. e B. olmeca nociva e tamanho da amostra para cada marcador 

molecular. 

Município Pontos de coleta Latitude/ 

Longitude 

Espécies 

B. flaviscutellata s.s. B. olmeca nociva 

BARCODE RV BARCODE RV 

Autazes/AM Km 6 da Estrada 

Az2 

3°30'00.6"S/ 

58°56'58.6"O 

5 26 5 0 

Manaus/AM Floresta da UFAM 3º05'14.39"S/ 4 14 5 1 
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As relações genealógicas dos haplótipos da região do DNA Barcode foram 

geradas no programa TCS 1.21 (Clement et al., 2000), apresentando análise de 

parcimônia com 95% de confiança. Para a RV foi utilizado o programa NETWORK 

V.5 (fluxus-engineering.com), usando o método Median-Joining (Bandelt et al., 1999). 

As relações evolutivas entre os haplótipos foram estimadas usando o algoritmo 

Neighbor-Joining, análise por máxima verossimilhança (MV) – implementadas no 

programa MEGA v. 10 (Kumar et al., 2018) – e por Inferência Bayesiana (IB) 

implementada no MR. BAYES (Ronquist & Huelsenbeck, 2003). 

As análises de MV e IB foram realizadas utilizando o modelo evolutivo 

HKY+I+G (Hasegawa et al., 1985), determinado pelo programa jModelTest v.2.1.10, 

usando o Critério de Informação Bayesiana (BIC) (Darriba et al., 2012). A IB 

realizada no MrBayes, foi gerada com 15.000.000 de gerações, usando quatro 

cadeias de Markov (sendo três cadeias quentes e uma fria). No programa Tracer 

v.1.4 (Rambaunt & Drummond, 2007) foi verificado se os valores de tamanho da 

amostra efetiva (ESS) atingiu valor superior a 200, segundo recomendação de 

Drummond & Rambaunt (2007), para em seguida assumir um burnin de 25%. Nas 

análises da região Barcode foi utilizado como outgroup uma sequência de 

Nyssomyia umbratilis, enquanto na RV foi utilizado uma sequência de B. olmeca 

nociva gerada neste estudo. As árvores foram visualizadas e editadas no FigTree 

v.1.4.1 (Rambaunt, 2014). 

59º57'55.69"O 

Oriximiná/PA Serra do Cachorro 1°37'04.7"S/ 

56°01'10.8"O 

1 0 0 0 

Presidente 

Figueiredo/AM 

Vila do Pitinga 0°46’53.9”S/ 

60°3’56.8”O 

3 14 2 0 

Novo Airão/AM Km 70 da AM-352 2°44'11.7"S/ 

60°54'25.4"O 

4 15 4 0 

Ramal do Mutum 2°40’18.3”S/ 

60°57’21.6”O 

0 6 1 0 

Rio Preto da  

Eva/AM 

Ramal do Baixo 

Rio 

2°42'17.25"S/ 

59°42'23.99"O 

4 7 0 0 

Ramal da Benção  2°45'8.00"S/ 

59°40'47.93"O 

1 3 5 0 

Total 22 85 22 1 
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O dendrograma utilizando o algoritmo Neighbor-Joining foi montado a partir de 

uma matriz de distâncias genética estimada de acordo com o modelo Kimura 2-

Parametros (K2P). O modelo de K2P considera as substituições múltiplas e a razão 

entre as transições e transversões, assumindo que as frequências são as mesmas 

para os quatro nucleotídeos e que a taxa de substituição não varia entre os sítios 

(Kimura, 1980). As distâncias genéticas intra e interespecífica (K2P), foram 

implementadas no programa MEGA v.10 (KUMAR et al., 2018). 

3.6. Diversidade genética e estrutura genética de populações. 

 Para estimar a variabilidade genética intra e interpopulacional de B. 

flaviscutellata s. s. das localidades situadas entre os interflúvios foram realizadas 

análises da variabilidade molecular, tais como: diversidades haplotípica e 

nucleotídica, número de sítios segregantes, número médio de diferenças 

nucleotídica e taxas de transições e transversões. Essas análises foram realizadas 

nos programas DnaSP v. 6.0 (Rozas et al., 2017) e Arlequin v. 3.5.2.2 (Excoffier et 

al., 2015). Também foram estimados os testes de neutralidade de cada amostra: D 

de Tajima (Tajima, 1989) e Fs de Fu (Fu, 1997) e estas análises foram realizadas 

no programa Arlequin (Excoffier et al., 2015). O teste de neutralidade Fs de Fu foi 

utilizado para examinar a estabilidade populacional avaliando a ocorrência de 

expansão populacional ou “hitchhiking" genético, enquanto o teste D de Tajima 

baseia-se na distribuição das frequências de mutação e na distribuição de haplótipos, 

e foi utilizado como teste restrito de neutralidade. 

A estrutura genética (determinada pela constituição genética dentro e entre as 

populações de uma determinada espécie) entre as amostras foi estimada usando o 

coeficiente Fst de Wright (1978), o fluxo gênico (Nm), a Análise de Variância 

Molecular (AMOVA) e o Teste de Mantel no programa Arlequin (Excoffier et al., 

2015). O nível de significância dos valores de Fst foram determinados por um teste 

de permutação entre localidades (1000 permutações). A análise da AMOVA foi 

realizada entre todos as populações (não agrupadas). O modelo de Isolamento-por-

distância (IBD – Isolation-by-Distance) foi estimado pelo Teste de Mantel, usando a 

relação entre as distâncias genéticas (Fst/(1- Fst)) e geográficas e o nível de 

significância foi testado usando 1000 permutações. As distâncias geográficas 
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(aproximadas) em linha reta entre os pontos de coleta foram obtidas pelo software 

Google Earth® 6.2 e pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

O número médio de substituições por sítios entre as populações (Dxy), o 

número total de substituições por sítios entre as populações (Da), número de 

polimorfismos compartilhados entre as populações pareadas (Ss) e o número de 

diferenças fixas entre as populações pareadas (Sf) foram calculados no programa 

DnaSP v.6.0 (ROZAS et al., 2017). 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Taxonomia molecular e relações filogenética entre as espécies e 

subespécies de B. flaviscutellata com base na Região do DNA 

Barcode. 

 As 44 sequências de B. flaviscutellata s.s. e B. olmeca nociva analisadas 

para a região do DNA barcode, consistiram de 549pb. Nas sequências consenso a 

região de sobreposição foi de 500pb, excluindo os primers. O banco de dados não 

apresentou deleções e/ou inserções e a tradução para aminoácidos não apresentou 

stop códons, indicando a ausência de NUMTs (Sequências de DNA mitocondrial 

nuclear). Nessa análise, foram incluídos ainda uma sequência de N. umbratilis 

(outgroup), três sequências de B. olmeca olmeca e uma sequência de B. olmeca 

bicolor (obtidas a partir do Genbank), totalizando 49 sequências para da região 

Barcode. O alinhamento dessas sequências (exceto o outgroup) apresentaram 101 

sítios polimórficos, ou seja, 18,4% da sequência total (549 pb), sendo estes 

distribuídos em 95 (17,3%) sítios parcimoniosamente informativos e 6 (1,1%) sítios 

singletons. 

Com relação às mutações, foi verificado que a taxa de transições foi maior 

(65,9%) do que a de transversões (34,1%). A frequência média das bases foi 

estimada em A=29,75%, C=16.50%, T=38,33% e G=15,42%; e o conteúdo A+T foi 

maior, com 68,08%. 

As 49 sequências da região DNA Barcode resultaram em 28 haplótipos 

(Tabela 2). A maioria dos haplótipos consistiu de apenas um indivíduo. 

Bichromomyia flaviscutellata s.s. apresentou o maior número (n=16) de haplótipos 
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(H1 a H16), presente em todas as localidades amostradas, seguida por B. olmeca 

nociva, com nove haplótipos (H17 a H25) coletados em seis das oito localidades. 

 

Tabela 2. Distribuição dos haplótipos por espécie e localidades para a Região 

DNA Barcode 

H N Espécie Localidade 

H1 1 B. flaviscutellata s.s. Autazes (AM) 

H2 1 B. flaviscutellata s.s. Autazes (AM) 

H3 2 B. flaviscutellata s.s. Autazes (AM) 

H4 1 B. flaviscutellata s.s. Autazes (AM) 

H5 4 B. flaviscutellata s.s. Serra do Cachorro (PA) (1), 
Pitinga (AM) (2) e Manaus (1) 

(AM) 

H6 1 B. flaviscutellata s.s. Pitinga (AM) 

H7 3 B. flaviscutellata s.s. Ramal do Mutum – Novo Airão 
(2) (AM) e Ramal do Baixo Rio 

– Rio Preto da Eva (1) (AM) 

H8 1 B. flaviscutellata s.s. Km 70 da AM-352 – Novo 

Airão (AM) 

H9 1 B. flaviscutellata s.s. Km 70 da AM-352 – Novo 

Airão (AM) 

H10 1 B. flaviscutellata s.s. Ramal da Benção – Rio Preto 
da Eva (AM) 

H11 1 B. flaviscutellata s.s. Ramal do Baixo Rio - Rio Preto 
da Eva (AM) 

H12 1 B. flaviscutellata s.s. Ramal do Baixo Rio - Rio Preto 
da Eva (AM) 

H13 1 B. flaviscutellata s.s. Ramal da Benção – Rio Preto 
da Eva (AM) 

H14 1 B. flaviscutellata s.s. Manaus (AM) 

H15 1 B. flaviscutellata s.s. Manaus (AM) 

H16 1 B. flaviscutellata s.s. Manaus (AM) 

H17 1 B. olmeca nociva Autazes (AM) 

H18 14 B. olmeca nociva Autazes (AM) (2), Manaus 
(AM) (3) , Pitinga (AM) (1), Km 

70 da AM-352 – Novo Airão 
(AM) (2), Ramal do Mutum – 
Novo Airão (AM) (1) e Ramal 

da Benção – Rio Preto da Eva 
(AM) (5) 

H19 1 B. olmeca nociva Autazes (AM) 

H20 1 B. olmeca nociva Autazes (AM) 

H21 1 B. olmeca nociva Manaus (AM) 

H22 1 B. olmeca nociva Manaus (AM) 

H23 1 B. olmeca nociva Pitinga (AM) 
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H24 1 B. olmeca nociva Km 70 da AM-352  -Novo Airão 

(AM) 

H25 1 B. olmeca nociva Km 70 da AM-352  -Novo Airão 

(AM) 

H26 2 B. olmeca olmeca Panamá  

H27 1 B. olmeca olmeca Panamá 

H28 1 B. olmeca bicolor Colômbia 
H = Haplótipos; N = Número de haplótipos  

 

A análise realizada no programa TCS subdividiu as sequências do DNA 

barcode em cinco redes independentes, onde as espécies e subespécies do 

complexo B. flaviscutellata foram assim representadas: B. flaviscutellata s.s. (azul-

claro), B. olmeca nociva (vermelha), B. olmeca olmeca (amarela) e B. olmeca bicolor 

(laranja). No caso do B. olmeca nociva, os nove haplótipos observados foram todos 

conectados em uma rede independente, enquanto que os dois haplótipos (H26 e 

H27) de B. olmeca olmeca e o haplotipo (H28) de B. olmeca bicolor conectaram na 

mesma rede. Os haplótipos de B. flaviscutellata s.s. formaram duas redes 

independentes, uma com três haplótipos (H10, H11 e H13) e a outra com 13 

haplótipos (H1 – H9, H12, H14 – H16) (Figura 8). 
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A tabela 3 apresenta um sumário da diversidade genética média obtida para B. 

flaviscutellata s.s. e B. olmeca nociva. Bichromomyia flaviscutellata s.s. apresentou 

maiores valores de diversidade genética, mostrando ter uma alta variabilidade 

genética, quando comparada com B. olmeca nociva que se mostro mais homogênea 

 

 

 

Tabela 3. Resumo das medidas de diversidade genética intraespecífica estimadas para 

cada espécie do complexo B. flaviscutellata. 

Espécie Nº NH Ts/Tv K h ± SD  π ± SD  
 

B. flaviscutellata s.s. 22 16 32/5 9,00 0,957±0,029 0,01639±0,01800 

B. olmeca nociva 22 9 7/1 0,81 0,606±0,123 0,00147±0,00400 

Total 44 26 60/38 38,33 0,898±0,039 0,06552±0,05356 

Nº:número de sequências, NH: número de haplótipos, Ts: número de transições, Tv:  número de 

transversões, K: número médio de diferenças nucleotídicas, h: diversidade haplotípica, π: 

diversidade nucleotídica, SD: desvio padrão 

Figura 8. Redes de haplótipos observadas no complexo B. flaviscutellata, construídas 
no programa TCS, com limite de parcimônia de 95% 
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Considerando todas as sequências analisadas para cada espécie, a tabela 4 

apresenta os valores mínimos e máximos de distâncias genéticas intraespecíficas e 

os valores médios estimados, utilizando o modelo de K2P. Bichromomyia olmeca 

nociva apresentou as menores variações entre a mínima (0,000) e a máxima (0,000) 

nos indivíduos amostrados de Rio Preto da Eva, enquanto a maior variação foi 

encontrada em Autazes (0,000-0,005). Bichromomyia flaviscutellata s.s. foi a espécie 

que apresentou as maiores variações dentro das localidades. A amostra de Rio 

Preto da Eva apresentou a maior variação entre a mínima e a máxima (0,002-0,036), 

enquanto a amostra de Pitinga mostrou a menor variação (0,000-0,004). 

Tabela 4. Valores mínimos, máximos e médios de distância genética 

intraespecífica para cada espécie, inferidos por meio do modelo K2P para a 

região do DNA Barcode. 

Espécie Localidade Distâncias genéticas 

Mínimo Máximo Média ± SD 

B. 

flaviscutellata 

s.s. 

Autazes 

(AM)  

0,000 0,020 0,009±0,003 

Manaus 

(AM)  

0,002 0,017 0,010±0,003 

Serra do 

Cachorro 

(PA)  

n/a n/a n/a 

Pitinga 

(AM) 

0,000 0,004 0,002±0,002 

Novo Airão 

(AM)  

0,000 0,020 0,011±0,003 

Rio Preto 

da Eva 

(AM) 

0,002 0,036 0,024±0,005 

B. olmeca 

nociva 

Autazes 

(AM) 

0,000 0,005 0,003±0,0015 

Manaus 

(AM) 

0,000 0,004 0,002±0,0010 
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As tabelas 5 e 6 apresentam os valores mínimos, máximos e médias de 

distância genética interespecífica / intraespecífica inferidos com o modelo K2P. A 

distância genética média entre B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor foi de 0,01 (= 

1%), variando entre 0,009 e 0,011. Por outro lado, as distâncias médias entre B. 

olmeca nociva e B. olmeca olmeca e entre B. olmeca nociva e B. olmeca bicolor 

foram de 0,125 (12,5%) e 0,130 (13%), respectivamente. Valores semelhantes a 

esses foram observados entre B. flaviscutellata s.s. e as subespécies B. olmeca 

nociva – 0,118-0,138 (12,7%), B. olmeca olmeca – 0,121-0,137 (12,5%) e B. olmeca 

bicolor – 0,125-0,134 (12,9%).  

 

 

Pitinga 

(AM) 

0,002 0,002 0,002±0,0017 

Novo Airão 

(AM) 

0,000 0,004 0,002±0,0010 

Rio Preto 

da Eva 

(AM) 

0,000 0,000 0,000±0,0000 

*SD: desvio padrão, n/a: não analisado 

Tabela 5. Valores mínimos, máximos, médios e desvio padrão das distâncias 

interespecíficas calculadas por meio do modelo K2P   

Espécie Miníma Máxima Média±DP 

B. flaviscutellata s.s. X B. olmeca nociva 0,118 0,138 0,127±0,015 

B. flaviscutellata s.s. X B. olmeca olmeca 0,121 0,137 0,125±0,014 

B. flaviscutellata X B. olmeca bicolor 0,125 0,134 0,129±0,014 

B. olmeca nociva X B. olmeca olmeca 0,121 0,130 0,125±0,015 

B. olmeca nociva X B. olmeca bicolor 0,128 0,133 0,130±0,016 

B. olmeca olmeca X B. olmeca bicolor 0,009 0,011 0,010±0,004 

*DP: Desvio padrão. 
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O histograma da figura 9 apresenta as frequências das distâncias genéticas 

intraespecíficas (azul) e interespecíficas (laranja) estimadas sob o modelo K2P. As 

distâncias resultaram no valor mínimo interespecífico de 0,1183 (11,83%) e o valor 

máximo intraespecífico de 0,0377 (3,77%), resultando em um extenso barcoding gap 

com valor de 0,0807 (8,07%). A maior distância intraespecífica de B. flaviscutellata 

s.s. foi observada entre os espécimes de Rio Preto da Eva (Contig-523FlavisRioPrt) 

e Novo Airão (Contig-425FlavisNVA) e os espécimes de Rio Preto da Eva (Contig-

523FlavisRioPrt) e Manaus (Contig-241FlavisMn) com valor de 0,0377 (3,77%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A topologia da árvore de Neighbor Joining (NJ) do gene COI separou 

parcialmente os membros do complexo com valores de suporte de bootstrap alto 

Tabela 6. Média das distâncias genéticas intra e interespecíficas do complexo 

B. flaviscutellata, utilizando o modelo K2P. 

Espécie B. flaviscutellata 

s.s. 

B. olmeca 

nociva 

B. olmeca 

olmeca 

B. olmeca 

bicolor 

B. flaviscutellata 

s.s. 

0,017    

B. olmeca nociva 0,127 0,001   

B. olmeca olmeca 0,125 0,125 0,001  

B. olmeca bicolor 0,129 0,130 0,010 n/c 

n/c: não calculado. Os valores em negrito na diagonal representam as médias 
intraespecíficas. 

Figura 9. Histograma representando as distâncias genéticas intra e interespecífica para as quatro 
espécies e subespécies candidatas dos complexos B. flaviscutellata. 
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(>90%). Todos os haplótipos de B. flaviscutellata s.s. ficaram reunidos em um 

mesmo clado, porém dividido internamente em quatro subclados com suportes de 

84%, 78%, 94% e 94%. As subespécies de B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor se 

mantiveram no mesmo clado; contudo, B. olmeca nociva ficou em um clado 

separado, mais próximo de B. flaviscutellata s.s. com suporte mediano (75%). Ao 

contrário de B. flaviscutellata s.s., B. olmeca nociva apresentou menor variabilidade, 

com ramificações mais curtas e com menor resolução. (Figura 10).  

Na análise da MV foi obtida a árvore mais verossímil com Ln = -1686.13. Esta 

árvore foi inferida com o modelo de evolução molecular HKY + I + G que assume 

taxas de variação ao longo dos sítios seguindo uma distribuição gama e uma 

proporção dos sítios tida como invariável. De modo geral, a topologia da árvore da 

análise MV foi muito similar à observada para a análise de NJ, exceto pelo fato dos 

haplótipos de B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor terem formado uma politomia na 

primeira análise, e um clado relativamente bem resolvido na segunda análise. Ainda, 

assim como na análise de NJ, B. flaviscutellata s.s. e B. olmeca nociva se 

mantiveram como grupo irmão em MV, sugerindo que estes táxons são 

filogeneticamente mais relacionados entre si, apesar do suporte baixo (<70%). Os 

subclados dentro de B. flaviscutellata s.s. também foram recuperados, porém com 

uma resolução menor, assim como as ramificações de B. olmeca nociva. (Figura 

11). 

A topologia da árvore gerada por IB também revelou a separação dos clados, 

representando as espécies com alto suporte de probabilidade posterior (Figura 12). 

A politomia entre B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor encontrada na NJ e MV foi 

recuperada, assim como B. flaviscutellata s.s se manteve em um ramo mais próximo 

de B. olmeca nociva, como foi observada também nas árvores de NJ e MV. Os 

quatro subclados de B. flaviscutellata s.s novamente foram recuperados com alto 

valores de probabilidade posterior (94%, 96%, 77% e 71%). 

As análises evidenciaram subclados (linhagens) em B. flaviscutellata s.s. O 

primeiro subclado formado por espécimes de Rio Preto da Eva (Amazonas), o 

segundo por indivíduos de Autazes (Amazonas), o terceiro por Manaus, Rio Preto da 

Eva e Novo Airão (Amazonas) e o quarto por Manaus, Pitinga, Novo Airão 

(Amazonas) e Serra do Cachorro (Pará). 
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Figura 10. Árvore de Neighbor Joining (NJ) gerada com base nas sequencias da 
região do DNA barcode do complexo B. flaviscutellata, utilizando o modelo K2P. Os 
valores com suporte abaixo de 65% foram excluídos. 

B. flaviscutelata s.s. 

B. olmeca nociva 

B. olmeca bicolor 

B. olmeca olmeca 

Outgroup 
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Figura 11. Árvore de Máxima Verossimilhança (MV) gerada com base nas 
sequencias da região do DNA BARCODE, segundo o modelo evolutivo HKY+I+G . 
Os valores de bootstrap estão sobre os ramos da árvore.  

B. flaviscutelata s.s. 

B. olmeca nociva 

B. olmeca olmeca 

Outgroup 

B. olmeca bicolor 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Árvore de genes inferidas por meio de Inferência Bayesiana (IB), utilizando modelo 
evolutivo HKY + I + G. Os valores de probabilidade posterior estão representados sobre os 
ramos. 
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4.2. Diversidade genética e estrutura de populações de B. flaviscutellata 

s.s. com base na região variável do gene COI  

 

As 85 sequências analisadas para a Região Variável (RV), consistiram de 

1141pb. Nas sequências consenso a região de sobreposição atingiu 287pb, 

excluindo os primers. O banco de dados não apresentou deleções e/ou inserções e 

a tradução para aminoácidos não apresentou stop códons, indicando a ausência de 

NUMTs (Sequencias de DNA mitocondrial nuclear). Todas as sequências 

apresentaram 102 sítios polimórficos representando 10,5% sendo estes distribuídos 

em 55 (4,82%) sítios parcimoniosamente informativos e 47 (4,12%) sítios singletons. 

Das mutações observadas, a taxa de transições (83,2%) foi maior que a taxa de 

transversões (16,8%), sendo a frequência média das bases estimadas: A=30,30%, 

C=16,10%, T=39,90% e G=13,70%, com o conteúdo A+T de 70,2%. 

As 86 sequências da RV resultaram em 59 haplótipos (Tabela 7). A maioria 

dos haplótipos identificados consistiu de apenas um indivíduo. A amostra de Autazes 

apresentou o maior número (n=19) de haplótipos (H1 a H19), seguida por Novo 

Airão com 14 haplótipos (H26 e H40 a H52). 
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A figura 13 apresenta a rede de haplótipos da RV. Todos os haplótipos se 

conectaram na rede, entretanto, não foi possível inferir o haplótipo mais comum e o 

ancestral devido a hipervariabilidade do loco. Apenas quatro haplótipos (H16, H19, 

H23 e H26) foram compartilhados entre as localidades, com destaque para três 

haplótipos que foram compartilhados entre localidades de interflúvios diferentes - 

H16 foi compartilhado entre Rio Preto da Eva (Interflúvio 1) e Autazes (Interflúvio 3), 

H19 apareceu nas populações de Manaus, Pitinga (Interflúvio 1) e Autazes 

Tabela 7.  Localização geográfica dos pontos de coleta, tamanho da amostra e frequência de 

haplótipos de B. flaviscutellata s.s. 

Localidad
es 

Pontos 
de 

coleta 

Coordenadas N Frequência dos Haplótipos 

Latitude Longitude 

Autazes Km 6 da 

Estrada 

Az2 

3°30'00.6"S 58°56'58.6

"O 

26 H1(1), H2(6), H3(1), H4(1), H5(1), H6(1), 
H7(3), H8(1), H9(1), H10(1), H11(1), H12 

(1), H13(1), H14(1), H15(1), H16 (1), 
H17(1), H18(1), H19(1). 

Manaus Floresta 

da 

UFAM 

3º05'14.39"

S 

59º57'55.6

9"O 

14 H19(1), H20(1), H21(1), H22(1), H23(3), 
H24(1), H25(1), H26(2), H27(1), H28(1), 

H29(1), 

Pitinga Vila do 

Pitinga 

0°46’53.9”S 60°3’56.8”

O 

14 H19(1), H23(3), H30(2), H31(1), H32(1), 
H33(1), H34(1), H35(1), H36(1), H37(1), 

H38(1), 
Novo 
Airão 

Km 70 

da AM-

352 

2°44'11.7"S 60°54'25.4

"O 

15 H26(1), H39(4), H41(1), H44(1), H45(2), 
H46(2), H47(1), H48(1), H49(1), H50(1). 

Ramal 

do 

Mutum 

2°40’18.3”S 60°57’21.6

”O 

6 H40(1), H41(2), H42(1), H43(1), H51(1). 

Rio Preto 
da Eva 

Ramal 

do Baixo 

Rio 

2°42'17.25"

S 

59°42'23.9

9"O 

7 H52(1), H53(1), H54(1), H55(1), H56(1), 
H57(1), H58(1), 

Ramal 

da 

Benção 

 2°45'8.00"S 59°40'47.9

3"O 

3 H16(2), H59(1). 
 

Total 87  
N: Número de amostras. Dentro dos parênteses contém o número de indivíduos observados para cada 

haplótipo. Os haplótipos sublinhados são compartilhados entre as localidades. 
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(Interflúvio 3) e o H26, nas populações de Manaus (Interflúvio 1) e Novo Airão 

(Interflúvio 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 8 apresenta as medidas de diversidade genética de cada população 

analisada de B. flaviscutellata s.s. As cinco amostras analisadas apresentaram altos 

valores para todas as estimativas de diversidade genética. A amostra de Rio Preto 

da Eva apresentou os maiores índices de diversidade haplotípica e nucleotídica, 

número médio de diferenças nucleotídicas (K) e taxas de Transversões apesar do 

baixo número amostral, o que indica uma alta variabilidade nessa população e 

diferenças genéticas dentro desta amostra. Autazes também apresentou altos 

índices de diversidade haplotípica e nucleotídica e os valores mais elevados para as 

estimativas número de sítios segregantes (S) e a taxa de transições. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Rede de haplótipos gerada para todas as amostras analisadas de B. 
flaviscutellata s.s. Tamanhos dos círculos são proporcionais à frequência de cada 
haplótipo. As linhas conectando os haplótipos são passos mutacionais e os haplótipos 
perdidos são indicados como pequenos círculos brancos. 
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Tabela 8.  Estimativas de diversidade genética para cada população de B. 
flaviscutellata s.s.  

População  N Ts/Tv K S h ± SD π ± SD 

Autazes 26 67/7 14,175 72 0,945±0,035 0,01242±0,01700 

Manaus 14 27/5 9,110 31 0,956±0,045 0,00798±0,00882 

Pitinga 14 14/2 3,593 16 0,956±0,045 0,00315±0,00441 

Novo Airão 21 19/4 8,857 23 0,948±0,031 0,00776±0,00560 

Rio Preto da 

Eva 

10 40/14 18,756 47 0,978±0,054 0,01644±0,01549 

Total 86 93/19 13,200 101 0,985±0,005 0,01157±0,00468 

N:  número de indivíduos, TS: Transições, TV:  Transversões, K: médias de 

diferenças nucleotídicas, S: número de sítios segregantes, h: diversidade 

haplotípica, π: diversidade nucleotídica, SD: desvio padrão. 

O teste D de Tajima foi negativo para as populações de Autazes, Manaus e 

Pitinga e positivo para as populações de Novo Airão e Rio Preto da Eva, e foi não-

significativo para todas as populações, indicando nenhum desvio significante do 

modelo de evolução neutro. O teste Fs de Fu foi negativo e significante para quatro 

das cinco populações (Autazes, Manaus, Novo Airão e Pitinga), indicando uma 

recente expansão populacional (Tabela 9). 

Tabela 9. Testes de neutralidade estimados para cada localidade de B. 

flaviscutellata s.s. 

Localidades D de Tajima Fs de Fu 

Autazes -0.964 -15.328* 

Manaus -0.281 -7.041* 

Pitinga  -1.172 -13.133* 

Novo Airão  1.409 -14.775* 

Rio Preto da Eva  0.414 -1.853 

Total -1.235 -24.252* 

*Valores significantes; P<0,05 
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A tabela 10 mostra o número médio de diferenças intra e interpopulacionais, 

sendo observado que as populações de Rio Preto da Eva e Autazes apresentaram a 

maior distância genética com valor de 0,0166 (1,66%). Com relação à análise 

intrapopulacional, as populações de B. flaviscutellata s.s. dos munícipios de Rio 

Preto da Eva e Autazes mostraram maior variação genética dentro delas, com 

valores de 0,0167 (1,67%) e 0,0126 (1,26%), respectivamente.  

 

 

A tabela 11 apresenta a diferenciação genética e o fluxo gênico da RV 

baseados no índice de fixação haplotípica (Fst) e os valores Nm (Número de 

migrantes), respectivamente. O Fst avaliado variou de moderado (0.0873; Manaus x 

Novo Airão) a alto (0.3535; Pitinga x Rio Preto da Eva) e foi significante para todas 

as comparações. Os valores de Nm variaram de 0.91 (Pitinga x Rio Preto da Eva) a 

5.23 (Manaus x Novo Airão) indicando fluxo gênico. 

A tabela 11 também apresenta o número médio de diferenças dos 

nucleotídeos (Kxy), número médio de substituição de nucleotídeos por sítio (Dxy), 

número de substituições por sítios entre as populações (Da), número de 

polimorfismos compartilhados entre populações (Ss) e o Número de diferenças fixas 

entre populações (Sf). Os valores de Kxy, Dxy e Da foram bastante elevados entre 

Autazes e Rio Preto da Eva. Foi encontrado alto número de polimorfismos 

compartilhados (Ss) e nenhum polimorfismo fixo (Sf) entre Autazes e Rio Preto da 

Eva (34 Ss e 0 Sf) e entre Novo Airão e Rio Preto da Eva (19 Ss e 0 Sf).  

 

Tabela 10. Medida de distância genética intra e interpopulacionais para as 

sequencias da RV de B. flaviscutellata s.s., utilizando o modelo K2P. 

População Aut Mn Pit Nva RioP 

Autazes 0,0126     

Manaus 0,0125 0,0081    

Pitinga 0,0120 0,0066 0,0032   

Novo Airão 0,0138 0,0088 0,0087 0,007  

Rio Preto da Eva 0,0166 0,0142 0,0147 0,0146 0,0167 

*Aut: Autazes, Mn.:Manaus, Pit.: Pitinga, Nva: Novo Airão, RioP: Rio Preto da Eva.  

Os números em negrito representam as distâncias genéticas intrapopulacionais. 
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Tabela 11. Diferenciação genética entre as localidades de B. flaviscutellata s.s. 

Localidades 

(Km) 

Fst (Nm) Kxy Dxy Da Ss Sf 

Autazes x 

Manaus 

(120.89) 

0.1572* 

(2.68) 

13,53 0,01231 0,00211 17 0 

Autazes x 

pitinga 

(326.23) 

0.2970* 

(1.18) 

12,64 0,01185 0,00406 7 0 

Autazes x 

Novo Airão 

(243.45) 

0.2513* 

(1.49) 

13,84 0,01364 0,00354 16 0 

Autazes x 

Rio Preto da 

Eva (122.56) 

0.1319* 

(3.29) 

16,356 0,01636 0,00193 34 0 

Manaus x 

Pitinga 

(252.83) 

0.1520* 

(2.79) 

6,94 0,00656 0,00100 6 0 

Manaus x 

Novo Airão 

(119.28) 

0.0873* 

(5.23) 

9,43 0,00870 0,00083 17 0 

Manaus x 

Rio Preto da 

Eva (52.01) 

0.1401* 

(3.07) 

14,16 0,01399 0,00177 18 0 

Pitinga x 

Novo Airão 

(232.25) 

0.3176* 

(1.07) 

8,55 0,00864 0,00318 7 0 

Pitinga x Rio 

Preto da Eva 

(215.43) 

0.3535* 

(0.91) 

12,598 0,01444 0,00464 8 0 

Novo Airão x 

Rio Preto da 

Eva (141.02) 

0.1988* 

(2.02) 

13,230 0,01439 0,00229 19 0 

*Fst: Índice de Fixação Haplotipica; Kxy: Número médio de diferenças nucleotídica 
entre populações; Dxy, Número médios de substituições nucleotidicas por sítios 
entre os dois grupos; Da, Número líquido de substituições por sítios entre as 
populações; Ss, número de polimorfismos compartilhados entre populações; Sf, 
Número de diferenças fixas entre populações. *valores significantes: P<0,05. Os 
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valores de Nm estão entre parênteses. As distâncias geográficas, em quilômetros 
(Km), entre as localidades foram representadas entre parênteses. 

 

O teste da AMOVA indicou uma alta porcentagem de variação ocorrendo 

dentro das populações (Tabela 12), possivelmente devido à grande variabilidade 

genética dentro da população de Rio Preto da Eva. O índice de fixação foi alto e 

estatisticamente significante, refletindo estrutura genética entre as populações. A 

correlação entre distâncias genéticas e geográficas foi negativa e não significante (r 

= 0.6792; P = 0.05300), implicando que a estrutura genética observada em B. 

flaviscutellata s.s. não pode ser explicada pelo modelo de Isolamento-por-distância 

(IBD). 

 

Tabela 12. Análise de Variância Molecular (AMOVA) estimado para as populações de 

B. flaviscutellata s.s. 

Fonte de variação. d.f. Porcentagem de variação (%) Índice de fixação 

Entre populações 4 21.45 Φst = 0.2145* 

Dentro de 

populações 

80 78.55 

Teste de significância: 1000 permutações; d.f.: degrees of freedom; Φst:  índice de 

fixação dentro das populações. *P = 0.00000+0.00000 

 

 

5. DISCUSSÃO 

5.1. Taxonomia molecular do complexo B. flaviscutellata 

Neste estudo, as análises filogenéticas com o fragmento do DNA barcode 

evidenciaram o processo de formação de linhagens para B. flaviscutellata s.s. e 

separaram taxonomicamente os membros do complexo B. flaviscutellata.  

As distâncias genéticas obtidas com o COI barcode (modelo K2P) 

evidenciaram um barcoding gap de 0,0807 (8,07%). De acordo com Hebert et al., 

(2003a) a presença do barcode gap (intervalo entre as distâncias intra e 

interespecíficas) é um indicador para diferenciar espécies, do qual propuseram um 

limite interespecífico de ≥ 3% para insetos. De acordo com Pinto et al., (2015), 

quanto maior o intervalo entre as distâncias inter e intraespecíficas, maior será o 
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sucesso da técnica.  

Apesar de haver controvérsias na utilização de um único marcador como 

critério taxonômico para separar as espécies (Jinbo et al., 2011;Hebert et al., 2003b; 

Stoeckle & Hebert 2008; Nzelu et al., 2015), o DNA barcode do gene COI foi útil para 

separar 36 espécies de flebotomíneos da Colômbia (Gutiérrez et al., 2014). Os 

autores encontraram valores intraespecíficos variando entre 0 e 6% (divergência 

média=1,6%) e valores interespecíficos variando entre 9 e 26,7% (divergência 

média=19%). A presença do barcode gap auxiliou a demonstrar a efetividade deste 

marcador como um identificador molecular de espécies. Scarpassa & Alencar (2013), 

estudaram o DNA barcoding dos principais vetores de Leishmania guyaniensis na 

Amazônia brasileira, Nyssomyia umbratilis e Nyssomyia anduzei (dois táxons irmãos) 

e obtiveram distância genética média intraespecífica de 0,8% (0,2%-1,0% e 0,8%-

1,4%, respectivamente), enquanto que a distância genética média interespecífica foi 

4,4% (4,1%-4,6%), resultando em um barcoding gap de 3,7%.  

Os haplótipos identificados formaram 5 redes desconexas representando as 

espécies e subespécies identificadas, onde cada espécie deve corresponder a uma 

população interconectada na rede de haplótipos (Chen et al., 2010). As subespécies 

Bichromomyia olmeca olmeca e B. olmeca bicolor se mantiveram conectadas na 

rede de haplótipos, mostrando fluxo gênico entre elas, indicando o status de 

subespécie de B. olmeca bicolor. Entretanto, os haplótipos de B. olmeca nociva não 

se conectaram com os haplótipos de B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor, 

sugerindo total ausência de fluxo gênico entre as amostras dessas “subespécies”. 

Bichromomyia flaviscutellata s.s. apresentou uma população desconexa, 

mesmo após serem inseridas sequências do GenBank e uma nova análise no TCS, 

os haplótipos H10, H11 e H13 (Rio Preto da Eva) permaneceram isolados 

(desconectados da rede). No entanto, nas análises filogenéticas, os espécimes 

foram agrupados dentro do ramo principal onde foram incluídos os espécimes das 

demais populações de B. flaviscutellata s.s. nas análises filogenéticas (NJ, MV e IB) 

(Figuras 10, 11 e 12). É possível que a separação dos haplótipos da população de 

Rio Preto da Eva esteja relacionada à rápida variação do genoma mitocondrial, 

segundo Avise et al. (1987). Alternativamente, este resultado pode estar relacionado 

ao pequeno tamanho amostral ou a gaps (lacunas) de amostragem. Portanto, este 

resultado mostra a necessidade de ampliar as amostragens nas duas localidades de 

RPE, assim como em pontos intermediários a estes. 
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As análises filogenéticas evidenciaram três clados reciprocamente 

monofiléticos com alto suporte de bootstrap. As relações filogenéticas de B. olmeca 

olmeca e B. olmeca bicolor foram melhor resolvidas na árvore de NJ, enquanto nas 

análises de MV e IB os espécimes dessas subespécies formaram uma politomia. No 

entanto, as distâncias genéticas encontradas entre as mesmas (0,010=1%) e a 

conexão dos haplótipos destas duas subespécies na mesma rede de haplótipos, 

reforçam a manutenção do status de subespécies, apesar da sobreposição de área 

de distribuição geográfica entre elas (simpátricas) (Figura 2) (Young & Duncan, 

1994). 

Curiosamente, as topologias das árvores mostraram B. olmeca nociva é mais 

próxima filogeneticamente de B. flaviscutellata s.s. do que entre esta e B. olmeca 

olmeca e B. olmeca bicolor. Este resultado foi observado nas redes de haplótipos, 

em que os haplótipos de B. olmeca nociva foram agrupados em uma rede separada 

da rede de haplótipos gerada para B. olmeca olmeca e B. olmeca bicolor. Na 

descrição de B. olmeca nociva, os autores Young & Arias (1982), apesar de 

descrever o táxon como uma subespécie pertencente ao mesmo grupo de B. olmeca 

olmeca e B. olmeca bicolor, os autores mencionaram que alguns caracteres 

morfológicos são muito discrepantes entre essas subespécies, como a forma da 

forquilha genital e a distribuição dos dentes horizontais no cibário das fêmeas 

(Figuras 3 e 4), assim como o tamanho do parâmero, as distâncias interoculares e o 

tamanho do flagerômero II dos machos (Figuras 5 e 6).  

Até o presente momento, não há evidência de que as subespécies B. olmeca 

nociva e B. olmeca bicolor são simpátricas. De acordo com Young & Duncan (1994), 

B. olmeca nociva só havia sido registrada na região Nordeste do Rio Amazonas. 

Contudo, Freitas et al. (1989) coletaram espécimes de B. olmeca nociva no estado 

de Rondônia. No presente estudo espécimes de B. olmeca nociva foram capturados 

nos municípios de Autazes (Sul do Rio Solimões), Novo Airão (lado esquerdo do Rio 

Negro) e na vila de Pitinga (Norte do Amazonas), ampliando, assim, a distribuição 

geográfica desta “subespécie” na região amazônica.  

As marcantes diferenças morfológicas observadas entre B. olmeca nociva e 

as demais espécies/subespécies do complexo B. flaviscutellata, juntamente com os 

resultados das análises moleculares geradas neste estudo, pode-se propor que a 

subespécie B. olmeca nociva seja elevada à categoria de espécie. 

Estudos futuros com maior número de sequências de B. olmeca olmeca e B. 
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olmeca bicolor, além das amostras de B. reducta e B. inornata com marcadores 

mitocondriais e nucleares são necessários para se ter um resultado mais robusto 

acerca das relações filogenéticas deste grupo de espécies. 

5.2. Análises de diversidade genética e estrutura intrapopulacional de B. 

flaviscutellata s.s. 

O presente estudo identificou altos níveis de diversidade genética em B. 

flaviscutellata s.s. (NH = 60; NS = 102; h = 0,985; π = 0,01157) da Amazônica 

brasileira, corroborando com resultados encontrados nesse trabalho com a região do 

DNA Barcode, para essa espécie. As taxas de Adenina e Timina foram maiores que 

as de Citosina e Guanina, assim como em outros insetos (Simon et al. 1994). 

Comparando esses resultados com os obtidos para  B. olmeca olmeca,  utilizando o 

marcador mitocondrial Cyt b, no trabalho de Pasos-Pinto et al. (2017) foi registrado 

uma baixa diversidade genética (102 indivíduos; NH=17; h = 0,509; π = 0,00321), 

possivelmente causada pela baixa taxa de dispersão e/ou deriva genética. Apesar de 

utilizados diferentes marcadores moleculares, esses trabalhos auxiliam na 

taxonomia do complexo B. flaviscutellata. 

No presente estudo, todas as amostras analisadas mostraram altos níveis de 

diversidade haplotípica, assim como de diversidade nucleotídica, se comparados 

com os valores encontrados em Nyssomyia anduzei (h = 0.988; π = 0,00960) 

(Scarpassa et al., 2015), e Nyssomyia umbratilis (h = 0.926; π = 0,00517) 

(Scarpassa & Alencar, 2012), utilizando o mesmo marcador. 

A alta diversidade genética de B. flaviscutellata s.s. pode refletir recente 

expansão populacional, apesar do teste D de Tajima resultar em não-significante 

para todas as populações, o teste Fs de Fu foi significante (P<0,05) e negativo para 

a maioria das populações, com exceção de Rio Preto da Eva, que foi positivo e não 

significante. 

A estrutura genética baseada na RV do COI foi significante (P<0,05) dentro de 

B. flaviscutellata s.s na análise da AMOVA. Isso foi atribuído em parte às diferenças 

genéticas entre as populações de Pitinga x Rio Preto da Eva (Fst = 0.3535; Nm = 

0.91) e Pitinga x Novo Airão (Fst = 0.3176; Nm = 1.07), que exibiram valores de Fst 

altos e significantes, com reduzido fluxo gênico. Por outro lado, os indivíduos de 

Manaus x Novo Airão (Fst = 0.0873; Nm = 5.23) e Manaus x Rio Preto da Eva (Fst = 
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0.1319; Nm = 3.29) mostraram níveis de diferenciação genética moderado, mas 

estatisticamente significante e grande fluxo gênico. Hartl & Clark (1997) dividiram em 

níveis os valores de Fst em baixo (<0.05), moderado (0.05-0.15), alto (0.15-0.25) e 

muito alto (>0.25), enquanto Frankham et al. (2002, 2010) citam que valores de 

Fst >0.15 já são considerados significantes.  

O loco COI analisado no presente estudo foi anteriormente mostrado ser 

sensível para detectar estrutura populacional e espécies crípticas em outras 

espécies de flebotomíneos. Scarpassa & Alencar (2012), utilizando o mesmo 

fragmento (3´ do COI), estudaram a diversidade e a diferenciação genética de 

Nyssomyia umbratilis, considerado o principal vetor de Leishmania guyaniensis no 

Brasil. Os autores encontraram baixa variabilidade genética, porém uma alta 

diferenciação genética entre as populações situadas em margens opostas dos Rios 

Negro e Amazonas (Fst = 0.778–0.850), sugerindo que os rios possam estar 

atuando como uma barreira geográfica para esses insetos. Por outro lado, 

Scarpassa et al. (2015), também utilizando o mesmo marcador, estudaram a 

diversidade genética de Nyssomyia anduzei, vetor secundário de Leishmania 

guyaniensis no Brasil, onde obtiveram como resultado uma alta variabilidade, porém 

uma baixa diferenciação genética (Fst = 0.0310; Manaus x Autazes) entre as 

margens opostas dos sistema fluvial Amazonas / Solimões e Negro, sugerindo que 

para essa espécie os rios não estão funcionando como barreira geográfica para o 

fluxo gênico. Arrivilaga et al. (2002) estudaram a filogeografia, usando o COI nas 

populações de Lutzomyia longipalpis da América do Sul, tendo como resultado a 

identificação de quatro grupos com grande divergência genética (9.47%-10.91%). 

Outro exemplo de estrutura genética, com três clados altamente divergentes (Fst = 

0.194-0.633) foi encontrado em quatro amostras de Lutzomyia cruciata, utilizando 

Cyt b (Pech-May et al., 2013). Comparando com esses resultados, as populações de 

B. flaviscutellata s.s do presente estudo, mostrou uma estrutura genética bem menor 

que as descritas para N. umbratilis e L. cruciata, possivelmente causada por um 

processo de diferenciação recente. 

Diferente de L. cruciata (Pech-May et al., 2013) e N. umbratilis (Scarpassa & 

Alencar, 2012), que foram propostos que os rios podem atuar como barreiras 

efetivas para a dispersão, neste estudo as populações de Manaus (situadas no lado 

esquerdo do Rio Negro) e Novo Airão (situadas no lado direito do Rio Negro) e as 
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populações de Manaus/Pitinga (situadas no lado esquerdo do Rio Solimões) e 

Autazes (situadas no lado direito do Rio Solimões) possuem haplótipos 

compartilhados. Além desses dados, a menor diferenciação genética e o maior fluxo 

gênico foi encontrado entre as populações de Manaus e Novo Airão (Fst = 0.0873; 

Nm = 5.23) e o maior  número de polimorfismos compartilhados entre populações 

(Ss) e o menor número de polimorfismos fixos entre populações (Sf), foram entre Rio 

Preto da Eva e Autazes (Ss = 34; Sf = 0). Esses dados sugerem que os rios parecem 

não atuar como barreiras efetivas para B. flaviscutellata s.s., apesar da baixa taxa de 

dispersão de flebótomos (Alexander & Young, 1992; Morrison et al., 1993). 

O padrão de dispersão de flebótomos depende de vários fatores como 

distância das fontes alimentares, velocidade do vento e distância média de voo 

(Pasos-Pinto et al., 2017), que pode variar de acordo com a espécie de flebótomo. 

Em B. flaviscutellata s.s., o voo médio geralmente não ultrapassa a dois metros de 

altura (Shaw et al., 1972), por causa das suas fontes alimentares - preferencialmente 

roedores (Lainson & Shaw, 1968; Shaw & Lainson, 1968; Ward et al., 1977). 

Entretanto, essa espécie, pode ser atraída por outros animais como marsupiais, 

tatus, macacos, esquilos e até mesmo aves (galinhas) (Shaw & Lainson, 1969). A 

procura dessas fontes alimentares pode estimular esses insetos a ampliar seu 

padrão de dispersão, como comprovado por Furtado et al. (2016) ao coletar 

espécimes de B. flaviscutellata s.s. em copas de árvores, a ~20 metros de altura, 

onde foi coletado um maior número de fêmeas (n=11) que machos (n=4). 

A estrutura genética significante observada entre as populações de B. 

flaviscutellata s.s. não foi relacionada com o modelo IBD (r = -0.6091; P = 0.8400). A 

não relação com IBD pode ser explicada por vários fatores, tais como barreiras 

físicas ao fluxo gênico (rios, mares, montanhas e florestas) ou dispersão passiva 

(Loaiza et al., 2011). Barreiras físicas também podem atuar com barreiras climáticas 

e biológicas. Como discutido acima, os grandes Rios da Amazônia não são barreiras 

geográficas para as populações de B. flaviscutellata s.s. situadas em margens 

opostas. 

Múltiplos fatores como clima, distância e fragmentação do habitat devido às 

ações antropogênicas, podem diminuir a capacidade de dispersão dos 

flebotomíneos, criando populações fragmentadas e o isolamento geográfico, 

resultando no aumento da diferenciação entre as populações (Pech-May et al., 2018). 

Esses fatores podem favorecer a deriva genética como proposto para L. cruciata 
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(Pech-May et al., 2013), N. anduzei (Scarpassa et al., 2015) e B. olmeca olmeca 

(Pasos-Pinto et al., 2017). 

Estudos futuros ampliando o número de marcadores moleculares (nucleares e 

mitocondriais) e as áreas de amostragens de B. flaviscutellata s.s. são necessários 

para um melhor entendimento acerca dos aspectos biológicos, ecológicos, 

comportamentais e evolutivos dessa importante espécie de flebotomíneo 
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6. CONCLUSÕES 

 

• Apesar da controvérsia da utilização de apenas um marcador genético para 

identificar molecularmente as espécies e da ausência de sequencias das 

outras duas espécies (B. reducta e B. inornata) deste complexo, sugere-se a 

utilidade da região do DNA Barcode do COI, para discriminar as espécies e 

subespécies do Complexo flaviscutellata.  

• A presença de barcoding gap conjuntamente com as relações filogenéticas, 

com elevado suporte estatístico, rede de haplótipos e distancias genética 

evidenciaram uma clara separação das espécies e subespécies do complexo 

B. flaviscutellata.  

• As análises filogenéticas, rede de haplótipos e distâncias genéticas 

confirmaram a classificação taxonômica de que as subespécies B. olmeca 

bicolor e B. olmeca olmeca são a mesma espécie.  

• Por outro lado, as relações filogenéticas, rede de haplótipos e distâncias 

genéticas deste estudo aliados as diferenças morfológicas sugerem a 

elevação de Bichromomyia olmeca nociva à categoria de espécie. 

• A presença de haplótipos compartilhados entre as margens opostas do 

sistema fluvial Amazonas / Solimões e Negro, indicam que esses rios não 

funcionam como barreira geográfica ao fluxo gênico entre as populações 

analisadas de B. flaviscutellata s.s.. 

• A análise da AMOVA mostrou uma elevada e significante estruturação 

genética em B. flaviscutellata s.s., mas essa estruturação não está 

relacionada ao modelo de isolamento por distância (IBD), sugerindo que 

algum fator ambiental, biológico, genético ou ecológico esteja restringindo o 

fluxo gênico entre elas. 
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