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RESUMO 

 
Microbiota intestinal de larvas e adultos de Anastrepha fraterculus 

(Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae): diversidade e efeito do alimento 
 

Os microrganismos presentes no intestino de insetos podem desempenhar 
importantes funções na biologia de seus hospedeiros, como na nutrição, 
detoxificação de compostos de defesas das plantas, prevenção da infecção por 
patógenos e produção de semioquímicos importantes nas interações de insetos. O 
primeiro passo para entender as funções da microbiota do intestino na biologia de 
insetos consiste na identificação dessas comunidades. Neste trabalho, a diversidade 
de bactérias do intestino de larvas e adultos da mosca-das-frutas sul-americana, 
Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae), foi determinada 
por métodos baseados ou não no cultivo. O método baseado no cultivo foi utilizado 
no estudo da diversidade da microbiota de população de laboratório mantida em 
frutos de mamão, avaliando-se a diversidade presente no intestino de larvas e em 
duas regiões distintas do intestino de adultos, o papo e o intestino médio+posterior. 
A análise metagenômica pela avaliação de bibliotecas de 16S rDNA foi aplicada ao 
estudo da diversidade da microbiota associada a moscas oriundas de diferentes 
frutos hospedeiros (guabiroba, nêspera, maçã, mamão e pitanga). As análises por 
cultivo permitiram a identificação de 25 filotipos associados ao intestino de larvas e 
adultos, sendo a diversidade em larvas bem distinta daquela de adultos. Os Filos 
Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria foram representados por 
10 famílias, sendo Enterobacteriaceae a mais abundante. Filotipo próximo à 
enterobacteriacea Cedecea davisae foi o único a ocorrer no intestino de larvas e 
papo e intestino de adultos. A análise metagenômica dos insetos obtidos em 
diferentes frutos hospedeiros estendeu a diversidade anteriormente identificada aos 
Filos Cyanobacteria, Deinococcus, Elusimicrobia, Planctomycetes e 
Verrucomicrobia. Novamente, Proteobacteria se destacou como o mais diverso. 
Esse estudo demonstrou que a comunidade microbiana associada ao intestino de A. 
fraterculus é inteiramente influenciado pelo fruto hospedeiro utilizado, sendo raros os 
filotipos compartilhados por insetos em diferentes frutos. A composição da 
microbiota do intestino do adulto é muito menos diversa do que a da larva, 
independentemente do fruto utilizado. Mas vários filotipos, como aqueles próximos a 
Acinetobacter bereziniae, Cedecea davisae, Comamonas koreensis, Enterobacter 
asburiae, Empedobacter brevis e Hydrogenophilus hirschii, além do parasita 
intracelular Wolbachia pipientis, mantiveram-se associadas ao intestino de larvas e 
adultos de A. fraterculus, mesmo após a metamorfose. A análise das comunidades 
bacterianas de A. fraterculus sugere que as variações em suas estruturas estão 
relacionadas ao substrato alimentar utilizado pelo inseto. 

 

Palavras-chave: Microbioma, Trato digestivo, Tefritídeo, Fontes nutricionais 
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ABSTRACT 

. 
Larva and adult gut microbiota of Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) 

(Diptera: Tephritidae): diversity and effects of the host fruit  
 

The microorganisms present in the insect gut can play important roles in the biology 
of their hosts such as nutrition, detoxification of compounds defenses of plants, 
preventing infection by pathogens and production of important semiochemicals in 
insect interactions. The first step to understanding the functions of the gut microbiota 
in insect biology is the identification of these communities. In this work, the diversity 
of gut bacteria in larvae and adult South American fruit fly, Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae) , were determined by methods based on 
the cultivation or not . The method based on the cultivation was used to study the 
microbial diversity of laboratory population maintained in papaya fruits, evaluating the 
diversity present in the gut of larvae and in two distinct regions of the intestine of 
adults, the crop and midgut + hindgut. The analysis of metagenomic libraries for 
evaluation of 16S rDNA was applied to the study of the diversity of the microbiota 
associated with fruit flies from different hosts (guabiroba , medlar , apple, papaya and 
pitanga). The analysis by cultivation allowed the identification of 25 phylotypes 
associated with the gut of larvae and adults, larvae diversity being quite different from 
that of adults. The phyla Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes and 
Proteobacteria were represented by 10 families, Enterobacteriaceae being the most 
abundant. Filotipo near Enterobacteriacea Cedecea davisae strains was the only one 
to occur in the gut of larvae and adult chat and intestine. The metagenomic analysis 
of insects obtained in different fruit hosts extended to the diversity previously 
identified phyla Cyanobacteria, Deinococcus, Elusimicrobia, Planctomycetes and 
Verrucomicrobia. Again, Proteobacteria stood out as the most diverse. This study 
showed that the microbial community associated with the intestine of A. fraterculus is 
entirely influenced by host fruit used are rare phylotypes shared by insects in different 
fruits. The composition of the gut microbiota in adults is far less diverse than the 
larvae, irrespective of the fruit used. But several phylotypes, such as those near 
Acinetobacter bereziniae, Cedecea davisae strains, Comamonas koreensis, 
Enterobacter asburiae, Empedobacter brevis and Hydrogenophilus hirschii, besides 
the intracellular parasite Wolbachia pipientis, remained attached to the gut of larvae 
and adults of A. fraterculus, even after metamorphosis. The analysis of bacterial 
communities of A. fraterculus suggests that variations in their structures are related to 
the food substrate used by the insect. 
 
Keywords : Microbiome, Digestive tract, tephritids, nutritional sources 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Associações de simbiose são um fenômeno comum. Estas associações são 

descritas como a interação entre organismos que vivem em íntima associação 

(dentro ou sobre o corpo) ou mesmo como a fusão de dois organismos diferentes 

(SAPP, 1994). Associações de bactérias simbiontes são extremamente comuns em 

invertebrados e a capacidade das mesmas de alterar a biologia de seus hospedeiros 

é imensa. Os parâmetros alterados compreendem desde aspectos reprodutivos até 

a nutrição (BROWNLIE et al., 2007).  

As relações de simbiose podem ser de mutualismo, comensalismo, 

competição e parasitismo, sendo que cada interação pode ser benéfica ou 

prejudicial ao hospedeiro ou simbionte em diferentes fases de suas histórias de vida 

ou frente a mudanças nas condições ambientais. Ao beneficiar o hospedeiro, direta 

ou indiretamente, seja pela sua contribuição para a nutrição, capacidade de 

sobrepujar o sistema de defesa de hospedeiros, proteção contra inimigos naturais, 

aptidão biológica, entre outros, o microrganismo simbionte se beneficia do 

transporte, proteção contra antagonistas e ambientes extremos que o corpo do 

hospedeiro fornece (KLEPZIG et al., 2009). 

Em insetos, os simbiontes podem ser vírus, fungos, protistas ou bactérias, se 

localizando externa (ectossimbionte) ou internamente (endossimbionte) ao corpo do 

hospedeiro. Os endossimbiontes podem ser extra ou intracelulares, sendo os últimos 

denominados endocitobiontes (MORAN, 2006).  

Os simbiontes se dividem em dois grupos, dependendo da coevolução com 

hospedeiro. Os simbiontes primários ou obrigatórios são normalmente intracelulares 

e restritos ao citoplasma de um tipo celular chamado bacteriócito (THAO; 

BAUMANN, 2004). Esses simbiontes são transmitidos maternalmente e a 

associação é necessária tanto para os insetos quanto para seus parceiros 

microbianos (DOUGLAS, 1998). Os simbiontes secundários são diversos, mas não 

são de ocorrência obrigatória. A maioria desses microrganismos tem função 

desconhecida, mas não exercem funções essenciais para a sobrevivência de seus 

hospedeiros (BAUMANN, 2005). Entretanto, quando presentes, podem influenciar 

diversos aspectos ecológicos, resultando na maior aptidão biológica de seus 

hospedeiros (OLIVER et al., 2003; TSUCHIDA et al., 2004). 
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Entre os endossimbiontes extracelulares destacam-se os microrganismos do 

intestino, os quais são bem estudados em Isoptera, Blattodea e Hemiptera 

(NAKAJIMA et al., 2005; HOSOKAWA et al., 2010). Algumas espécies de cupins e 

baratas abrigam comunidades microbianas diversas e abundantes que auxiliam a 

digestão de alimentos e a ciclagem de nitrogênio (NAKAJIMA et al., 2005), enquanto 

que simbiontes do intestino de percevejos hematófagos fornecem nutrientes 

diretamente ao hospedeiro (BEARD; CORDON-ROSALES; DURVASULA, 2002).  

Quanto à nutrição, os simbiontes agem na compensação das deficiências 

nutricionais da dieta de alguns insetos, suprindo o hospedeiro com nutrientes como 

aminoácidos essenciais e vitaminas carentes em dietas desbalanceadas, como, por 

exemplo, a seiva de plantas e o sangue de vertebrados, entre outros (DOUGLAS, 

2009).  

O sistema nutricional da interação hospedeiro-simbionte mais estudado é a da 

interação de afídeos (Hemiptera: Aphididae) e sua bactéria endossimbionte primária, 

Buchnera aphidicola. Neste caso, foi determinado que as vias metabólicas para a 

biossíntese de aminoácidos essenciais estão virtualmente intactas no genoma do 

simbionte, enquanto que aquelas para a síntese de aminoácidos não-essenciais 

estão quase que completamente ausentes. Assim, Buchnera provê o hospedeiro 

com aminoácidos essenciais ausentes da dieta do mesmo e obtêm os aminoácidos 

não-essenciais de seu hospedeiro (BAUMANN, 2005).  

A contribuição nutricional dos simbiontes foi vital ao sucesso evolutivo de 

insetos, visto que uma das razões para o sucesso biológico desses invertebrados é 

a sua habilidade de explorar diferentes habitats e fontes de alimento (ISHIKAWA, 

2003), o que só foi alcançado devido aos simbiontes. Assim, é possível verificar a 

construção de uma estreita relação de simbiose entre organismos na exploração de 

ambientes adversos ou limitantes. 

Ainda, as interações de simbiose podem variar dentro da espécie hospedeira, 

sendo que um indivíduo pode apresentar microbita distinta de coespecíficos (LEE et 

al., 2008; ISHAK et al., 2011). Portanto, para que seja possível compreender de 

forma abrangente a biologia de um determinado inseto, torna-se necessário que o 

mesmo seja estudado em um contexto ecológico com seus microrganismos 

associados, os quais são considerados peça fundamental deste sistema (DILLON; 

DILLON, 2004).  
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Na América do Sul, a mosca-das-frutas sul-americana, Anastrepha fraterculus 

(Wiedemann, 1830) (Diptera:Tephritidae ), é uma das espécies de maior importância 

econômica. Encontra-se distribuída entre os dois extremos latitudinais, ocupando 

ambientes bastante distintos, necessitando da adoção de medidas de controle para 

evitar perdas econômicas (MALAVASI et al., 2000). Além de possuir ampla 

distribuição geográfica, outro fator que favorece o seu estabelecimento é a polifagia. 

A. fraterculus está associada a mais de 90 espécies em 20 famílias botânicas, 

multiplicando-se principalmente naquelas pertencentes à família Myrtaceae 

(ZUCCHI, 2007). 

Há poucos estudos sobre o papel funcional da microbiota intestinal 

(CAMPBELL, 1990) e problemas em reconhecer as relações benéficas que muitas 

vezes podem ser intermitentes ou completamente ausentes em insetos criados em 

laboratório (DILLON; DILLON, 2004). 

Portanto, aplicações práticas da pesquisa desenvolvida com simbiontes 

poderão ser úteis à agricultura, sendo que o uso dos conhecimentos das interações 

de simbiose apresenta um grande potencial no desenvolvimento de novas táticas de 

controle de insetos-praga.  

Hoje se reconhece que aproximadamente 99% dos micróbios do ambiente 

não podem ser cultivados (AMANN et al.,1995) e bactérias anteriormente não-

cultiváveis estão sendo agora caracterizadas pela sequência de seu genoma.  

Devido a esses avanços, novas possibilidades foram criadas para que estudos com 

simbiontes fossem adiante.  

Assim, este trabalho apresenta como objetivos i) caracterizar a microbiota 

intestinal cultivável associada ao trato digestivo de larvas e adultos de A. fraterculus; 

ii) verificar o efeito do fruto hospedeiro na comunidade de microrganismos 

associados ao intestino de larvas e adultos de A. fraterculus pela abordagem 

metagenômica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Bactérias simbiontes associadas a insetos 

 

As interações bactérias intracelulares insetos são comumente encontradas na 

natureza. Esse fato se verifica nas estimativas que demonstram que cerca de 15 a 

20% das espécies de insetos estudadas possuem algum tipo de associação com 

microrganismos (DOUGLAS, 1998; BAUMANN, 2005).  

Bactérias simbiontes podem estar associadas a insetos de forma obrigatória 

ou facultativa. Os simbiontes obrigatórios ou primários desenvolvem interações de 

simbiose tão complexas que alguns simbiontes são mantidos no citoplasma de 

células do hospedeiro, no interior de estruturas especializadas bacteriócitos e os 

bacteriomas (ISHIKAWA, 2003). 

O termo simbionte secundário é comumente utilizado para referir-se a 

simbiontes facultativos. Esses microrganismos, em geral, não são exigidos para o 

desenvolvimento e reprodução do hospedeiro (BAUMANN et al., 2000; OLIVER et 

al., 2010). No entanto, apresentam alguns benefícios aos seus hospedeiros, como, 

por exemplo, fixação de nitrogênio, possivelmente utilizado para formação de 

proteínas (BEHAR et al., 2005), aumento na resistência contra desenvolvimento de 

parasitoides e patógenos (OLIVER et al., 2010; SCARBOROUGH et al., 2005) e 

tolerância a altas temperaturas (RUSSELL; MORAN, 2006; DUNBAR et al., 2007). 

Simbiontes facultativos podem ser encontrados nas cavidades do corpo dos 

hospedeiros, fora do ambiente celular, sendo chamados de microrganismos 

extracelulares. O trato digestivo de insetos é considerado o habitat primário para 

esses simbiontes (CAZEMIER et al., 1997), mas podem também ser encontrados 

dispersos na hemolinfa (BURKE et al., 2009). 

A diversidade da microbiota intestinal dos insetos pode ser bastante variável, 

representada por comunidades simples (poucas espécies) ou complexas. A 

diversidade de espécies e sua abundância relativa estão, provavelmente, 

relacionadas à estrutura do trato digestivo, ao pH, condição redox, hábito alimentar e 

às enzimas digestivas (BIGNELL; EGGLETON, 1995). Grande parte das populações 

bacterianas encontradas no trato digestivo de insetos são Gram-negativas; no 

entanto, algumas bactérias coliformes também podem ser encontradas (HIROSE et 

al., 2006). 
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Essas bactérias podem ser adquiridas por meio de transferência horizontal ou 

vertical. A transmissão vertical, ou transovariana, ocorre pela infecção de células 

germinativas imaturas, como oócitos pré-vitelogênicos, ou invasão de oócitos em 

estágio avançado de maturação (OLIVER et al., 2010).  

Grande parte das relações de simbiose em insetos tem como base 

associações nutricionais. Essa ocorrência pode ser verificada em insetos que 

utilizam como substrato alimentar dietas com presença de moléculas complexas ou 

mesmo toxinas, as quais podem ser degradadas simbiontes primários (HIROSE; 

PANIZZI, 2009). Além disso, estes microrganismos são responsáveis pelo 

fornecimento de aminoácidos, vitaminas, lipídeos e cofatores para insetos que se 

alimentam de dietas desbalanceadas, como é o caso da seiva das plantas e o 

sangue (WU et al., 2006). Também participam de outras funções relacionadas à 

nutrição, como a digestão de celulose e lignina, fixação de nitrogênio, reciclagem de 

ácido úrico, metanogênese e acetogênese a partir de H2 e CO2 (BRIDGES, 1981; 

AYRES et al., 2000). 

A seiva elaborada apresenta problemas que se referem à quantidade e 

qualidade de nitrogênio, ou seja, a quantidade total de nitrogênio aliada à sua 

reduzida qualidade (composição), afeta o crescimento e a fecundidade de insetos 

que utilizam a seiva do floema como substrato alimentar (HIROSE; PANIZZI, 2009).  

Devido às diversas deficiências apresentadas pela seiva, torna-se evidente 

que insetos que utilizam este substrato como alimento necessitam manter relações 

com simbiontes para que possam sobreviver. Um exemplo disto pode ser verificado 

em Homalodisca coagulata, cigarrinha responsável pela transmissão de Xylella 

fastidiosa para diversas plantas de interesse econômico. De um modo geral, 

cigarrinhas são hospedeiros conhecidos de dois simbiontes bacterianos, Baumannia 

cicadellinicola e Sulcia muelleri (MORAN et al., 2005). 

Outra função importante dos simbiontes em insetos é a defesa, seja contra 

inimigos naturais ou condições ambientais adversas, como o estresse térmico. 

Insetos sofrem o ataque de uma série de inimigos naturais, incluindo patógenos, 

predadores e parasitoides. No entanto, alguns microrganismos, como, por exemplo, 

bactérias, são capazes de produzir compostos tóxicos. Dessa forma, insetos que 

possuem associação com estes simbiontes podem ser beneficiados com proteção 

adicional contra inimigos naturais (HAINE, 2008).  



 25 

O estudo das interações de simbiose com microrganismos endossimbiontes é 

muitas vezes limitado, pois essas associações são de extrema complexidade. Em 

virtude dessa complexidade, muitas das bactérias simbiontes são difíceis de serem 

cultivadas em condições laboratoriais (WILKINSON et al., 2001). Entretanto, outras 

técnicas têm sido empregadas para o estudo dessas associações. Dentre as 

principais técnicas utilizadas, pode-se citar a eliminação dos simbiontes e o uso de 

técnicas moleculares. Estudos mostram que a eliminação de microrganismos 

geralmente resulta na redução do desenvolvimento e mortalidade de insetos 

hospedeiros, sugerindo, assim, que os microrganismos são importantes para o 

desenvolvimento e crescimento de insetos (DOWD, 1992). Outras funções são a 

prevenção da entrada de bactérias e fungos patogênicos e a produção de 

semioquímicos importantes nas interações entre insetos, sendo esses, em alguns 

casos, usados como feromônio de agregação (BRAND et al., 1975). 

 

2.2 Bactérias simbiontes em Tephritidae 

 
A importância da associação a bactérias na história de alguns tefritídeos-

praga tem sido questão desde 1930, quando Allen et al. (1934) descreveram a 

associação Phytomonas (Pseudomonas)  melopthora e Rhagoletis pomonella. 

Desde então, pesquisas têm sido desenvolvidas para se conhecer a relação de 

tefritídeos praga e suas bactérias associadas (MACCOLLOM et al., 1992, 1994; 

LAUZON et al., 1998, 2000). Na subfamília Dacinae (Diptera: Tephritidae), 

enterobactérias específicas (Erwinia herbicola, Enterobacter cloacae e Klebsiella 

oxytoca) são conhecidas como mediadoras de interações de adultos e larvas com a 

planta hospedeira (RAGHU et al., 2002). 

Um mecanismo pelo qual tefritídeos adquirem e mantém a flora intestinal é a 

ingestão de bactérias (DREW et al., 1983; DREW; LLOYD, 1987; PROKOPY et al., 

1993); porém, ainda não se tem determinado se este é o único mecanismo de 

aquisição de simbiontes. Além disso, o tipo da relação de simbiose, se facultativa ou 

obrigatória, nunca foi conclusivamente determinada (LAUZON et al., 2009).  

Em moscas-das-frutas, o principal local de proliferação microbiana é o lúmen 

do intestino, onde as bactérias participam do processo de digestão. Tefritídeos 

consomem uma grande variedade de microrganismos associados aos seus 

alimentos naturais (DREW et al., 1983; DREW; LLOYD, 1987; PROKOPY et al., 
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1993). Enterobacter agglomerans e Klebsiella pneumoniae são bactérias 

consistentemente relatadas como habitantes do intestino de tefritídeos (LAUZON et 

al., 1998), as quais parecem participar da ciclagem do nitrogênio, contribuindo para a 

nutrição da mosca na natureza (LAUZON et al., 2000). 

A comunidade de bactérias associadas ao trato digestivo pode sofrer forte 

influência da fonte de alimento utilizada pelo hospedeiro, dada às diferenças na 

composição química entre os diferentes tipos de alimento (PINTO-TOMÁS et al., 

2011; ENGEL; MORAN, 2013). A. fraterculus ataca várias frutíferas de teor proteico 

diversificado. Enquanto os frutos da macieira, Malus domestica, possuem 0,045% de 

proteína total, os do mamoeiro Carica papaya, apresentam 0,5% de proteína total 

(VALDERRAMA; MARANGONI; CLEMENTE, 2001). Dessa forma, as comunidades 

de simbiontes do intestino de moscas que utilizam frutos distintos devem ser 

diferentes em sua composição, frequência ou capacidades metabólicas. 

Esta relação entre alimentação e simbiontes pode ter impacto em situações 

de criação artificial de moscas-das-frutas usadas para programas de controle de 

praga, como a Técnica do Inseto Estéril (TIE), visto que o uso de dietas artificiais 

impede a aquisição de bactérias associadas aos substratos alimentares naturais 

pelas moscas. Ceratitis capitata, por exemplo, é cultivada em instalações de 

produção em larga escala e, normalmente, nestas situações, a microbiota intestinal 

normal está ausente (LAUZON et al., 2009). Assim, discute-se se o fraco 

desempenho de machos estéreis no campo estaria relacionado a deficiências 

nutricionais decorrentes da ausência de microbiota intestinal específica (SHELLY; 

WHITTIER, 1996).  

Estudos com simbiontes em C. capitata também indicaram que E. 

agglomerans e K. pneumoniae foram detectadas em todas as fases do 

desenvolvimento do inseto por duas gerações consecutivas, sendo que nos adultos 

havia maior quantidade de cada espécie de bactéria no aparelho digestivo (LAUZON 

et al., 2009). Ainda, adultos de C. capitata e de outros tefritídeos são conhecidos por 

adquirir essas bactérias de fontes de alimentos naturais que apresentam elevado 

teor de nitrogênio, como fezes de aves e insetos na superfície das folhas (LAUZON 

et al., 2009). 

A ocorrência conjunta de transmissão vertical e horizontal de simbiontes 

associados aos tefritídeos pode ser uma explicação para a dificuldade em se definir 

as funções das associações a microrganismos nessa família.  Este padrão conjunto 
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no comportamento de transmissão de simbiontes pode indicar um comprometimento 

entre a eficiência de transmissão vertical e o custo da associação ao hospedeiro. A 

variação em abundância de simbiontes entre as fases de desenvolvimento do inseto 

pode estar relacionada às diferenças quanto à exigência nutricional de cada estágio. 

Adultos necessitam de altos níveis de proteína para a conclusão da maturação 

sexual e produção de ovos (LAUZON et al., 2009). 

As moscas ingerem simultaneamente altos níveis de compostos nitrogenados 

e simbiontes que facilitam o catabolismo desse elemento. O papel observado de E. 

agglomerans na detoxificação (LAUZON et al., 2003) sugere que a maior 

abundância desta espécie seria benéfica ao hospedeiro durante a fase adulta, 

quando o inseto é exposto a um ambiente diverso. Da mesma forma, a baixa 

abundância dessas bactérias na fase larval poderia refletir um compromisso entre a 

eficiência da transmissão vertical e o custo adaptativo para mosca-das-frutas.  

O inseto não mantém um alto nível de simbiontes durante o estágio larval, 

que exige níveis relativamente baixos de compostos nitrogenados, quando é exposto 

a um ambiente mais homogêneo no interior do fruto. Além disso, a elevada atividade 

digestiva pode diminuir a capacidade física de simbiontes de se estabelecerem no 

intestino. Este poderia ser outro fator associado ao estágio larval que diminui a 

eficiência de transmissão de simbiontes (SUTHERLAND, 2001).  

Apesar de poucas bactérias estarem presentes na fase de pupa, 

provavelmente são trasmitidas para o intestino de adultos através de 

desenvolvimento de biofilme no epitélio, por bactérias presentes no mecônio. 

Simbiontes transmitidos desta forma têm a oportunidade de se estabelecerem no 

intestino que tem atividade digestiva relativamente baixa no adulto recém-emergido 

devido ao fato dele ainda não ter se alimentado. Nutrientes, tais como materiais 

precursores da matriz peritrófica, podem apoiar o crescimento bacteriano. O fluxo 

mais constante de nutrientes viria mais tarde no intestino, com mudanças de 

comportamento alimentar que atenderiam à demanda nutricional de moscas que 

atingem a maturidade reprodutiva (LAUZON et al., 2009). 

A presença de E. agglomerans e K. pneumoniae na superfície do ovo antes 

mesmo de sua deposição sugere outro papel para os simbiontes no 

desenvolvimento larval. As bactérias foram observadas dentro da micrópila, 

sugerindo que este pode ser um ponto de entrada no ovo para a transmissão 

materna. No fruto, bactérias da superfície do ovo podem ser ingeridas por larvas, 
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proporcionando um segundo meio de transmissão a insetos imaturos. Além disso, 

essas bactérias podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento das 

larvas e na decomposição do fruto hospedeiro (LAUZON et al., 2009). 

Análises do alimento de larvas e adultos de moscas-das-frutas revelaram o 

seu baixo teor em nitrogênio, ainda com reduzida abundância de aminoácidos 

essenciais (HAGEN; TASSAN, 1972). Por isso, alguns autores acreditam que a 

existência de microrganismos simbiontes supririam o hospedeiro com estes 

aminoácidos e, talvez, outros nutrientes (HENDRICHS et al., 1993). 

Além de sua participação no processo de digestão e assimilação de 

nutrientes, o intestino é considerado a primeira linha de defesa. A microflora 

bacteriana confinada ao intestino é rica, diversa e compreende bactérias Gram 

positivas e negativas. Entre as bactérias Gram-positivas, algumas auxiliam na 

digestão do alimento, enquanto outras são patogênicas e acabam recebendo 

atenção devido ao seu potencial para o controle de pragas agrícolas (DILLON; 

DILLON, 2004). 

 

2.3 Anastrepha fraterculus  

 

As moscas-das-frutas do gênero Anastrepha Schiner são de grande 

importância para a fruticultura no Continente Americano (ALUJA, 1994). As espécies 

pertencentes a este gênero são originárias deste continente ocorrendo no sul dos 

Estados Unidos, no México, na América Central, toda a América do Sul e, 

esporadicamente, ao Norte do deserto de Atacama, no Chile, na fronteira com o 

Peru (MALAVASI; MORGANTE, 1980; MALAVASI et al., 2000). 

Na América do Sul, A. fraterculus é uma das espécies de maior importância 

econômica, distribuída entre os dois extremos latitudinais, ocupando ambientes 

bastante distintos. Na Argentina, Uruguai e estados das regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, o Rio Grande do Sul até o centro-sul de Minas Gerais e Espírito Santo, é 

considerada uma praga primária, havendo a necessidade de adoção de medidas de 

controle para evitar perdas econômicas (MALAVASI et al., 2000). No Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina, A. fraterculus é dominante, representando mais de 90% 

dos tefritídeos coletados (GARCIA; LARA, 2006).  

Além de possuir vasta distribuição geográfica, outro fator que favorece o seu 

estabelecimento é a polifagia. A. fraterculus está associada a mais de 90 espécies 
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em 20 famílias botânicas, multiplicando-se, principalmente, em Myrtaceae (ZUCCHI, 

2007). Nos últimos anos, foram descobertos novos hospedeiros em, Annonaceae, 

Caricaceae e Melastomataceae (URAMOTO, 2007). 

As fêmeas são atraídas pelo tamanho, forma, coloração, textura do epicarpo e 

por substâncias voláteis que os frutos exalam no período de amadurecimento 

(ALUJA, 1994). 

Os danos causados pelas moscas-das-frutas ocorrem devido à oviposição 

realizada nos frutos e o consequente desenvolvimento de suas larvas em seu 

interior. A punctura feita pelas fêmeas e as galerias abertas pelas larvas na polpa do 

fruto possibilitam a entrada de microrganismos fitopatogênicos. 

 Nos últimos anos têm sido preconizado o Manejo Integrado de Pragas, que 

usa vários métodos de controle para reduzir as populações das pragas a níveis que 

não acarretem danos econômicos (NORRIS et al., 2003). O controle é realizado 

predominantemente com inseticidas na forma de iscas-tóxicas à base de proteína 

hidrolisada associada a um inseticida ou por produtos químicos aplicados em 

cobertura. No entanto, alternativas para o manejo de moscas-das-frutas foram 

introduzidas no país nos últimos anos. São exemplos: o feromônio sexual, a 

liberação de machos estéreis, a utilização de armadilhas iscadas com atrativos 

alimentares e a utilização do controle biológico, sendo que os dois primeiros 

métodos se referem ao manejo de C. capitata (CARVALHO; NASCIMENTO, 2002). 

Desse modo, os trabalhos que relacionam mosca-das-frutas e simbiontes 

tendem a ser uma nova frente de pesquisa com potencial para manutenção desses 

insetos em laboratório e manejo no ambiente. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta e Criação de Anastrepha fraterculus 

 

Para instalação e manutenção de população estoque de A. fraterculus em 

condições de laboratório, insetos provenientes de coleta de frutos de goiaba no 

Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado (CPACT) – Embrapa Clima 

Temperado, Pelotas, RS (Latitude: 31° 52' 00'' S e Longitude: 52° 21' 24'' W.GRW), 

de dezembro de 2010 a março de 2011, foram colocados em gaiolas teladas (40 x 

40 x 40 cm) e transferidos para câmara climatizada tipo B.O.D. regulada à 

temperatura de 25°C e fotofase de 12h. Água foi disponibilizada em tubos de ensaio 

(8 mL) contendo rolo dental de algodão para permitir acesso às moscas. Dieta sólida 

à base de levedura de cerveja, gérmen de trigo e açúcar refinado na proporção de 

(1:1:1) foi fornecida como alimento aos adultos (Figura 1A). 

Para oviposição e manutenção dessa população em laboratório foram 

utilizados frutos de mamão papaia (Carica papaya), dispostos semanalmente, 

durante 48 horas, no interior das gaiolas. Para o desenvolvimento larval, os frutos 

eram retirados das gaiolas e acondicionados em recipientes plásticos (15 x 18 x 22 

cm) com tampa telada sobre camada de vermiculita fina previamente esterilizada, a 

qual serviu para absorver o excesso de umidade, assim como local de pupação 

(Figura 1B). Os pupários eram retirados dos recipientes e colocados em caixas 

plásticas contendo vermiculita umedecida, onde permaneciam até a emergência 

(Figura 1C), sendo posteriormente transferidos para o interior de gaiolas de 

acasalamento e oviposição. 
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Figura 1 – Criação de Anastrepha fraterculus. (A) gaiola telada contendo água 
disponibilizada em tubos de ensaio e rolo dental de algodão, dieta 
sólida à base de levedura de cerveja, gérmen de trigo e açúcar refinado, 
mamões e indivíduos de A. fraterculus; (B) recipiente plástico utilizado 
para acondicionar os frutos após oviposição; (C) caixa plástica contendo 
vermiculita umedecida, onde os pupários permaneceram até a 
emergência 

 

 

3.2 Bacteriofauna cultivável associada ao trato digestivo de Anastrepha 

fraterculus em condições de laboratório 

 

3.2.1 Isolamento e cultivo  

 

Larvas de terceiro instar provenientes da criação de A. fraterculus em frutos 

de mamão foram esterilizadas superficialmente em solução de hipoclorito de sódio a 

0,5% em 70% etanol. As larvas permaneceram imersas nessa solução por 5 

minutos, sendo posteriormente enxaguadas em água destilada estéril. As larvas 

foram dissecadas individualmente em solução salina a 0,8% estéril sob microscópio 

estereoscópio para obtenção do trato digestivo.  

(A) 

(B) (C) 



 33 

Adultos recém-emergidos foram sujeitos ao mesmo tratamento de 

esterilização superficial e dissecação para a obtenção do trato digestivo. No caso 

dos adultos, porém, o papo, um divertículo do intestino anterior, foi separado do 

restante do intestino. Amostras coletadas de cada cinco indivíduos para cada um 

dos estágios de desenvolvimento analisados foram agrupadas e maceradas em 500 

μL de solução salina a 0,8% com auxilio de micropistilo. Após o maceramento, as 

amostras foram submetidas à preparação de diluições seriadas (1/100 e 1/500) para 

posterior plaqueamento nos meios de cultivo selecionados.  

As diluições das diferentes amostras produzidas (intestino de larvas; papo do 

intestino de adultos; intestinos médio e posterior de adultos) foram agitadas em 

vórtex e alíquotas de 50 μL foram inoculadas em placas de Petri contendo um dos 

seguintes meios de cultura: Luria Bertani (LB) (ATLAS, 2005); 10% TSA 

(Acumedia®); TSA (Acumedia®); ágar nutriente (ATLAS, 2005); ISP4 (SCHIRLING; 

GOTTLIEB, 1966); extrato de solo (ATLAS, 2005); SM3 (TAN, 2006); MacConkey 

(Acumedia®); Czapek (Fluka Analytical®) e ágar Acetobacter diazotrophicus (ATLAS, 

2005). As placas foram incubadas a 28°C por 16 horas ou até o surgimento de 

colônias. O experimento foi feito em triplicata para cada uma das diluições testadas.  

As colônias obtidas em cada meio de cultura foram categorizadas com base 

na morfologia (tamanho, cor e formato), meio de cultura e porção do trato digestivo. 

Três colônias de cada tipo morfológico foram reisoladas utilizando-se o meio original 

do isolamento. Posteriormente, os isolados foram cultivados em meio líquido TSB a 

28°C, sob agitação constante (225 rpm x 28oC), sendo uma alíquota das células 

preservada em glicerol a 30% e depositada na Coleção de Simbiontes de Insetos do 

Laboratório de Interações em Insetos, mantida a -80°C. Placas contendo os 

morfotipos selecionados foram mantidas a 4°C. 

 

3.2.2 Caracterização molecular e filogenia 

 

Os morfotipos selecionados foram cultivados em meio líquido TSB (28°C x 

16h x sob agitação constante a 225 rpm) e 1 mL do meio, contendo células de cada 

morfotipo, foi aliquotado e submetido à centrifugação (12.000 g x 30 seg) para a 

sedimentação das células. O sedimento de células obtido foi utilizado para a 

extração de DNA genômico com o auxìlio do kit AxyPrep Bacterial Genomic DNA 

Miniprep (Axygen), seguindo as recomendações do fabricante. A qualidade do DNA 
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extraído foi verificada por eletroforese em gel de agarose a 0,8% (w/v) contendo 0,5 

µg/mL de brometo de etídio, a 100V por 25 min, em tampão TAE (40 mM Tris-

acetato; 1 mM EDTA; pH = 7,2). A visualização das bandas de DNA foi feita em 

transiluminador acoplado a fotodocumentador (DNR Bioimaging Systems). 

O DNA genômico obtido foi utilizado para a análise inicial da diversidade dos 

diferentes isolados via análise por PCR-RFLP (análise de polimorfismo de tamanho 

de fragmentos– “Restriction Fragment Length Polymorfism”) de fragmento da região 

codificadora do gene 16S do rDNA. Para a amplificação do fragmento do 16S do 

rDNA foram utilizados de 10 a 20 ng de DNA genômico, 1x tampão da enzima, 1,5 

mM  MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,32 µM de cada iniciador (27f - 5′- 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG -3′; 1525r - 5′- AAGGAGGTGWTCCARCC -3′) 

(LANE et al., 1985) e 0,625 U de Taq polimerase (Promega), em reações com 

volume final de 25 µL. As reações de PCR foram programadas em termociclador a 

95oC por 4 min (1 ciclo); 95oC por 1 min, 55oC por 1 min e 72oC por 2 min (35 ciclos); 

e 72oC por 10 min (1 ciclo). Controles negativos foram utilizados em cada reação 

para confirmar ausência de contaminação. 

O produto da reação foi resolvido em gel de agarose a 1% (w/v) contendo 0,5 

µg/mL de brometo de etídio, via eletroforese em tampão 1x TAE (40 mM Tris-

acetato; 1 mM EDTA; pH = 7,2), com voltagem constante de 100V. A visualização 

dos amplicons foi feita em transiluminador UV acoplado a fotodocumentador (DNR 

Bioimaging Systems). 

Os amplicons obtidos foram sujeitos à restrição com as enzimas Rsa, HinfI, 

DdeI (Promega), utilizando-se alíquota de 5 µL de cada produto de PCR  adicionada 

à reação de digestão (0,2 µL da enzima, 1 µL de tampão 10x, e 3,8 µL de água). A 

reação foi incubada a 37°C por, no mínimo, 4h, e os produtos da restrição resolvidos 

por eletroforese em gel de agarose a 1,5% a 100 V, utilizando o mesmo sistema 

tampão descrito anteriormente. O tamanho dos fragmentos de restrição foi analisado 

utilizando o programa GelQuant (DNR Bio-Imaging Systems Ltda.) e o marcador de 

pesos moleculares 100 pb DNA Ladder (Invitrogen) foi utilizado como referência. 

Amostras com padrão de digestão similar foram agrupadas e três delas selecionadas 

para o sequenciamento, representando os demais morfotipos que apresentaram o 

mesmo padrão de restrição. 

Os amplicons selecionados para sequenciamento foram purificados seguindo 

o protocolo de precipitação em etanol, sendo adicionados 2 µL de 3M acetato de 
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sódio e 50 µL de 95% etanol gelado a 20 µL do produto de PCR. As amostras foram 

incubadas a -20°C por 12 h, centrifugadas (18.188 g x 10 min) e o sedimento 

produzido lavado duas vezes em 500 µL de etanol a 80%. O material obtido foi seco 

à temperatura ambiente e ressuspenso em 10 µL de água estéril. Os produtos da 

purificação foram visualizados em transiluminador UV após eletroforese em gel de 

agarose a 1,0% contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio em tampão 1x TAE (40 

mM Tris-acetato; 1 mM EDTA; pH = 7,2), e quantificados por comparação de 

intensidade de banda utilizando o marcador “Low mass” (Invitrogen) como 

referência. As amostras foram enviadas para sequenciamento bidirecional no 

“Centro de Estudos do Genoma Humano” (CEGH), da Universidade de São Paulo, 

utilizando os iniciadores originais, além do iniciador interno 515f (5‟- 

GTGCCAGCAGCCGCGGTAA – 3‟) (TURNER et al., 1999). 

As sequências do 16S rDNA obtidas foram visualizadas no programa 

FinchTV v.1.4.0 (Geospiza Inc.), montadas com auxílio da ferramenta BLAST® 

disponível em http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi e comparadas àquelas 

disponíveis nos bancos de dados do “National Center for Biotechnology 

Information” (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e EzTaxon-e (http://www.eztaxon-

e.ezbiocloud.net) (KIM et al., 2012), para identificação putativa dos isolados 

obtidos.  

As sequências completas dos amplicons obtidos, cerca de 1400 pb, e das 

bactérias mais próximas aos isolados obtidas do banco de dados do NCBi/EzTaxon-

e foram alinhadas com a ferramenta ClustalW disponível no programa Mega 5.2.2 

(TAMURA et al., 2011), utilizando os parâmetros de penalidade de “gap” = 15 e 

extensão de “gap”= 9. Relações filogenéticas entre as bactérias foram inferidas pelo 

modelo Jukes-Cantor (JUKES; CANTOR, 1969) por meio do algoritmo Neighbor-

Joining (SAITOU; NEI, 1987) para a construção da árvore filogenética. Os filotipos 

obtidos também foram avaliados quanto à sua ocorrência no intestino de larvas e 

adultos, indicando a persistência dos mesmos após o processo de metamorfose. A 

similaridade da microbiota intestinal entre os diferentes estágios de desenvolvimento 

e as diferentes porções do intestino analisadas foi ilustrada utilizando-se de 

diagrama de Venn, confeccionado a partir do uso de recursos gráficos disponíveis 

no programa R versão 3.0.1 (OKSANEN et al., 2011). 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.eztaxon-e.ezbiocloud.net/
http://www.eztaxon-e.ezbiocloud.net/
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3.2.3 Comparação fenotípica de isolados presentes no trato digestivo de larvas 

e adultos de A. fraterculus 

 

Os isolados identificados putativamente como Acinetobacter bereziniae 

(LII_Af87C e LII_Af10A), Cedecea davisae (LII_Af78A, LII_Af15A e LII_Af100A), 

Comamonas koreensis (LII_Af67B e LII_Af23A)  e Empedobacter brevis (LII_Af63C, 

LII_Af22C e LII_Af18C) obtidos a partir do cultivo do conteúdo do trato digestivo de 

larvas e adultos de A. fraterculus, indicou que a associação dos mesmos a A. 

fraterculus persistiu ao processo de metamorfose. Assim, para comparar se os 

isolados obtidos nos diferentes estágios apresentavam características fenotípicas 

idênticas, os isolados de cada estágio do desenvolvimento das moscas foram 

comparados quanto à sua sensibilidade a antibióticos.  

 

3.2.3.1 Caracterização quanto à sensibilidade a antibióticos  

 

Para o teste de sensibilidade a antibióticos, foi utilizada a técnica de disco 

difusão em ágar (BAUER et al., 1966). Os ensaios de sensibilidade foram 

conduzidos utilizando-se de multidiscos de antibióticos Laborclin®, os quais 

consistem de unidades plásticas às quais são aderidos equidistantemente 12 discos 

de papel com diâmetro de 6 mm impregnados com antibióticos, de forma a cada 

disco apresentar uma concentração padronizada (Tabela 1).  

Para cada isolado de Acinetobacter bereziniae, Cedecea davisae, 

Comamonas koreensis e Empedobacter brevis foi preparada suspensão em meio 

TSB ajustada para 106 UFC/mL, a qual foi inoculada (0,4 mL) em placa (140 x 15 

mm) contendo meio TSA. Após a completa absorção do inóculo, o multidisco 

contendo os discos com os diferentes antibióticos foi depositado na superfície do 

meio de cultura. Após a incubação (28°C x 18 h), o padrão de crescimento foi 

analisado pela medida, em milímetros (mm), do halo de inibição formado ao redor de 

cada disco. 
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Tabela 1 – Antibiótico, sigla do antibiótico e o valor numérico de sua concentração 
para uso em antibiograma por difusão em ágar 

 

Antibiótico Sigla Concentração 

Ampicilina AMP 30µg 

Amicacina AMI 10 µg 

Amoxixilina + Ac. Clavulânico AMC 20+10 µg 

Ceftazidima CAZ 30 µg 

Cefalotina CFL 30 µg 

Cefepime CPM 30 µg 

Cefoxitina CFO 30 µg 

Cefuroxima CRX 30 µg 

Ciprofloxacina CIP 5 µg 

Gentamicina GEN 10 µg 

Meropenem MER 10 µg 

Sulfazotrim SUT 20+5 µg 

 
 

 
3.3 Efeito do fruto hospedeiro na microbiota intestinal não-cultivável de 

Anastrepha fraterculus 

 

3.3.1 Material biológico 

 

Frutos de Mirtaceae, pitanga (Eugenia uniflora) e guabiroba (Campomanesia 

xanthocarpa), e de Rosaceae, nêspera (Eriobotrya japonica), foram coletados no 

pomar de frutíferas nativas do Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima 

Temperado (CPACT) – Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS (Latitude: 31° 52' 

00'' S e Longitude: 52° 21' 24'' W.GRW), de dezembro de 2010 a março de 2011. 

Foram selecionados frutos que apresentavam sintomas de ataque (puncturas) por 

moscas-das-frutas, indicativo do seu potencial hospedeiro de larvas de A. 

fraterculus. Os frutos foram levados ao laboratório, acondicionados em bandejas 

plásticas (19 x 13,5 x 3,5cm) contendo camada de vermiculita fina e cobertos com 

tecido voile. As bandejas foram dispostas em salas climatizadas (25±1ºC; 70±10% 

UR; fotofase de 12 horas) e observadas diariamente até a verificação da presença 

de larvas abandonando o fruto.  

De cada espécie frutífera, cerca de 20 indivíduos no final do estágio larval 

foram acondicionados em frascos contendo etanol absoluto e armazenados a -20°C 

para posterior extração do trato digestivo. As demais larvas foram deixadas no 
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substrato. Com o início da pupação, a vermiculita foi peneirada diariamente e os 

pupários transferidos para caixas plásticas (11 X 11 X 3 cm) contendo vermiculita 

úmida onde permaneceram até a emergência. Cerca de 20 adultos provenientes de 

cada fruto hospedeiro também foram amostrados e acondicionados em etanol 

absoluto e armazenados a -20°C para posterior análise da microbiota associada ao 

trato digestivo.  

Larvas e adultos oriundos de criação de laboratório em frutos de mamão 

também foram utilizados nesse experimento. Insetos da criação estoque também 

foram utilizados para a postura em frutos de maçã gala (Malus domesticus). Após 

uma geração nesses frutos, larvas e adultos oriundos foram coletados e 

processados para a obtenção do trato digestivo para as análises da microbiota 

intestinal associada. 

 
3.3.2 Extração do DNA genômico, amplificação do 16S do rDNA e produção 

das bibliotecas para metagenômica 

 

Larvas e adultos que se desenvolveram nos diferentes frutos hospedeiros em 

condições naturais (pitanga, guabiroba e nêspera) ou em condições de laboratório 

(mamão e maçã), foram utilizados para a obtenção do trato digestivo sob condições 

assépticas. Os tratos digestivos obtidos de larvas e adultos foram empregados na 

extração do DNA genômico total utilizando-se do sistema comercial “Invisorb Spin 

Tissue Mini/Midi Kit” (Invitek), seguindo as recomendações do fabricante. Para cada 

extração realizada foi utilizado o trato digestivo de cinco indivíduos de cada estágio 

de desenvolvimento (larva ou adulto) por fruto hospedeiro (pitanga, guabiroba, 

nêspera, mamão e maçã). 

O DNA genômico obtido foi utilizado na produção de bibliotecas do 16S do 

rDNA de bactérias associadas ao intestino de larvas e adultos provenientes de cada 

fruto hospedeiro. Para a amplificação do fragmento do 16S do rDNA foram utilizados 

de 10 a 20 ng de DNA genômico, 1x tampão da enzima, 1,5 mM  MgCl2, 0,2 mM de 

cada dNTP, 0,32 µM de cada iniciador (8f - 5‟-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3‟; 

1491r - 5‟- GGTTACCTTGTTACGACTT -3') (WEISBURG et al., 1991) e 0,625 U de 

Taq polimerase (Promega), em reações com volume final de 25 µL. As reações de 

PCR foram programadas em termociclador a 95oC por 4 min (1 ciclo); 95oC por 1 

min, 55oC por 1 min e 72oC por 2 min (35 ciclos); e 72oC por 10 min (1 ciclo).  
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Controles negativos foram utilizados em cada reação para confirmar ausência de 

contaminação. O produto da reação foi resolvido em gel de agarose a 1% (w/v) 

contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, via eletroforese em tampão 1x TAE (40 

mM Tris-acetato; 1 mM EDTA; pH = 7,2) e voltagem constante (100V). A 

visualização das bandas foi feita em transiluminador UV acoplado a 

fotodocumentador (DNR Bioimaging Systems). 

O produto de amplificação obtido foi ligado ao plasmídio M13 disponível no 

sistema comercial TOPO® TA Cloning® Kit for Sequencing (Invitrogen), seguindo as 

recomendações do fabricante. Os plamídios obtidos foram então utilizados na 

transformação química de células competentes de Escherichia coli DH5α, após 

choque térmico, seguindo procedimento padrão de transformação. As células 

transformadas foram cultivadas em meio líquido SOC a 37°C x 1 h sob agitação 

constante (225 rpm) e aliquotas foram plaqueadas em meio Luria-Bertani acrescido 

de 50 mg/mL de ampicilina e 40 mg/mL de Xgal (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). As 

placas foram então incubadas a 37°C por 16 h e os transformantes positivos 

selecionados para extração de plasmídio e análise do inserto por PCR-RFLP e 

sequenciamento.  

As células competentes utilizadas nas transformações foram cultivadas em 

13,33 mL de meio LB (37°C x 225 rpm x 12 h) para a produção do pré-inóculo. O 

pré-inóculo foi então acrescido de 226,67 mL de LB, totalizando volume final de 240 

mL, o qual foi dividido em seis alíquotas equivalentes. As alíquotas foram cultivadas 

a 37°C x 200 rpm até atingir densidade ótica DO600 = 0,3 a 0,4, cerca de 1,5 h após o 

início do cultivo. O material foi então incubado em gelo por 10 min, centrifugado (900 

g x 12 min x 4°C) e o sedimento de células obtido em cada alíquota ressuspenso em 

10 mL de 100 mM MgCl2 a 4°C. As amostras foram cetrifugadas novamente e as 

células ressuspensas em 20 mL de 100 mM CaCl2 a 4°C. O material foi incubado em 

gelo por 20 min, centrifugado (900 g x 12 min x 4°C), as células recuperadas em 800 

µL de 85 mM CaCl2 em 15% glicerol a 4°C, divididas em alíquotas de 50 µL e 

armazenadas a -80°C. 
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3.3.3 Análise das bibliotecas por PCR-RFLP e sequenciamento de clones 

 

O DNA plasmidial dos clones selecionados para a análise do inserto foi obtido 

pelo método de extração rápida. Assim, os clones foram levemente tocados com 

auxílio de palito de madeira estéril, transferidos para 50 µL de água deionizada 

esterilizada e incubados a 100°C por 10 min. O material assim obtido foi submetido à 

amplificação do inserto utilizando-se os iniciadores M13f (5′-

GAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′) e M13r (5′-AGAAAGGAGGTGTACCAGCC-3′), que 

apresentam como alvo região flanqueadora dos insertos. As reações de amplificação 

foram conduzidas utilizando-se de 2 µL de DNA genômico, 1x tampão da enzima, 

1,5 mM  MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,32 µM de cada iniciador e 0,625 U de Taq 

polimerase (Promega), em reações com volume final de 25 µL. As reações de PCR 

foram programadas em termociclador a 95oC por 4 min (1 ciclo); 95oC por 1 min, 

60oC por 1 min e 72oC por 2 min (35 ciclos); e 72oC por 10 min (1 ciclo).  Controles 

negativos foram utilizados em cada reação para confirmar ausência de 

contaminação. O produto da reação foi resolvido em gel de agarose a 1% (w/v) 

contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, via eletroforese em tampão 1x TAE (40 

mM Tris-acetato; 1 mM EDTA; pH = 7,2) e voltagem constante de 100V. A 

visualização dos amplicons foi feita em transiluminador UV acoplado a 

fotodocumentador (DNR Bioimaging Systems). 

O produto da amplificação assim obtido foi sujeito à análise de polimorfismo 

de tamanho de fragmentos (RFLP – “Restriction Fragment Length Polymorfism”), 

utilizando-se das enzimas de restrição Rsa, HinfI e DdeI (Promega), assim como 

descrito anteriormente. Os produtos das restrições foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 1,5%, utilizando-se do mesmo sistema tampão e condições 

descritas anteriormente. Para análise do tamanho dos fragmentos de restrição foi 

utilizado o programa GelQuant (DNR Bio-Imaging Systems Ltda.), tendo o marcador 

de pesos moleculares 100 pb DNA Ladder (Invitrogen) como referência. Amostras 

com padrão de digestão similar foram agrupadas, e trêsamplicons representantes de 

cada grupo que apresentou o mesmo padrão de RFLP foi selecionado para 

sequenciamento. 

Insertos que renderam padrões de restrição distintos para cada tratamento 

realizado foram selecionados e submetidos ao tratamento com exonuclease e 

fosfatase alcalina para eliminação de resíduos de iniciadores e dNTPs. Assim, foram 
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acrescentados 1 U de exonuclease (Promega) e 1 U de fosfatase alcalina (Promega) 

a 10 μL do produto de PCR. A reação foi inicialmente incubada a 37ºC por 30 min, 

sendo as enzimas inativadas a 80ºC por 15 min. Os produtos da purificação foram 

visualizados em transiluminador UV após eletroforese em gel de agarose a 1,0%, 

assim como descrito anteriormente. As amostras selecionadas foram enviadas para 

sequenciamento bidirecional no “Centro de Estudos do Genoma Humano” (CEGH), 

da Universidade de São Paulo. 

 

3.3.4 Análise das sequências do 16S rDNA 

 

O procedimento de montagem, análise e verificação da qualidade das 

sequências obtidas seguiu o mesmo procedimento descrito em 3.2.2, bem como a 

abordagem para a identificação putativa, análise filogenética dos filotipos 

caracterizados e avaliação quanto à ocorrência de microbiota compartilhada entre 

intestino de larva e de adultos de diferentes frutos. A consulta nos bancos de dados 

foi somente para sequências de bactérias cultiváveis. 

 

3.4 Identificação taxonômica dos espécimens de Anastrepha 

 

Todas as moscas obtidas foram identificadas baseando-se, principalmente, na 

morfologia do ápice do acúleo, seguindo chaves de identificação de Zucchi (2000) e 

tiveram sua identidade confirmada pela Dra. Keiko Uramoto (Departamento de 

Biologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo - São Paulo). Foram 

utilizadas 10 fêmeas oriundas de cada espécie frutífera, armazenadas em 70% 

etanol. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Microbiota cultivável associadas ao trato digestivo de Anastrepha 

fraterculus 

 

4.1.1 Diversidade e associação dos morfotipos 

 

Os 10 meios de cultura utilizados foram adequados ao isolamento de 

bactérias associadas ao intestino de larvas e adultos de A. fraterculus, permitindo a 

seleção de 107 tipos morfológicos. Os meios ágar nutriente (AN), LB e MacConkey 

contribuiram com 61% de toda diversidade morfológica observada, sendo Czapeck e 

ISP4 aqueles que produziram a menor diversidade de morfotipos de bactérias. A 

maioria dos meios permitiu o isolamento de bactérias do intestino de larvas e 

adultos, mas TSA, 10% TSA, extrato de solo e Czapeck não resultaram no 

isolamento de bactérias associadas ao papo de adultos, enquanto ISP4 não 

produziu nenhum isolado do intestino de larvas desenvolvendo-se em frutos de 

mamão em condições de laboratório (Figura 2). 

 

Figura 2 – Morfotipos microbianos isolados do intestino de larvas, papo e intestino de 
adultos de Anastrepha fraterculus em diversos meios de cultura 
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O meio de cultura mais adequado para o cultivo da microbiota associada ao 

trato digestivo de A. fraterculus foi o ágar nutriente (AN), o qual levou ao isolamento 

de 17 dos 25 filotipos obtidos; ISP4, porém, resultou apenas no isolamento de um 

filotipo (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Distribuição de filotipos associados ao trato digestivo de Anastrepha 
fraterculus selecionados em diversos meios de cultura 

 

 

Dada a propriedade do meio MacConkey em permitir identificar 

microrganismos com capacidade de fermentação de lactose, alguns dos isolados 

provenientes desse meio, obtidos do trato digestivo de adultos, como Citrobacter 

braakii (LII_Af49A), Ocrhobactrum pseudogrignonense (LII_Af51A), Klebsiela 

michiganensis (LII_Af_2C e LII_Af36A)_ e Enterobacter hormaechei (LII_Af38B), 

apresentaram capacidade de fermentação de lactose. Outros filotipos isolados de 

larvas e adultos, também obtidos nesse meio, como Serratia marcescens subsp. 

sakuensis (LII_Af20C e LII_Af12C), Providencia vermicola (LII_Af1C e LII_Af_35B), 

Cedecea davisae (LII_Af78A, LII_Af52A, LII_Af15A e LII_Af100A) e Kluyvera 

cryocrescens (LII_Af23C e LII_Af6B), no entanto, não apresentaram essa 

característica metabólica. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lactose
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4.1.2 Caracterização molecular 

 

Os 107 morfotipos isolados renderam 58 padrões distintos de restrição após 

análise por PCR-RFLP. O sequenciamento dos diferentes padrões de restrição 

obtidos permitiram a identificação de 25 filotipos, distribuidos nos Filos 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria. Actinobacteria e 

Bacteroidetes foram representados por uma família cada, enquanto Firmicutes 

contou com filotipos representando três famílias. Proteobacteria foi o mais diverso, 

sendo representado por famílias (4) distribuídas em suas diferentes classes (α, β e 

γ-Proteobacteria) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Classificação taxonômica de filotipos isolados trato digestivo de larvas e 
adultos de Anastrepha fraterculus após análise de porção do gene 16S 
rDNA (≥1400 pb) e comparação com sequências disponíveis no banco 
de dados do NCBI e EzTaxon-e 

 

Filo Classe Ordem Família Filotipos(n) 

Actinobacteria Actinobacteria  Micrococcales  Micrococcaceae 1 

    
 

Bacteroidetes Flavobacteriia Flavobacteriales Flavobacteriaceae 1 

    
 

Firmicutes  Bacilli Bacillales Staphylococcaceae 1 

    
 

  
Lactobacillales Enterococcaceae 1 

   

 
Streptococcaceae 

 
1 

    
 

Proteobacteria α-Proteobacteria Rhizobiales Brucellaceae 2 

    
 

  
Caulobacterales Caulobacteraceae 1 

    
 

 
β-Proteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae 1 

    
 

 
γ-Proteobacteria Pseudomonadales  Moraxellaceae 1 

    
 

  
 Enterobacteriales Enterobacteriaceae 15 
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A maior diversidade de filotipos (19) foi obtida no papo de adultos, com sete 

famílias em três filos distintos, Bacteroidetes (Flavobacteriaceae), Firmicutes 

(Staphylococcaceae e Enterococcaceae) e Proteobacteria (Classe α – Brucellaceae; 

Classe β – Comamonadaceae; Classe γ – Moraxellaceae e Enterobacteriaceae). No 

intestino de adultos foram obtidos 14 filotipos, distribuidos em cinco famílias de 

Bacteroidetes (Flavobacteriaceae), Firmicutes (Staphylococcaceae) e Proteobacteria 

(Classe α – Brucellaceae e Caulobacteraceae; Classe γ – Enterobacteriaceae). O 

intestino de larvas foi o que contou com o menor número de filotipos (7), mas o que 

apresentou a maior diversidade de filos (4), distribuidos em Actinobacteria 

(Micrococcaceae), Bacteroidetes (Flavobacteriaceae), Firmicutes (Streptococcaceae) 

e Proteobacteria (Classe β – Comamonadaceae; Classe γ – Moraxellaceae e 

Enterobacteriaceae) (Figura 4, Tabela 3). Das famílias observadas, 

Enterobacteriaceae foi a mais diversa de todas, com 15 filotipos representando 10 

gêneros, representando mais de 50% de toda diversidade observada no papo e 

intestino de adultos (Figura 4, Tabela 3). O Intestino de larvas foi aquele que 

apresentou o maior equilíbrio quanto à distribuição relativa das diferentes famílias de 

bactérias observadas (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Abundância relativa (%) dos filotipos associados ao trato digestivo de 
larvas (intestino) e adultos (papo e intestino) de Anastrepha fraterculus 
nas diferentes famílias de bactérias 
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Tabela 3 – Identificação putativa dos isolados de bactérias associadas ao trato 
digestivo de larvas e adultos de Anastrepha fraterculus, dada pela 
apresentação de sequência de maior similaridade após análise 
comparativa de porção do gene 16S rDNA (≥1400 pb) dos isolados 
selecionados àquelas depositadas nos bancos de dados do NCBI e 
EzTaxon-e 

(continua) 

Isolado 
(Fonte*)              

Filo 
   Família 

Correspondente mais próxima                              
(Nº acesso do banco de dados) 

Similaridade 
(%) 

 
   

LII_Af71A (L)** 
Actinobacteria 
    Micrococcaceae 

Arthrobacter soli (EF660748) 97,48 

 
   

LII_Af63C (L) 
Bacteroidetes 
    Flavobacteriaceae 

Empedobacter brevis (AM177497) 100 

LII_Af22C (P) 
  

99,86 

LII_Af18C (I)     99,93 

 
   

LII_Af42B (P) 
Firmicutes 
   Staphylococcaceae 

Staphylococcus sciuri subsp. sciuri 
(AJ421446) 

99,93 

LII_Af40A (I)     99,93 

 
   LII_Af25A (P)    Enterococcaceae Enterococcus faecalis (AB012212) 100 

 
   

LII_Af62B (L)    Streptococcaceae 
Lactococcus lactis subsp. lactis 
(AB100803) 

99,93 

 
   

LII_Af51A (P) 
Proteobacteria 
   Brucellaceae 

Ochrobactrum pseudogrignonense 
(AM422371) 

100 

 
  

 

LII_Af44C (P) 

 

Pseudochrobactrum 
saccharolyticum (AM180484) 

99,93 

LII_Af54B (I)     99,93 

 
  

 
LII_Af57A (I)    Caulobacteraceae Brevundimonas olei (GQ250440) 100 

 
   LII_Af67B (L)    Comamonadaceae Comamonas koreensis (AF275377) 99,72 

LII_Af23A (P)     99,86 

 
   

LII_Af87C (L)    Moraxellaceae 
Acinetobacter bereziniae (AIEIO 

1000248) 
99,43 

LII_Af10A (P)     100 

 
 
*Fonte: (L) Intestino da Larva; (P) Papo do adulto; (I) Intestino do adulto 
** Filotipos com similaridade inferior a 98,5% 
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Tabela 4 – Identificação putativa dos isolados de bactérias associadas ao trato 

digestivo de larvas e adultos de Anastrepha fraterculus, dada pela 
apresentação de sequência de maior similaridade após análise 
comparativa de porção do gene 16S rDNA (≥1400 pb) dos isolados 
selecionados àquelas depositadas nos bancos de dados do NCBI e 
EzTaxon-e 

(conclusão) 

Isolado 
(Fonte*)              

Filo 
   Família 

Correspondente mais próxima                              
(Nº acesso do banco de dados) 

Similaridade 
(%) 

 Proteobacteria 
  LII_Af78A (L)    Enterobacteriaceae Cedecea davisae (AF493976) 99,78 

LII_Af52A (P)** 

  

98,33 

LII_Af15A (P) 

  

99,70 

LII_Af100A (I) 

  

99,78 

 
   LII_Af49A (P) 

 
Citrobacter braakii (AF025368) 99,29 

 
   

LII_Af86A (L) 

 

Enterobacter aerogenes 
(CP002824) 

99,72 

 
   LII_Af102A (P) 

 
Enterobacter asburiae (AB004744) 99,36 

 
  

 

LII_Af38B (I) 

 

Enterobacter hormaechei 
(AFHR01000079) 

99,16 

 
   LII_Af98C (I) 

 
Enterobacter mori (GL890774) 99,57 

LII_Af54C (I)** 

  

98,22 

 
   

LII_Af2C (P) 

 

Klebsiella michiganensis 

(JQ070300) 
99,85 

LII_Af36A (I) 

  

99,77 

 
   LII_Af58B (P) 
 

Klebsiella oxytoca (AB004754) 99,78 

 
   LII_Af23C (P) 

 
Kluyvera cryocrescens (AF310218) 99,93 

LII_Af6B (I) 

  

99,93 

 
   

LII_Af54A (I) 

 

Morganella morganii subsp. sibonii 
(DQ358146) 

99,04 

 
   LII_Af103 (P) 

 
Pantoea rodasii (JF295053) 98,96 

LII_Af101A (I) 

  

99,03 

 
   LII_15C (P) 

 
Providencia rettgeri (AM040492) 99,79 

LII_Af41A (I)   99,79 

 
   LII_Af1C (P) 
 

Providencia vermicola (AM040495) 99,71 

LII_Af35B (I) 

  

99,79 

 
  

 
LII_Af45A (P)** 

 
Raoultella planticola (X93215) 97,30 

 
   

LII_Af20C (P) 

 

Serratia marcescens subsp. 
sakuensis (AB061685) 

99,79 

LII_Af12C (I) 

  

99,79 

*Fonte: (L) Intestino da Larva; (P) Papo do adulto; (I) Intestino do adulto 
** Filotipos com similaridade inferior a 98,5% 
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Árvore filogenética foi construída a partir das sequências do gene 16S rDNA 

(≥1400 pb) dos isolados de bactérias do trato digestivo de A. fraterculus e das 

sequências correspondentes mais próximas obtidas dos bancos de dados NCBI e 

EzTaxon-e (Figura 5). A imagem gerada foi dividida em duas figuras para melhor 

visualização, uma representando o Filo Proteobacteria (Figura 6) e a outra os Filos 

Actinobacteria, Firmicutes e Bacteroidetes (Figura 7).  
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Figura 6 - PROTEOBACTERIA
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Figura 7 (A) - ACTINOBACTERIA e FIRMICUTES
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Figura 7 (B) - BACTEROIDETES
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Figura 5 – Árvore filogenética construída a partir das sequências da região 16S 
rDNA (≥1400 pb), pelo método de Neighbor-Joining, mostrando a 
filogenia de bactérias isoladas do trato digestivo de Anastrepha 
fraterculus. Os valores nos diferentes ramos correspondem aos valores 
de bootstrap. A barra de escala indica 0,02 substituição por posição de 
nucleotídeo 
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O posicionamento de filotipos que apresentaram valores de similaridade 

inferiores a 98,5% em ramos distintos daquelas sequências-tipo mais próximas é 

mais um forte indicativo de que essas sequências representem unidaes taxonômicas 

desconhecidas (Tabela 3, Figuras 6 e 7), inidcando a necessidade de abordagens 

complementares para a sua correta identificação.  

Os filotipos próximos a Klebsiella oxytoca (LII_Af58B) e Klebsiella 

michiganensis (LII_Af2C e LII_Af36A) formaram um ramao bem resolvido, separado 

das sequências-tipo em questão, as quais resolveram em conjunto com o isolado 

LII_Af2C (Figura 6). Klebsiella oxytoca e Klebsiella michiganensis são relatadas 

como pertencentes ao grupo Klebsiella oxytoca, o qual não pode ser diferenciado ao 

nível específico apenas pela sequência do gene 16S rDNA (KIM et al., 2012). 

Porém, o posicionamento dos isolados LII_Af58B e LII_Af36A posiciona estes dois 

isolados como unidades taxonômicas distintas àquelas pertencentes ao grupo 

Klebsiella oxytoca, diferentemente do isolado LII_Af2C (Figura 6).  

Os isolados LII_Af44C e LII_Af54B, apesar de  putativamente identificados 

como Pseudochrobactrum saccharolyticum e de se posicionarem em ramo muito 

bem definido na árvore filogenética, não podem ter sua identificação putativa 

confirmada, já que P. asaccharolyticum forma o grupo Pseudochrobactrum, 

saccharolyticum juntamente com Pseudochrobactrum lubricantis e P. 

saccharolyticum, os quais  não podem ser diferenciados apenas pela análise do 16S 

rDNA (KIM et al., 2012). 

O filotipo LII_Af86A e sua respectica sequência tipo Enterobacter aerogenes, 

não se agruparam no mesmo clado que as demais Enterobacter, o que sugere que 

este grupo taxonômico necessita de maiores estudos para confirmação da 

classificação taxonômica (Figura 6). 

As sequências tipo Providencia vermicola e P. rettgeri ficaram próximas aos 

filotipos correspondentes, porém, estes se arranjaram separadamente e com 

agrupamento diferente daquele previsto pelo Blast de sequências similares mais 

próximas (Figura 6). 

http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/ezt_hierarchy?m=browse&k=Pseudochrobactrum+lubricantis&d=2
http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/ezt_hierarchy?m=browse&k=Pseudochrobactrum+saccharolyticum&d=2
http://eztaxon-e.ezbiocloud.net/ezt_hierarchy?m=browse&k=Pseudochrobactrum+saccharolyticum&d=2
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                         ■ γ-Proteobacteria, Enterobacteriaceae      ■ γ-Proteobacteria, Moraxellaceae 

                         ■ β-Proteobacteria, Comamonadaceae            

                         ■ α-Proteobacteria, Caulobacteraceae        ■ α-Proteobacteria, Brucellaceae 

Figura 6 – Árvore filogenética mostrando a filogenia de bactérias isoladas do trato 
digestivo de Anastrepha fraterculus pertencentes à Proteobacteria, 
construída a partir das sequências da região 16S rDNA (≥1400 pb) 
inferida pelo método Neighbor-Joining. Os valores nos ramos indicam o 
nível de suporte de bootstrap. A barra de escala indica 0,02 substituição 
por posição de nucleotídeo 
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                     ■Actinobacteria, Micrococcaceae  

                     ■Firmicutes  ■Staphylococcaceae   ■Enterococcaceae    ■Streptococcaceae 

                     ■Bacteroidetes, Flavobacteriaceae                  

Figura 7 – Árvore filogenética mostrando a filogenia de bactérias isoladas do trato 
digestivo de Anastrepha fraterculus pertencentes aos Filos (A) 
Actinobacteria, Firmicutes e (B) Bacteroidetes construída a partir das 
sequências da região 16S rDNA (≥1400 pb) inferida pelo método 
Neighbor-Joining. Os valores nos ramos indicam o nível de suporte de 
bootstrap. A barra de escala indica 0,02 substituição por posição de 
nucleotídeo 
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4.1.3 Persistência da microbiota intestinal ao processo de metamorfose 

 

O trato digestivo de A. fraterculus apresentou filotipos associados 

exclusivamente ao intestino de larva, papo e intestino de adulto, mas também contou 

com a presença de filotipos que mantiveram sua associação ao intestino do inseto, 

persistindo ao processo de metamorfose (Tabela 3, Figura 8).  

Três filotipos foram associados exclusivamente ao intestino de larvas, a γ-

Proteobacteria Enterobacter aerogenes, a Actinobacteria Artrhobacter soli e o 

Firmicutes Lactococcus lactis subsp. lactis. No adulto, seis foram exclusivos ao 

papo, a α-Proteobacteria Ochrobactrum pseudogrignonense e as γ-Proteobacteria 

Citrobacter braakii, Enterobacter asburiae, Enterococcus faecalis, Klebsiella oxytoca 

e Raoultella planticola, e cinco ao intestino, a α-Proteobacteria Brevundimonas olei e 

as γ-Proteobacteria Enterobacter hormaecei, Enterobacter mori, Morganella morganii 

subsp. sibonii e Providencia rettgeri (Tabela 3, Figura 8).  

Foram verificados quatro filotipos que persistiram à metamorfose, sendo dois 

deles presentes no intestino de larva e no papo de adulto, a β-Proteobacteria 

Comamonas koreensis e a γ-Proteobacteria Acinetobacter bereziniae, enquanto a γ-

Proteobacteria Cedecea davisae e o Bacteroidetes Empedobacter brevis foram 

associadas aos intestinos de larvas e adultos (Tabela 3, Figura 8). 

Sete outros filotipos do trato digestivo de A. fraterculus foram comuns ao papo 

e intestino de adulto, o Firmicutes Staphylococcus sciuri subsp. sciuri, a α-

Proteobacteria Pseudochrobactrum saccharolyticum, as γ-Proteobacteria Klebsiella 

michiganensis, Kluyvera cryocrescens, Pantoea rodasii, Providencia vermicola e 

Serratia marcescens subsp. sakuensis (Tabela 3, Figura 8). 
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Filotipos 
    exclusivos 

em: Filo 
 

Espécie mais próxima Isolado 

Larva Proteobacteria γ Enterobacter aerogenes LII_Af86A  

  Actinobacteria   Artrhobacter soli  LII_Af71A* 

  Firmicutes    Lactococus lactis subsp. lactis LII_Af62B  

Papo Proteobacteria α Ochrobactrum pseudogrignonensis LII_Af51A  

    γ Citrobacter braakii LII_Af49A  

    γ Enterobacter asburiae LII_Af102A  

    γ Enterococus faecalis LII_Af25A  

    γ Klebsiela oxytoca LII_Af58B  

    γ Raoultella planticola LII_Af45A*  

Intestino Proteobacteria α Brevundimonas olei LII_Af57A  

    γ Enterobacter hormaechei LII_Af38B  

    γ Enterobacter mori LII_Af98C e  LII_Af54C* 

    γ Morganella morganii subsp. sibonii LII_Af54A  

    γ Providencia rettgeri LII_Af1C e  LII_Af35B  

Filotipos comuns a: 
   Larva e 

Papo Proteobacteria β Comamonas koreensis LII_Af67B  

    γ Acinetobacter bereziniae LII_Af23A  

Larva, Papo Proteobacteria γ Cedecea davisae 
LII_Af78A, LII_Af52A*, 
LII_Af15A  e LII_Af100A   

e Intestino Bacteroidetes   Empedobacter brevis 
LII_Af63C, LII_Af22C  e 
LII_Af18C  

* Isolados com similaridade inferior a 98,5% 
  

Figura 8 – Diagrama de Venn apresentando a distribuição dos filotipos entre 
intestino de larva, papo e intestino de adulto de Anastrepha fraterculus. 
Classificação de consenso é apresentada para filotipos obtidos 
exclusivamente em intestino de larva, papo e intestino de adulto, e 
filotipos que persistiram à metamorfose 

 
 

Intestino Larva 

Papo Adulto 

Intestino Adulto 
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4.2  Caracterização de isolados de Acinetobacter bereziniae, Cedecea davisae, 

Comamonas koreensis e Empedobacter brevis obtidos do intestino de 

Anastrepha fraterculus persistentes à metamorfose 

 

4.2.1 Caracterização quanto à sensibilidade a antibióticos 

 

O teste de antibiograma indicou que os isolados próximos a Acinetobacter 

bereziniae possuem o mesmo padrão de sensibilidade a onze antibióticos testados, 

sendo diferentes para ampicilina, para o qual o isolado LII_Af87C, obtido do intestino 

de larvas, se comportou como sensível, enquanto o LII_Af10A, obtido do papo de 

adultos, como insensível. Os dois isolados foram insensíveis apenas à cefalotina 

(Tabela 4). Na árvore filogenética os isolados resolveram no mesmo clado (Figura 7 

A). 

Os isolados próximos a Cedecea davisae (LII_Af15A, LII_Af52A, LII_Af78A e 

LII_Af100A) obtidos do intestino de larvas e papo e intestino de adultos, 

apresentaram o mesmo padrão de sensibilidade aos antibióticos testados, mesmo 

para o isolado do papo LII_Af52A que apresentou similaridade a C. davisae inferior a 

98,5% e formou clado distinto na árvore filogenética (Figura 6). Todos esses isolados 

foram insensíveis a ampicilina, cefoxitina, amoxicilina+ác. clavulânico e cefalotina 

(Tabela 4). Os isolados próximos a Comamonas koreensis (LII_AF67B – de larvas; 

LII_Af23A – do papo de adultos), assim como na árvore filogenética, também foram 

semelhantes quanto à sua resposta aos antibióticos testados foram insensíveis 

somente à ampicilina e cefalotina (Tabela 4).  

Ciprofloxacina (5 µg) foi o maior inibidor de crescimento para os isolados 

próximos a A. bereziniae, C. davisae e C. koreensis (Tabela 4). 
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Para os isolados próximos a Empedobacter brevis, o teste de antibiograma 

indicou comportamento diferente entre os isolados obtidos de larvas e adultos. Os 

isolados LII_Af22C (papo de adultos) e LII_Af18C (intestino de adultos)  tiveram a 

mesma resposta aos antibióticos testados, enquanto o isolado LII_Af63C (intestino 

de larvas) apresentou resposta distinta a seis dos 12 antibióticos testados 

(ampicilina, cefuroxima, cefalotina, amicacina, amoxicilina+ác. clavulânico e 

sulfazotrim). Os três isolados foram insensíveis a gentamicina, mas muito sensíveis 

a cefoxitina (Tabela 4). Na árvore filogenética houve a mesma distinção, sendo que 

LII_22C e LII_Af18C formaram mesmo clado, enquanto LII_Af63C compartilhou o 

mesmo clado que sua sequência tipo E. brevis. 

 

                                                   

Tabela 5 – Sensibilidade, avaliada pelo diâmetro do halo de inibição de crescimento 
(mm), de isolados do trato digestivo de larvas e adultos de Anastrepha 
fraterculus, próximos a Acinetobacter bereziniae, Cedecea davisae, 
Comamonas koreensis e Empedobacter brevis, a doze antibióticos 

 

  
  

Antibiótico testado** - Diâmetro do halo de inibição (mm) 
  

Espécie          Isolado* AMP MER CAZ CPM CFO AMC CRX CFL SUT AMI GEN CIP 

A. bereziniae  LII_Af87C (L) 9 17 18 24 11 14 16 0 13 19 18 26 

                       LII_Af10A (P) 0 20 18 23 17 10 20 0 10 21 18 32 

C. davisae      LII_Af78A (L) 0 19 25 31 0 0 21 0 22 16 15 34 

                      LII_Af15A (P) 0 21 22 29 0 0 20 0 21 16 14 32 

                       LII_Af100A (I) 0 20 23 28 0 0 21 0 21 16 14 29 

C. koreensis   LII_Af67B (L) 0 23 30 29 16 9 16 0 22 19 18 31 

                       LII_Af23A (P)  0 17 20 24 10 9 10 0 16 18 18 26 

E. brevis         LII_Af63C (L) 10 14 17 22 28 8 11 8 20 8 0 23 

                     LII_Af22C (P) 0 10 11 23 27 14 0 0 15 0 0 22 

            LII_Af18C (I) 0 11 16 24 27 13 0 0 14 0 0 23 

*(L) intestino de larva, (P) Papo de adulto, (I) Intestino de adulto 

       **AMP – Ampicilina (10 µg), MER – Meropenem (10 µg), CAZ – Ceftazidima (30 µg), CPM – 
Cefepime (30 µg), CFO – Cefoxitina (30 µg), AMC – Amoxicilina+Ac. Clavulânico (20+10 µg), CRX – 
Cefuroxima (30 µg), CFL - Cefalotina (30 µg), SUT – Sulfazotrim (20+5 µg), AMI – Amicacina (10 µg), 
GEN – Gentamicina (10 µg) e CIP – Ciprofloxacina (5 µg)  
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4.3 Efeito do fruto hospedeiro na diversidade da microbiota intestinal não-

cultivável associada a larvas e adultos de Anastrepha fraterculus 

 

O efeito da nutrição na microbiota não-cultivável associada ao trato digestivo 

de larvas e adultos de A. fraterculus exigiu a amostragem de número variável de 

transformantes das bibliotecas de 16S rDNA produzidas para que a diversidade da 

microbiota existente pudesse ser acessada em cada condição (Figura 9). 

 

 

  
Figura 9 – Transformantes (n) selecionados associados ao trato digestivo de larvas e 

adultos de Anastrepha fraterculus obtidos de cinco frutos hospedeiros 
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Os 738 transformantes selecionados renderam 169 padrões de restrição 

distintos após análise de PCR-RFLP, distribuídos entre amostras do intestino de 

larvas e adultos nos diferentes frutos hospedeiros (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 – Padrões de restrição associados ao trato digestivo de larvas e adultos de 
Anastrepha fraterculus obtidos de cinco frutos hospedeiros 

 

 

A análise completa de sequências do 16S rDNA dos padrões de clones com 

padrões de PCR-RFLP únicos resultou na seleção de 112 transformantes, levando à 

identificação de 79 filotipos, distribuidos em nove filos distintos (Tabela 5). 

Proteobacteria foi o mais diverso, sendo representado por 24 famílias distribuídas 

em suas diferentes classes (α, β e γ-Proteobacteria), enquanto Actinobacteria, 

Bacteroidetes e Firmicutes foram representados por três famílias, sendo 

Cyanobacteria, Deinococcus-Thermus, Elusimicribia, Planctomycetes e 

Verrucomicrobia os menos diversos, com apenas uma família cada (Tabela 5). 
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Tabela 6 – Classificação taxonômica da microbiota não-cultivável do intestino de 
larvas e adultos de Anastrepha fraterculus criados em cinco frutos 
hospedeiros distintos, baseada na análise de sequências completas do 
gene 16S rDNA (>1400 pb) comparadas àquelas disponíveis no banco 
de dados do NCBI e EzTaxon-e 

(continua) 

Filo Classe Ordem Família 

Actinobacteria Actinobacteria Micrococcales Micrococcaceae 

      Microbacteriaceae 

  Propionibacteriales Propionibacteriaceae 

    

Bacteroidetes Flavobacteria Flavobacteriales Flavobacteriaceae 

   Cryomorphaceae 

 Sphingobacteria Sphingobacteriales Chitinophagaceae 

        

Cyanobacteria Gleobacteria Gloeobacterales Gloeobacteraceae 

        

Deinococcus-
Thermus Deinococci Deinococcales Deinococcaceae 

        

Elusimicrobia Elusimicrobia Elusimicrobiales Elusimicrobiaceae 

        

Firmicutes Bacilli Bacillales Staphylococcaceae 

  

Lactobacillales Enterococcaceae 

   Leuconostocaceae 

        

Planctomycetes Phycisphaerae Phycisphaerales Phycisphaeraceae 

        

Proteobacteria α-Proteobacteria Caulobacterales Caulobacteraceae 

  
Sphingomonadales Sphingomonadaceae 

  
Rhizobiales Bradyrhizobiaceae 

   Brucellaceae 

   Hyphomicrobiaceae 

   Methylobacteriaceae 

   Rhizobiaceae 

   unclassified Rhizobiales 

  
Rhodobacterales Rhodobacteraceae 

  Rhodospirillales Acetobacteraceae 

  
Rickettsiales Anaplasmataceae 
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Tabela 7 – Classificação taxonômica da microbiota não-cultivável do intestino de 
larvas e adultos de Anastrepha fraterculus criados em cinco frutos 
hospedeiros distintos, baseada na análise de sequências completas do 
gene 16S rDNA (>1400 pb) comparadas àquelas disponíveis no banco 
de dados do NCBI e EzTaxon-e 

(conclusão) 

Filo Classe Ordem Família 

  
Rhodobacterales Rhodobacteraceae 

  Rhodospirillales Acetobacteraceae 

  
Rickettsiales Anaplasmataceae 

 

β-Proteobacteria Burkholderiales Alcaligenaceae 

   
Comamonadaceae 

   
Oxalobacteraceae 

   

unclassified 
Burkholderiales 

  Hydrogenophilales Hydrogenophilaceae 

  
Rhodocyclales Rhodocyclaceae 

 

γ-Proteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae 

   
Pseudomonadaceae 

  
Legionellales Coxiellaceae 

  
Enterobacteriales Enterobacteriaceae 

  Thiotrichales Piscirickettsiaceae 

  Xanthomonadales Sinobacteraceae 

   
Xanthomonadaceae 

        

Verrucomicrobia Verrucomicrobiae Verrucomicrobiales 
unclassified 
Verrucomicrobiales 

 

 

Os frutos hospedeiros utilizados por A. fraterculus afetaram a diversidade de 

filos da microbiota associada ao intestino desse inseto, principalmente ao de larvas 

(Figura 11). Frutos de guabiroba foram os que renderam comunidade microbiana 

com a maior diversidade de filos ao intestino de larvas (Figura 11).  

Proteobacteria foi o único filo consistentemente associado ao intestino de 

larvas e adultos de A. fraterculus, independentemente do fruto hospedeiro utilizado 

pelo inseto, sendo o único a habitar o intestino de adultos proveniente de pitanga, 

guabiroba e mamão e o intestino de larvas de nêspera (Figura 11). Este filo também 

foi o mais abundante no intestino de larvas e adultos analisados, com exceção do 

intestino de larvas oriundas de mamão, que contou com Actinobacteria como o mais 

abundante (Figura 11). Cyanobacteria, Elusimicrobia, Planctomycetes e 
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Verrucomicrobia ocorreram apenas no intestino de larvas de guabiroba, enquanto 

Deinococcus foi associado apenas ao intestino de larvas de pitanga (Figura 11).  

Larvas e adultos apresentaram comunidades bastante distintas quanto à 

diversidade de filos, sendo o intestino de larvas normalmente mais diverso do que o 

de adultos (Figura 11). Proteobacteria foi o filo dominante, se não exclusivo, 

associado ao intestino de adultos de A. fraterculus, mesmo naqueles casos em que 

a microbiota do intestino da larva era dominada por representantes de outros filos, 

como em mamão (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Abundância relativa (%) dos diferentes filos de bactérias não-cultiváveis 
associadas ao intestino de larvas (L) e adultos (A) de Anastrepha 
fraterculus obtidas de frutos hospedeiros distintos 

 

 

Das classes, Sphingobacteria, Gleobacteria, Elusimicrobia, Phycisphaerae, e 

Verrucomicrobiae foram obtidas somente no intestino de larvas de guabiroba, e 

Deinococci somente no de larvas de pitanga (Figura 12).  

O intestino de larvas e adultos apresentaram diferenças quanto à 

predominância das diferentes classes observadas, sendo o intestino de larvas 

habitado predominantemente por Alpha e/ou Gammaproteobacteria, com exceção 
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daquele de larvas de mamão, sendo Actinobacteria sua classe predominante. 

Gammaproteobacteria predominaram no intestino de adultos, com exceção daquele 

de adultos oriundos de criação em maçã, no qual Alphaproteobacteria foram 

predominantes (Figura 12).   

 

 

Figura 12- Abundância relativa (%) das diferentes classe de bactérias não-cultiváveis 
associadas ao intestino de larvas (L) e adultos (A) de Anastrepha 
fraterculus obtidas de frutos hospedeiros distintos 

 
 
Enterobacteriaceae foi a família com maior frequência, ocorrendo em seis das 

12 amostras analisadas, enquanto 8 famílias foram de ocorrência exclusiva a 

intesino de larvas de guabiroba (Tabela 6).  

Enterobacteriaceae foi a família predominante em maior número de amostras 

(4), representando de 39 a 99% das bactérias identificadas. (Tabela 6, Figura 13). 

A maior diversidade de filotipos (22) foi obtida do intestino de larvas de 

guabiroba, com 19 famílias distribuidas em cinco filos distintos. No entanto, a 

diversidade associada ao intestino de adultos oriundos desse fruto hospedeiro foi 

muito menor, sendo identificados apenas quatro filotipos, pertencentes a duas 
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famílias de um único filo (Tabela 6, Tabela 7). Para os frutos de guabiroba, pitanga e 

maçã, foi obtido maior número de filotipos no intestino de larvas, enquanto em 

mamão e nêspera, no intestino de adultos. A maior diversidade de filotipos não teve 

relação direta com a diversidade de filos e famílias. Das famílias observadas, 

Enterobacteriaceae foi a mais diversa, com 15 filotipos em 10 gêneros, porém, 

ausente no intestino de larvas de guabiroba, mamão e nêspera e no de adultos de 

maçã (Tabela 6, Tabela 7). 

 

 

Tabela 8 – Quantidade de filotipos, diversidade de filos e famílias dos transformados 
obtidos de intestino de larvas e adultos de cinco diferentes frutos 
hospedeiros, obtidas pelas sequências completas do gene 16S rDNA 
(>1400 pb) comparadas às sequências disponíveis no banco de dados 
NCBI e EzTaxon-e, obtendo a identificação das mesmas por similaridade 

(continua) 

Fruto Intestino 
Filotipos 
(n total) 

Filo Família 
Distribuição 

filotipos 

Pitanga Larvas 16 Actinobacteria Propionibacteriaceae 1 

   

Bacteroidetes Flavobacteriaceae 1 

   

Deinococcus Deinococcaceae 1 

   

Proteobacteria Acetobacteraceae 1 

   

 Caulobacteraceae 1 

    

Methylobacteriaceae 1 

    

Anaplasmataceae 1 

    

Oxalobacteraceae 2 

    

Hydrogenophilaceae 1 

    

Moraxellaceae 1 

    

Enterobacteriaceae 5 

  
   

 

 
Adultos 6 Proteobacteria Anaplasmataceae 1 

    

Hydrogenophilaceae 1 

    

Enterobacteriaceae 4 
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Tabela 9 – Quantidade de filotipos, diversidade de filos e famílias dos transformados 
obtidos de intestino de larvas e adultos de cinco diferentes frutos 
hospedeiros, obtidas pelas sequências completas do gene 16S rDNA 
(>1400 pb) comparadas às sequências disponíveis no banco de dados 
NCBI e EzTaxon-e, obtendo a identificação das mesmas por similaridade 

(continuação) 

Fruto Intestino 
Filotipos 
(n total) 

Filo Família 
Distribuição 

filotipos 

Guabiroba Larvas 23 Bacteroidetes Cryomorphaceae 1 

    

Chitinophagaceae 1 

   

Cyanobacteria Gloeobacteraceae 1 

   

Elusimicrobia Elusimicrobiaceae 1 

   

Planctomycetes Phycisphaeraceae 1 

   

Proteobacteria Acetobacteraceae 1 

    

Bradyrhizobiaceae 3 

   

 Caulobacteraceae 1 

    

Methylobacteriaceae 1 

    

Sphingomonadaceae 1 

    

Hyphomicrobiaceae 1 

  
  

unclassified Rhizobiales 1 

    

Rhodobacteraceae 1 

    

Alcaligenaceae 1 

    

unclassified Burkholderiales 2 

    

Coxiellaceae 1 

  
  

Piscirickettsiaceae 1 

  
  

Sinobacteraceae 1 

  
  

unclassified Verrucomicrobiales 1 

 
Adultos 4 Proteobacteria Brucellaceae 1 

    

Enterobacteriaceae 3 

            

Maçã Larvas 12 Actinobacteria Microbacteriaceae 1 

   

Proteobacteria Acetobacteraceae 1 

    

Bradyrhizobiaceae 1 

   

 Hyphomicrobiaceae 1 

    

Rhodobacteraceae 2 

    

Anaplasmataceae 1 

  
  

unclassified Burkholderiales 1 

    

Rhodocyclaceae 1 

    

Coxiellaceae 1 

    

Enterobacteriaceae 1 

  
  

Sinobacteraceae 1 

 
Adultos 7 Actinobacteria Micrococcaceae 1 

   

Bacteroidetes Flavobacteriaceae 1 

   

Firmicutes Staphylococcaceae 1 

   

Proteobacteria Brucellaceae 2 

    

Rhizobiaceae 1 

  
  

Rhodobacteraceae 1 
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Tabela 10 – Quantidade de filotipos, diversidade de filos e famílias dos 
transformados obtidos de intestino de larvas e adultos de cinco 
diferentes frutos hospedeiros, obtidas pelas sequências completas do 
gene 16S rDNA (>1400 pb) comparadas às sequências disponíveis no 
banco de dados NCBI e EzTaxon-e, obtendo a identificação das 
mesmas por similaridade 

(conclusão) 

Fruto Intestino 
Filotipos 
(n total) 

Filo Família 
Distribuição 

filotipos 

Nêspera Larvas 4 Proteobacteria Acetobacteraceae 1 

   

 Caulobacteraceae 1 

    

Anaplasmataceae 1 

    

Oxalobacteraceae 1 

  
   

 

 
Adultos 7 Firmicutes Enterococcaceae 2 

   

Proteobacteria Caulobacteraceae 1 

    

Enterobacteriaceae 4 

            

Mamão Larvas 7 Actinobacteria Propionibacteriaceae 1 

   

Firmicutes Leuconostocaceae 1 

   

Proteobacteria Methylobacteriaceae 1 

    

Anaplasmataceae 1 

    

Comamonadaceae 1 

    

unclassified Burkholderiales 1 

    

Xanthomonadaceae 1 

  
   

 

 
Adultos 10 Proteobacteria Caulobacteraceae 1 

    

Hyphomicrobiaceae 1 

    

Rhodobacteraceae 1 

    

Alcaligenaceae 1 

    

Comamonadaceae 1 

    

Moraxellaceae 1 

    

Pseudomonadaceae 1 

    

Enterobacteriaceae 2 

    

Xanthomonadaceae 1 
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Figura 13 - Distribuição das famílias associadas ao trato digestivo de larvas e adultos 
de Anastrepha fraterculus obtidos de cinco frutos hospedeiros quanto à 
população de transformantes 
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Dos 79 filotipos obtidos, 12 estavam presentes em diferentes amostras. Três 

filotipos foram obtidos dos intestinos dos dois estágios de desenvolvimento de 

moscas obtidas de pitanga, observando-se a possíver persistência à metamorfose 

(Tabela 7). 

 
 
Tabela 11 – Similaridade de sequências do gene 16S rDNA (≥1400 pb) dos clones 

bacterianos do trato digestivo de Anastrepha fraterculus selecionados a 
partir de PCR-RFLP, dada por comparação com sequências 
depositadas nos bancos de dados NCBI e EzTaxon-e 

(continua) 

Filo  Correspondente mais próximo                                         
(Nº acesso do banco de dados) 

Isolado 
(Fonte*)              

Similaridade 
(%) 

   Família 

    Actinobacteria 
   Micrococcaceae 

Arthrobacter mysorens (AJ639831) LII_Amg_187 97 ,33 

    
   Microbacteriaceae Microbacterium ginsengisoli (AB271048) LII_Lmg_86 88,84 

    

 Propionibacteriaceae Propionibacterium acnes (AE017283)** 
LII_Lp_18  99,73 

LII_Lmp_2 99,8 

    

Bacteroidetes 
   Flavobacteriaceae 

Chryseobacterium yeoncheonense (Invalid 
name) (JX141782) 

LII_Lp_44 98,13 

Chryseobacterium arthrosphaerae 
(FN398101) 

LII_Amg_122 91,26 

    
   Cryomorphaceae Owenweeksia hongkongensis  (CP003156) LII_Lg_37 85,77 

    
   Chitinophagaceae Sediminibacterium salmoneum (EF407879) LII_Lg_57 94,31 

    
Cyanobacteria 
   Gloeobacteraceae 

Gloeobacter violaceus (BA000045) LII_Lg_79 85,23 

    
DeinococcusThermus 
   Deinococcaceae 

Deinococcus apachensis (AY743264) LII_Lp_16 90,15 

    
Elusimicrobia 
   Elusimicrobiaceae 

Elusimicrobium minutum (CP001055) LII_Lg_76 81,92 

    
Firmicutes 
   Leuconostocaceae 

Leuconostoc pseudomesenteroides 
(AEOQ01000906) 

LII_Lmp_13 99,80 

    

   Staphylococcaceae 
Staphylococcus sciuri subsp. sciuri 
(AJ421446) 

LII_Amg_5 99,93 

    

   Enterococcaceae 
Enterococcus casseliflavus (AJ420804) LII_An_28 99,31 

Enterococcus faecalis (AE016830) LII_An_40 94,07 
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Tabela 12 – Similaridade de sequências do gene 16S rDNA (≥1400 pb) dos clones 

bacterianos do trato digestivo de Anastrepha fraterculus selecionados a 
partir de PCR-RFLP, dada por comparação com sequências depositadas 
nos bancos de dados NCBI e EzTaxon-e 

(continuação) 

Filo  Correspondente mais próximo                                         
(Nº acesso do banco de dados) 

Isolado 
(Fonte*)              

Similaridade 
(%) 

   Família 

Planctomycetes 
   Phycisphaeraceae 

Phycisphaera mikurensi (AP012338) LII_Lg_77 83,23 

    

Proteobacteria 
   Acetobacteraceae 

Acetobacter fabarum (AM905849)** 
LII_Lmg_89 99,86 

LII_Lp_6 99,86 

Acetobacter indonesiensis (AB032356) LII_Ln_55 99,79 

Acetobacter nitrogenifigens (AY669513) LII_Lg_66 98,81 

Commensalibacter intestini (Invalid name) 
(AGFR01000021) 

LII_An_80 98,93 

Gluconobacter cerinus (X80775) LII_Ln_1 92,65 

Gluconobacter kondonii (AB178405) LII_Lp_48 99,86 

    

   Bradyrhizobiaceae 

Bradyrhizobium liaoningense (AF208513) LII_Lmg_84 99,72 

Bradyrhizobium oligotrophicum (JQ619230) LII_Lg_28 99,24 

Bradyrhizobium pachyrhizi (AY624135) LII_Lg_7 99,93 

Bradyrhizobium rifense (Invalid name) 
(EU561074) 

LII_Lg_47 99,65 

    

   Caulobacteraceae 

Brevundimonas olei (Invalid name) 
(GQ250440) 

LII_Amp_75 99,00 

Caulobacter segnis (CP002008) LII_Lg_17 96,04 

    

  Methylobacteriaceae 

Methylobacterium aquaticum (AJ635303) LII_Lp_55 98,51 

Methylobacterium organophilum 
(AB175638) 

LII_Lmp_54 97,46 

Methylobacterium podarium (AF514774) LII_Lg_34 99,63 

    

 Sphingomonadaceae 

Novosphingobium aromaticivorans 
(CP000248) 

LII_Lg_20 97,51 

Sphingomonas alpina (GQ161989) LII_Amg_130 95,56 

Sphingomonas echinoides (JH584237)** 
LII_Lg_35 99,79 

LII_Lmg_107 99,72 

Sphingomonas leidyi (AJ227812) LII_Lmg_59 99,37 

    

   Brucellaceae 

Ochrobactrum haematophilum (AM422370) LII_Ag_25 98,85 

Ochrobactrum pseudogrignonense 
(AM422371) 

LII_Amg_106 99,93 

Ochrobactrum tritici (AJ242584) LII_Amg_93 99,71 

Pseudochrobactrum lubricantis (FM209496) LII_Amp_52 99,93 

    

   Hyphomicrobiaceae Pedomicrobium australicum (X97693)** 
LII_Lg_58 99,37 

LII_Lmg_78 99,30 
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Tabela 13 – Similaridade de sequências do gene 16S rDNA (≥1400 pb) dos clones 
bacterianos do trato digestivo de Anastrepha fraterculus selecionados a 
partir de PCR-RFLP, dada por comparação com sequências depositadas 
nos bancos de dados NCBI e EzTaxon-e 

(continuação) 

Filo  Correspondente mais próximo                                         
(Nº acesso do banco de dados) 

Isolado 
(Fonte*)              

Similaridade 
(%) 

   Família 

   Rhizobiaceae Rhizobium leguminosarum (JH719379) LII_Amg_7 100 

    

   unclassified   
Rhizobiales 

Rhizomicrobium electricum  (AB365487) LII_Lg_9 97,89 

    
   Rhodobacteraceae Rhodobacter veldkampii (D16421) LII_Amp_15 95,30 

    

   Anaplasmataceae Wolbachia pipientis (CACKO 1000089)**# 

LII_Ln_54 97,19 

LII_Lmg_62 97,13 

LII_Lp_30 97,13 

LII_Ap_45 97,19 

LII_Lmp_69 96,99 

    

   Alcaligenaceae 
Achromobacter xylosoxidans (Y14908) LII_Lg_3 99,45 

Alcaligenes faecalis subsp. faecalis 
(D88008) 

LII_Amp_36 99,32 

    

   Comamonadaceae 
Comamonas koreensis (AF275377) LII_Lmp_30 99,11 

Comamonas testosteroni (AHIL01000001) LII_Amp_70 99,93 

    

   Oxalobacteraceae 

Glaciimonas singularis (JX218021) LII_Lp_12 95,72 

Herbaspirillum chlorophenolicum 
(AB094401) 

LII_Ln_44 96,68 

Massilia suwonensis (FJ969487) LII_Lp_39 99,19 

    

   unclassified    
Burkholderiales 
 

Polyangium brachysporum (Invalid name) 
(AM410613) 

LII_Lg_51 97,52 

Aquabacterium commune (AF035054) LII_Lmg_63 97,81 

Pscinibacter aquaticus (DQ664244) LII_Lg_44 99,12 

Schlegelella aquatica (DQ417336) LII_Lmp_26 99,93 

    

  Hydrogenophilaceae Hydrogenophilus hirschii (FR749905)**# 
LII_Lp_3 99,73 

LII_Ap_41 99,73 

    

   Rhodocyclaceae Denitratisoma oestradiolicum (AY879297) LII_Lmg_83 90,92 

    

   Moraxellaceae Acinetobacter berezinae (AIEI01000248)** 
LII_Lp_33 99,73 

LII_Amp_82 99,80 

    
  Pseudomonadaceae Pseudomonas alcaliphila (AB030583) LII_Amp_19 96,47 
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Tabela 14 – Similaridade de sequências do gene 16S rDNA (≥1400 pb) dos clones 
bacterianos do trato digestivo de Anastrepha fraterculus selecionados a 
partir de PCR-RFLP, dada por comparação com sequências depositadas 
nos bancos de dados NCBI e EzTaxon-e 

(conclusão) 

Filo  Correspondente mais próximo                                         
(Nº acesso do banco de dados) 

Isolado 
(Fonte*)              

Similaridade 
(%) 

   Família 

   Coxiellaceae Aquicella siphonis (AY359283)** 
LII_Lg_43 95,63 

LII_Lmg_85 95,63 

    

   Enterobacteriaceae 

Cedecea davisae (AF493976) LII_Ag_1 99,64 

Cedecea neteri (AB086230) LII_Ag_1(1*) 99,64 

Enterobacter asburiae (AB004744)**# 
LII_Lp_19 99,51 

LII_Ap_7 95,61 

Enterobacter hormaechei (AFHR01000079) LII_Ap_6 99,87 

Enterobacter oryzae (EF488759) LII_An_36 98,65 

Escherichia coli (EU014689) LII_Lp_2 99,87 

Escherichia fergusonii (CU928158) LII_Ap_16 99,53 

Klebsiella michiganensis (JQ070300)** 

LII_An_4 99,93 

LII_Ap_5 98,41 

LII_Amp_23 99,93 

Leclercia adecarboxylata (AB273740) LII_Lp_34 99,53 

Providencia vermicola (AM040495) LII_Amp_22 99,66 

Raoultella planticola (X93215) LII_Lmg_36 97,00 

Raoutella ornithinolytica (AJ251467) LII_An_14 99,66 

Serratia marcescens subsp. sakuensis 
(AB061685)** 

LII_Ag_37 99,60 

LII_Lp_1 99,82 

Tatumella ptyseos (AJ233437) LII_Lp_17 99,66 

Yokenella regensburgei (AB273739) LII_An_26 94,21 

    

   Piscirickettsiaceae 
Thioalkalimicrobium aerophilum (AGFAO 
1000002) 

LII_Lg_93 65,03 

    

   Sinobacteraceae Steroidobacter denitrificans (EF605262)** 
LII_Lg_18 89,96 

LII_Lmg_56 89,06 

    

   Xanthomonadaceae 
Pseudomonas beteli (AB021406) LII_Amp_11 99,51 

Pseudomonas geniculata (AB021404) LII_Lmp_12 99,65 

    
Verrucomicrobia 
    unclassified          
Verrucomicrobiales 

Chthoniobacter flavus (Invalid name) 
(ABVL01000001)** 

LII_Lg_4 91,21 

*Lp (intestino de larvas de pitanga); Ap (intestino de adultos de pitanga); Lg (intestino de larvas 
de guabiroba); Ag (intestino de adultos de guabiroba); Lmg (intestino de larvas de maçã); Amg 
(intestino de adultos de maçã); Ln (intestino de larvas de nêspera); An (intestino de adultos de 
nêspera); Lmp (intestino de larvas de mamão); Amp (intestino de adultos de mamão) 
**Filotipo presente em diferentes amostras 
#Filotipo presente em intestino de larvas e adultos de pitanga 
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De maneira geral, os intestinos obtidos de frutos de Mirtaceae foram os que 

apresentaram maior diversidade microbiana (Figura 14). Os intestinos de larvas de 

A. fraterculus apresentaram diferenças marcantes quanto à existência de filotipos 

predominantes. Enquanto o filotipo de Cedecea davisae representou 91% de todos 

os clones analisados do intestino de adultos de A. fraterculus que se desenvolveram 

em guabiroba, 13 filotipos representaram 92% da comunidade do intestino de larvas 

provenientes de pitanga (Figura 14).  
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Figura 14 - Frequência de filotipos associados ao intestino de larvas e adultos de 
Anastrepha fraterculus obtidos de cinco frutos hospedeiros 
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O posicionamento das sequências do filotipos que apresentaram similaridade 

inferior a 98,5% às sequências mais próximas sustentam que todos esses filotipos 

sustentam variação genética suficiente para o seu posicionamento como entidades 

taxonômicas distintas (Figura 15). Os filotipos obtidos de frutos distintos, como, por 

exemplo, LII_Af_Lg18 e LII_Af_Lmg56, mas similares a uma mesma sequência-tipo, 

resolveram em clados bem definidos, mostrando a similaridade entre esses filotipos 

associados a esta mosca-das-frutas (Figura 15). 
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 Chryseobacterium yeoncheonense (Invalid name)(JX141782)
 LII Lp 44
 Chryseobacterium arthrosphaerae(FN398101)

 LII Amg 122
 LII Lg 37
 Owenweeksia hongkongensis (CP003156)
 LII Lg 57
 Sediminibacterium salmoneum (EF407879)

BACTEROIDETES

 Elusimicrobium minutum(CP001055)
 LII Lg 76 ELUSIMICROBIA

 Deinococcus apachensis(AY743264)
 LII Lp 16

 Vulcanithermus mediatlanticus (AJ507298)
DEINOCOCCUS-THERMUS

 LII Lg 77
 Phycisphaera mikurensi (AP012338) PLANCTOMYCETES
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Figura 15 – Árvore filogenética mostrando a filogenia de bactérias isoladas do trato 
digestivo de Anastrepha fraterculus provenientes de diferentes frutos 
hospedeiros, construída a partir das sequências da região 16S rDNA 
(≥1400 pb) inferida pelo método Neighbor-joining. Os valores nos ramos 
indicam o nível de suporte de bootstrap. A barra de escala indica 0,05 
substituição por posição de nucleotídeo 
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Nas amostras de intestino de larvas, pitanga teve 8 filotipos de ocorrência 

exclusiva, assim como guabiroba (18), maçã (6), nêspera (3) e mamão (5). O filotipo 

A. fabarum foi comum à pitanga e maçã; A. siphonis, S. denitrificans, S. echinoides e 

P. australicum à guabiroba e maçã; P. acnes à pitanga e mamão e Wolbachia 

pipientis à pitanga, maçã, nêspera e mamão (Tabela 7, Figura 16). 

 

 

 

Figura 16 - Diagrama de Venn apresentando a distribuição dos filotipos obtidos do 
intestino de larvas dos cinco frutos hospedeiros de Anastrepha 
fraterculus 
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Nas amostras de intestino de adultos, pitanga teve 2 filotipos de ocorrência 

exclusiva, assim como guabiroba (3), maçã (7), nêspera (6) e mamão (8). O filotipo 

K. michiganensis foi comum à pitanga, nêspera e mamão (Tabela 7, Figura 17). 

 

 

 

Figura 17 - Diagrama de Venn apresentando a distribuição dos filotipos obtidos do 
intestino de adultos dos cinco frutos hospedeiros de Anastrepha 
fraterculus 

 

 

O filotipo Acinetobacter berezinae foi comum ao intestino de larvas de pitanga 

e intestino de adultos de mamão; Serratia marscecens subsp. sakuensis em intestino 

de larvas de pitanga e intestino de adultos de guabiroba; Wolbachia pipientis em 

intestino de larvas de nêspera, maçã, mamão e pitanga e em intestino de adultos de 

pitanga; Hydrogenophilus hirschii e Enterobacter asburiae em intestino de larvas e 

de adultos de pitanga. 

Somente em pitanga foram obtidos filotipos em comum ao intestino de larvas 

e adultos, sendo estes, Wolbachia pipientis, Hydrogenophilus hirschii e Enterobacter 

asburiae. 
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5 DISCUSSÃO 

 
A diversidade da microbiota intestinal associada a larvas e adultos de A. 

fraterculusde é distinta e influenciada pelo fruto hospedeiro utilizado na fase larval. A 

microbiota cultivável determinada no intestino de insetos que se alimentaram de 

mamão é muito menos diversa do que aquela determinada pela análise 

metagenômica da microbiota no mesmo fruto. Também são poucas a bactérias que 

persistem associadas ao trato digestivo das diferentes fases do desenvolvimento do 

inseto, e, em adultos, apesar do papo compartilhar algumas espécies em comum 

com o resto do intestino, foram encontrados filotipos exclusivos ao papo de adultos.  

A maior diversidade microbiana encontrada no estudo de metagenômica já 

era esperada, já que é sabido que a maioria dos microrganismos não contam com 

meios adequados ao seu cultivo. A impossibilidade de cultivo da microbiota intestinal 

associada a tefritídeos já havia sido relatada por Mazzon et al. (2008), que mesmo 

após comprovar a presença de bactérias associadas ao epitélio do intestino médio 

desses insetos, não obteve sucesso no seu cultivo. Também demonstraram que as 

bactérias associadas ao intestino não persistiram nas fezes do inseto, conclundo 

que a perda da capacidade de multiplicação fora do hospedeiro se correlaciona com 

os processos de coevolução entre insetos e suas  bactérias simbiontes. 

As variações observadas quanto a diversidade de bactérias entre as amostras 

oriundas de mamão (cultivadas e não-cultivadas), podem ter ocorrido por diferentes 

fatores, como a capacidade de crescimento em meio de cultura dos grupos 

dominantes e limitações quanto à utilização de PCR para obtenção de clones 

representativos de uma comunidade, dada a amplificação preferencial de algumas 

subpopulações mais abundantes em detrimento das menos abundantes (NÜBEL et 

al., 1999) ou podem ainda estar relacionadas com a o ambiente de vida em 

laboratório ou fontes de alimento (WANG; JIN; ZHANG, 2011). As diferenças 

encontradas a composição da microbiota intestinal entre larvas e adultos, apesar dos 

adultos não terem tido acesso à nenhuma fonte de alimento, também poderiam ter 

tido origem na aquisição dessa microbiota pelos adultos da própria superfície do 

ambiente e da água, visto que a maioria das bactérias isoladas são habitantes 

comuns do solo, da água e da decomposição orgânica. 

Apesar das diferenças quanto à composição da microbiota em relação aos 

frutos hospedeiros utilizados, ambas abordagens utilizadas levaram à identificação 
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do Filo Proteobacteria como sendo o mais abundantemente associado ao intestino 

de larvas e adultos de A. fraterculus, independemente do fruto hospedeiro utilizado, 

assemelhando-se às descrições existentes, que identificam Proteobacteria e 

Firmicutes como os mais comuns à microbiota intestinal associada a insetos 

(DOUGLAS, 2011). Mas a análise metagenômica permitiu a identificação de muitas 

outras famílias que não haviam sido detectadas em frutos de mamão pelo método de 

cultivo e a identificação de outros Filos (Cyanobacteria, Deinococcus-Thermus, 

Elusimicrobia, Planctomycetes e Verrucomicrobia) nos demais frutos estudados.  

Enterobacteriaceae foram as mais comuns e são comumente relatadas como 

dominantes no intestino de outros tefritídeos, incluindo espécies do mesmo gênero 

aqui estudado (DREW; LLOYD, 1991; KUZINA et al. 2001; CAPUZZO et al., 2005; 

BEHAR et al., 2008), sendo sugerido que as mesmas contribuam com a fixação de 

nitrogênio e o metabolismo de carbono, e afetem o desenvolvimento e aptidão do 

inseto (LAUZON 2003; BEHAR et al., 2008; Wang; Jin; Zhang 2011).  

Mas outras Enterobacteriaceae, como Gluconobacter e Commensalibacter 

(Alphaproteobacteria), e o Planctomycetes Acetobacter, conhecidos como bactérias 

do grupo do ácido acético (BAA), são reconhecidamente associados a insetos, 

Diptera, Hymenoptera e Hemiptera, com os quais estabelecem relações de 

simbiose. Recentemente, bactérias desse grupo foram envolvidas com processos de 

regulação do sistema imunológico (homeostase) de Drosophila, indicando que esse 

grupo de bactérias pode ter um papel funcional na sobrevivência do hospedeiro. 

Todas essas linhas de evidências indicam que BAA podem desempenhar diferentes 

papéis na biologia do inseto, não se restringindo ao hábito alimentar do hospedeiro 

(CROTTI, 2010). 

Alguns grupos de bactérias associados ao intestino de A. fraterculus também 

poderiam contribuir para a aptidão do isneto auxiliando na metabolização de 

compostos xenobióticos, sejam os compostos secundários de defesa associados ao 

fruto hospedeiro, sejam os produtos químicos normalmente empregados no controle 

desses insetos. A capacidade de algumas bactérias associadas a A. fraterculus em 

participar da degradação desses compostos já foi anterrmente relatada para essas 

bactérias associadas ao intestino de outros gêneros em Tephritidae ((MIYAZAKI; 

BOUSH; BAERWALD 1968; WANG et al. 2011). Mas espécies dentro de outros 

grupos também apresentam reconhecida capacidade de degradação de inseticidas, 

como aquelas pertencentes as Actinobacteria (HENTSCHEL et al. 2002). 
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Interessante foi notar a predominância de actinobactérias associadas ao 

intestino de larvas de mamão. Essas bactérias tem um forte potencial de produção 

de compostos bioativos com atividade de defesa e tem sido relatadas em uma 

grande diversidade de insetos, com quais estabele associação voltada à produção 

de compostos de defesa, sendo fundamentais para a manutenção da sanidade do 

inseto hospedeiro. Outro aspecto interessante foi a identificação da associação de A. 

fraterculus a Wolbachia, um endocitobionte que infecta uma grande variedade de 

artrópodes (WERREN et al., 1995) e que tem como efeito principal induzir alterações 

no modo de reprodução de seus hospedeiro (DOBSON et al., 1999; HURST et al., 

2000; O‟NEILL et al., 1992). Devido a estas alterações, são inúmeras as discussões 

existentes acerca do potencial dessas bactérias no processo de especiação de seus 

hospedeiros (CHARLAT et. al, 2003). 

Assim, como a microbiota intestinal foi bastante diversicada em decorrrência 

do alimento utilizado, a microbiota intestinal adquirida pelo inseto parece ser 

determinada pelo fruto hospedeiro, sendo a mosca um usuário oportunista dos 

microrganismos que habitam a superfície do fruto e utiliza o potencial desses 

microrganismos na degradação do substrato para auxiliar o seu processo de 

digestão do alimento. Essa natureza oprotunista de moscas-das-frutas parece ser 

explorada já na localização do fruto hospedeiro, visto a existência de relatos que 

indicam a resposta olfativa de moscas a bactérias associadas aos frutos (DREW; 

LLOYD, 1987; ROBACKER; MORENO, 1995).  

Contudo, do total de bactérias associadas a A. fraterculus, quatro se 

destacaram por terem sido obtidas nas duas fases de desenvolvimento desse inseto, 

o que indica que elas tenham adaptações para manterem sua associação mesmo 

após a metamorfose. Assim, as Gammaproteobacteria A. bereziniae, C. davisae e E. 

asburiae, as  Betaproteobacteria C. koreensis e H. hirschii, e o Bacteroidetes E. 

brevis. Nesse momento é impossível estabelecer funções específicas a essas 

bactérias, além das generalizações realizadas anteriormente em comparação com 

os dados existentes na literatura. Para que funções mais específicas fossem 

identificadas, seria necessária a realização de experimentos específicos que 

permitissem a eliminação das mesmas e a avaliação da resposta biológica do inseto.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 A comunidade de bactérias cultiváveis associadas ao intestino de larvas e 

adultos de A. fraterculus alimentadas em frutos de mamão difere; 

 Há espécies de bactérias cultiváveis associadas ao intestino de larvas que se 

mantém associados ao intestino de adultos de A. fraterculus alimentadas 

frutos de mamão; 

 O papo de A. fraterculus alimentadas frutos de mamão tem microbiota distinta 

do resto do intestino; 

 A microbiota intestinal não-cultivável de A. fraterculus é terminada pelo fruto 

hospedeiro; 

 A microbiota intestinal não-cultivável de larvas de A. fraterculus sofre 

drásticas modificações no adulto;  

 

 Os filotipos próximos a A. bereziniae, C. davisae, C. koreensis, E. asburiae, E. 

brevis e H. hirschii associados ao intestino larval de A. fraterculus persistem 

ao processo de metamorfose, mantendo sua associação com o intestino 

adulto; 

 

 Enterobacteriaceae predomina na microbiota intestinal de A. fraterculus. 
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