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RESUMO 
 

Análises morfométrica e molecular de espécies do grupo spatulata  
(Diptera, Tephritidae, Anastrepha)  

 

O gênero Anastrepha Schiner compreende os dípteros conhecidos 
popularmente como moscas-das-frutas. O grupo spatulata é formado por 11 espécies, 
entretanto, aquelas que atacam as partes aéreas da mandioca (Manihot esculenta 
Crantz, Euphorbiaceae) têm recebido atenção por causarem prejuízos aos programas 
de melhoramento dessa cultura. Este trabalho teve por objetivo verificar as variações 
de populações de Anastrepha alveata Stone, 1942, Anastrepha manihoti Lima, 1934, 
Anastrepha montei Lima, 1934, Anastrepha pickeli Lima, 1934 e Anastrepha spatulata 
Stone, 1942 além de duas espécies não descritas (Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. 
sp. 3) do grupo spatulata de várias localidades do Brasil e também da Bolívia, México e 
Paraguai. Para tanto, 10 fêmeas de cada população foram submetidas às técnicas de 
morfometria (tradicional e geométrica), por meio da análise de seis variáveis marcadas 
no acúleo e de 14 landmarks marcados na asa direita, respectivamente. Foi também 
realizado o sequenciamento de um fragmento do gene citocromo oxidase I (COI) para 
inferir as relações filogenéticas entre as espécies. Os dados morfométricos foram 
avaliados pelo software Statistica 9.0® e as análises moleculares pelos métodos de 
máxima parcimônica (MP) e neighbor-joining (NJ) (MEGA 4.1®). O comprimento do 
ápice do acúleo, a largura do acúleo no final da abertura da cloaca e o comprimento da 
serra contribuíram de forma significativa para a distinção entre as populações das 
espécies do grupo. Os testes multivariados mostraram que as variáveis canônicas 
foram estatisticamente significativas, indicando diferença na conformação alar entre as 
populações. Os landmarks correspondentes às intersecções da nervura R4+5 com a 
nervura costal, da nervura M com a margem da asa, da nervura CuA2 com a margem 
da asa e da nervura Cu1 com a M foram os que mais contribuíram. A análise 
filogenética molecular indicou que as populações agruparam-se em clados. Variação 
interpopulacional foi observada em A. pickeli de acordo com os métodos usados neste 
estudo. Confirmou-se também a separação de duas espécies próximas a A. pickeli, que 
foram previamente reconhecidas como espécies novas (não descritas ainda) com base 
apenas na morfologia.      

 
Palavras-chave: Moscas-das-frutas; Morfometria tradicional e geométrica; Citocromo   

oxidase I (COI); Relações filogenéticas; Taxonomia 
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ABSTRACT 

Morphometric and molecular analysis of species in the spatulata group  
(Diptera, Tephritidae, Anastrepha) 

 
The genus Anastrepha Schiner encompasses the dipterans known as fruit flies. 

The spatulata group comprises 11 species, however, those species that infest the aerial 
parts of cassava (Manihot esculenta Crantz, Euphorbiaceae) have received attention as 
they cause losses to cassava breeding programs. This study aimed at verifying variation 
in populations of Anastrepha alveata Stone, 1942, Anastrepha manihoti Lima, 1934, 
Anastrepha montei Lima, 1934, Anastrepha pickeli Lima, 1934 e Anastrepha spatulata 
Stone, 1942 and two undescribed species (Anastrepha n. sp. 2 and Anastrepha n. sp. 
3) of the spatulata group from various localities in Brazil and also from Bolivia, Mexico 
and Paraguay. Ten females from each population were studied using morphometric 
methods (traditional and geometric) and analyzing six variables on the aculeus and 14 
landmarks on the right wing, respectively. Sequencing of the citochrome oxidase (COI) 
gene was carried out to infer phylogenetic relationships among species. The 
morphometric data were evaluated by the software Statistica 9.0® and molecular 
analysis by the methods of maximum parsimony (MP) and neighbor-joining (NJ) (MEGA 
4.1®). Aculeus tip length, aculeus width at the end of the cloaca opening and the serrate 
part length contributed significantly to distinguish among populations. The multivariate 
tests showed that the canonical variables were statistically significant indicating a 
difference in the wing conformation among populations. Landmarks of the intersections 
between vein R4+5 and costal, vein M and wing margin, vein CuA2  and wing margin, and 
Cu1 and M contributed the most. Molecular phylogenetic analysis indicated that 
populations clustered. Interpopulational variation was observed in Anastrepha pickeli 
Lima, 1934 according to the methods used in this study. Also, it was confirmed the 
separation of two species close to A. pickeli, which were previously recognized as new 
species (not described yet) based on exclusively morphology.  

 
 
Keywords: Fruit flies; Morphometry traditional and geometric; Cytochrome oxidase I 

(COI); Phylogenetic relationships; Taxonomy  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Anastrepha Schiner reúne o maior número de espécies de moscas-

das-frutas do continente americano, com aproximadamente 230 espécies conhecidas 

(NORRBOM; KORYTKOWSKI, 2009, 2011). No Brasil, Anastrepha é representado por 

109 espécies (ZUCCHI, 2008). Além dessa diversidade, várias espécies de Anastrepha 

são pragas importantes da fruticultura, razão do intenso estudo realizado sobre as 

espécies de Anastrepha nas várias áreas do conhecimento. 

A taxonomia de Anastrepha tem avançado muito nas últimas décadas com a 

descrição de várias espécies e com os estudos filogenéticos de alguns grupos. Assim, 

em uma abordagem com base na morfologia, o gênero Anastrepha foi dividido em 

vários grupos entre os quais foi estabelecido o grupo spatulata (NORRBOM et al., 

1999).      

O grupo spatulata é formado por 11 espécies, que se caracterizam 

principalmente pelo ápice do acúleo curto e largo (exceto em Anastrepha haywardi 

Blanchard, 1961 e Anastrepha montei Lima, 1934). As espécies do grupo mais 

estudadas são aquelas cujas larvas atacam a mandioca (Manihot esculenta), a saber, 

Anastrepha manihoti Lima, 1934, Anastrepha montei Lima, 1934 e Anastrepha pickeli 

Lima, 1934. Essas espécies podem causar perdas de até 30% na produção de frutos, 

fato que prejudica os projetos de melhoramento da cultura (LOZANO et al., 1983). A 

distribuição geográfica das espécies do grupo spatulata abrange o sul dos EUA (Texas 

e Flórida), América Central até a Argentina. No Brasil, estão registradas seis espécies 

Anastrepha alveata Stone, 1961, Anastrepha alveatoides Blanchard, 1961 e 

Anastrepha haywardi Blanchard, 1961 além das três mencionadas acima (NORRBOM 

et al., 1999). Entretanto, duas espécies do grupo, coletadas no Brasil, ainda não foram 

formalmente descritas (CANAL, 1997). 

A identificação das espécies de Anastrepha é altamente problemática em 

algumas espécies dentro dos grupos (e.g., grupo fraterculus), principalmente para 

aquelas espécies com ampla distribuição geográfica que podem se constituir em 

complexo de espécies crípticas. Assim, erros na identificação podem causar sérios 

problemas para a implementação de programas de manejo integrado, restrições de 
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quarentena e demais programas de controle (MCPHERON, 2000). Portanto, há uma 

necessidade contínua de explorar caracteres morfológicos e moleculares adicionais, a 

fim de elucidar de forma mais precisa a identificação de espécies (MCPHERON et al., 

1999; NORRBOM et al., 1999; SMITH-CALDAS et al., 2001). 

Este trabalho teve por objetivo caracterizar espécies do grupo spatulata de 

várias localidades do Brasil e também procedentes da Bolívia, México e Paraguai por 

meio de técnicas morfométricas (tradicional e geométrica) e molecular 

(sequenciamento de um fragmento do gene COI), visando verificar principalmente o 

grau de similaridade entre algumas espécies que compõem o grupo. Além disso, essas 

análises possibilitarão uma melhor definição de duas espécies próximas a Anastrepha 

pickeli Lima, caracterizadas morfologicamente (CANAL, 1997), mas ainda não 

formalmente descritas e melhor conhecimento de cinco espécies do grupo (A. alveata, 

A. manihoti, A. montei, A. pickeli e Anastrepha spatulata Stone, 1942). 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Grupo spatulata  
 

O grupo spatulata foi originalmente caracterizado por Shaw (1962) tendo como 

característica principal a presença de um ponto negro na parte mediana da sutura 

escudo-escutelar, além do ápice do acúleo curto e achatado (em forma de espátula) 

com numerosos dentículos. Incluiu primeiramente Anastrepha spatulata Stone, 1942; 

Anastrepha infuscata Shaw, 1962 e Anastrepha triangulata Shaw, 1962. As duas 

últimas são sinonímias de A. spatulata (HERNÁNDEZ-ORTIZ, 1990). Posteriormente, 

na classificação infragenérica, proposta por Norrbom e Kim (1988), foram incluídas 

Anastrepha alveata Stone, 1942; Anastrepha alveatoides Blanchard, 1961; Anastrepha 

distans Hendel, 1914; Anastrepha manihoti Lima, 1934; Anastrepha montei Lima, 1934; 

Anastrepha pickeli Lima, 1934 e Anastrepha umbrosa Blanchard, 1961. Após uma 

análise envolvendo caracteres morfológicos, Norrbom et al., (1999) adicionaram 

Anastrepha haywardi Blanchard, 1961 e Anastrepha interrupta Stone, 1942. 

Atualmente, o grupo é composto por 11 espécies com a adição de Anastrepha 

enkerlini Hernández-Ortiz, 1998. As espécies desse grupo ocorrem desde áreas 

restritas do sul dos EUA (Texas e Flórida), passando por países da América Latina até 

a Argentina (NORRBOM et al., 1999).  

A presença de acúleo curto e com ápice largo (exceto em A. montei e A. 

haywardi em que o ápice é extremamente fino) com numerosos dentes finos além da 

base (menor em A. haywardi), pode ser uma sinapomorfia do grupo. Uma apomorfia é 

caracterizada por um longo apêndice respiratório nos ovos de A. manihoti e A. pickeli, 

exceto nos ovos de A. alveatoides (NORRBOM et al., 1999). 

             Até o momento, as espécies do grupo estão associadas aos hospedeiros de 

Euphorbiaceae, Bombacaceae e Olacaceae (NORRBOM et al., 1999; ZUCCHI, 2000a). 

Não são consideradas espécies-praga, porém mostram-se como potenciais, pois 

causam prejuízos aos projetos de melhoramento, principalmente, da cultura da 

mandioca, Manihot esculenta Crantz (LORENZO et al., 1983; GRANER, 1942).  
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Das espécies pertencentes ao grupo, três são encontradas com maior 

frequência, as quais também estão assinaladas no Brasil - A. pickeli; A. montei e A. 

manihoti - cujos hospedeiros são representados por espécies de Manihot 

(Euphorbiaceae) e Quararibea turbinata (Malvaceae) (NORRBOM et al., 1999; 

ZUCCHI, 2008). Essas espécies são consideradas especialistas na exploração de 

recursos alimentares, pois as plantas do gênero Manihot apresentam um glicosídeo 

cianogênico que em contato com a enzima linamarase, após danificação dos tecidos, é 

altamente tóxico para a cadeia respiratória (JESUS et al., 1986). Esse fato indica que 

essas espécies apresentam um mecanismo eficiente de detoxicação dos glicosídeos 

presentes nos frutos, além disso, as diferenças na espessura dos acúleos embasaram 

a sugestão de uma diversificação dentro do grupo a partir desse evento de colonização 

do hospedeiro (MORGANTE et al., 1996).  

Além dessas espécies, o grupo é representado no Brasil também por A. 

alveata, A. alveatoides e A. haywardi, que foram coletadas em armadilhas em pomares 

da Bahia e do Mato Grosso do Sul (NASCIMENTO et al., 1993; UCHÔA et al., 1998). 

As demais espécies do grupo - A. spatulata, A. interrupta, A. distans e A. umbrosa - 

ocorrem em áreas restritas do sul dos EUA (Texas) à Argentina (FOOTE et al., 1993; 

NORRBOM et al., 1999) e A. enkerlini está registrada apenas no México 

(HERNANDÉZ-ORTIZ, 1998).  

Duas espécies próximas a A. pickeli, coletadas em armadilhas instaladas na 

região de Nova Porteirinha, no estado de Minas Gerais, foram referidas como 

Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3 (CANAL, 1997). Recentemente, ARAÚJO et 

al. (2005) registraram Manihot glaziovii Mull Arg. (maniçoba) como planta hospedeira 

de Anastrepha sp. aff. pickeli, sem associá-la a uma das espécies descobertas por 

CANAL (1997), coletada na região semi-árida do estado do Rio Grande do Norte.  

Alguns autores cogitam a possibilidade de inclusão de Anastrepha nascimentoi 

Zucchi, 1979 (registrada no estado da Bahia e Espírito Santo) (MARTINS et al., 2005; 

NASCIMENTO et al., 1981) no grupo spatulata. Essa espécie apresenta acúleo curto 

com ápice largo e serreado e tem como hospedeiro, frutos de Cathedra bahiensis 

Sleumer, Olacaceae) (URAMOTO et al., 2008), que é hospedeiro também de outras 

espécies do grupo spatulata, e. g., A. alveata e A. interrupta (NORRBOM et al., 1999). 
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Outros pesquisadores também mencionaram a possibilidade de inclusão de 

Anastrepha rheediae Stone, 1942 e Anastepha tecta Zucchi, 1979 no grupo spatulata 

(NORRBOM et al., 1999). Atualmente, A. nascimentoi, A. rheediae e A. tecta não estão 

incluídas em nenhum grupo de espécies. A associação mosca-hospedeiro reforça a 

hipótese de que há correlação entre os hospedeiros e as relações filogenéticas das 

espécies de Anastrepha (URAMOTO et al., 2008). 

  

2.1.2 Morfometria 
 

             A morfometria é um método que utiliza estatística para a análise de mudanças 

morfológicas, bem como, variações biológicas da forma (BOOKSTEIN, 1991; 

MONTEIRO et al., 2000; MONTEIRO et al., 2003).  

            O desenvolvimento da morfometria, tanto na elaboração quanto na melhoria de 

métodos estatísticos foram impulsionados pelo trabalho de D’arcy Wentworth 

Thompson, intitulado “On Growth and Form” (REYMENT et al., 1984). Contou com a 

contribuição de outros pesquisadores como Francis Galton, Karl Pearson, Sewall 

Wright, Charles Spearman e Ronald Fisher para que se tornasse a base de toda a 

análise multivariada desenvolvida ao longo do século XX (MONTEIRO; REIS, 1999). 

           Na análise multivariada, muitas medidas, cada uma variando individualmente em 

um grupo, são consideradas como um simples conjunto de variáveis que descreve a 

forma de uma amostra de indivíduos, tornando possível contrastar padrões de 

variação, que são definidos pelas relações totais entre as medidas (PIMENTEL, 1979). 

            As análises discriminantes de componentes principais e de variáveis canônicas 

são as análises multivariadas de maior aplicação na morfometria (BLACKITH; 

REYMENT, 1971; JAMES; MCCULLOCH, 1990; REIS, 1988). Essas técnicas têm por 

objetivo, reduzir a dimensionalidade de dados, que diferem em sua estruturação em 

termos de existência de grupos, e explicar a variação morfológica em função de um 

menor número de variáveis a partir dos autovetores, fato que permite a interpretação 

da variação morfológica quanto à ordenação de populações (MONTEIRO; REIS, 1999). 

           A análise de variáveis canônicas permite verificar a variação entre grupos, pois 

apresenta a magnitude das diferenças entre grupos e dentro de cada grupo pelo fato 

de especificar os grupos anteriormente à análise e não considerar as correlações entre 
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as variáveis (CAVALCANTE; LOPES, 1993). É de grande utilidade na sistemática por 

indicar caracteres que mais contribuem para a discriminação dos grupos de 

organismos ao longo de cada variável canônica (BLACKITH; REYMENT, 1971).  

          Apesar da análise de componentes principais ser uma combinação linear dos 

caracteres morfométricos e uma técnica de ordenação exploratória, revela um padrão 

total de variação (não distingue variações dentro dos grupos (THORPE, 1976)), e 

somente os dois ou três primeiros caracteres são interpretados com maior sentido 

biológico, pois explicam a maior porcentagem de variação nos dados (REYMENT; 

BLACKITH; CAMPBELL, 1981). 

          As variações no tamanho e na forma de determinada estrutura biológica são 

analisadas, principalmente, por meio das técnicas de morfometria tradicional e 

geométrica. Esses métodos são utilizados em diferentes estudos visando esclarecer e 

detectar variações intra e interespecíficas, principalmente em insetos (AÑES et. al., 

1997; HENSLEIGH; ATCHLEY, 1997; HRIBAR, 1994; IMASHEVA et. al., 1995; 

MCNAMEE; DITHAM, 1993; MENDONÇA; REIS, 1991), além de ter sido aplicada em 

outras áreas como a antropologia, citologia e geologia (DALY, 1985; JAMES; 

MCCULLOCH, 1990).  

 

2.1.2.1 Morfometria tradicional  
 

            A morfometria tradicional está calcada na medida de distâncias lineares entre 

pontos extremos de estruturas (MONTEIRO; REIS, 1999; ADAMS et al., 2004) e teve 

utilidade juntamente com a estatística no século XIX (ASTÚA, 2003).  

            O emprego dessa metodologia com moscas-das-frutas no Brasil foi iniciado por 

Selivon (1996). Posteriormente, foi feito um estudo envolvendo a caracterização 

genética e morfológica de duas espécies crípticas do complexo fraterculus por meio da 

morfometria tradicional em conjunto com técnicas moleculares, onde se verificou que 

Anastrepha sp. 1 aff. fraterculus e Anastrepha sp. 2 aff. fraterculus constituem 

entidades biológicas distintas (SELIVON et al., 2005). Alencar-Sousa (1998) também 

caracterizou populações de Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830), A. pickeli e 

Anastrepha zenildae Zucchi, 1979 por meio da morfometria. As espécies generalistas 

(A. fraterculus e A. zenildae) apresentaram populações morfometricamente 
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semelhantes e a espécie especialista (A. pickeli) apresentou diferenciação bastante 

acentuada no tamanho das estruturas analisadas.  

            A análise morfométrica das medidas do comprimento e do ápice do acúleo foi 

usada na caracterização de cinco espécies do grupo fraterculus no Brasil (ARAÚJO et 

al., 2006) e para distinguir populações de A. fraterculus da Argentina, Brasil, Colômbia 

e México (HERNANDEZ-ORTIZ et al., 2004).  

             

2.1.2.2 Morfometria geométrica 
 

           A morfometria tradicional não permite capturar a geometria das estruturas 

biológicas estudadas. Assim, surgiu a morfometria geométrica, na qual não se usam as 

distâncias e medidas, mas os marcos anatômicos (landmarks) (BOOKSTEIN, 1991). 

           A morfometria geométrica consiste em um método de estudo da geometria de 

formas a partir das coordenadas de marcos anatômicos, obtidas quando os pontos são 

localizados em um sistema de eixos cartesianos. Após aplicação de vários 

procedimentos, que tornam os indivíduos comparáveis quando à variação na forma, 

podem-se visualizar as diferenças da forma entre estruturas biológicas por meio das 

deformações plotadas em grades cartesianas (RHOLF; MARCUS, 1993; MONTEIRO; 

REIS, 1999; ADAMS et al., 2004). 

           Há três tipos de pontos que são frequentemente interpretados como marcos 

anatômicos, porém o tipo 1 denominado justaposição discreta de tecidos é considerado 

mais consistente por incluir pontos onde há interseção das estruturas, ou seja, são 

fáceis de serem definidos. 

           Comumente em insetos, as asas têm sido as principais estruturas de estudos de 

morfometria geométrica, em razão da forma predominantemente bidimensional e 

grande número de caracteres (pontos determinados pela intersecção das nervuras).  

           Poucos trabalhos foram feitos com a aplicação da morfometria geométrica em 

Anastrepha. Os primeiros estudos envolveram a utilização de outros marcadores, para 

caracterizar populações de Anastrepha sororcula Zucchi, 1979 a partir de caracteres 

das asas (ROCHA, 2005). Além disso, foi feito um estudo com duas espécies do 

complexo fraterculus (NASCIMENTO, 2000) e com espécies pertencentes a seis 

grupos de Anastrepha com o intuito não só de caracterizar morfometricamente as 
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espécies, mas também de procurar possíveis padrões morfológicos associados ao 

dimorfismo sexual (NASCIMENTO, 2005). 

 

2.1.3 Filogenia molecular   
 

A biologia molecular surgiu a partir do desenvolvimento de técnicas bioquímicas 

que permitem examinar a estrutura molecular de proteínas e ácidos nucléicos (AVISE, 

1994; LI, 1997). Tem sido útil no esclarecimento de estudos sistemáticos considerados 

problemáticos pelos morfologistas. 

Os métodos mais antigos e dispendiosos como a eletroforese de proteínas, 

hibridização de DNA e métodos imunológicos foram substituídos por técnicas como 

PCR (Polymerase Chain Reaction), RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism), RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA), microssatélites, bem 

como o sequenciamento de proteínas e ácidos nucléicos para a análise do DNA 

mitocondrial e/ou nuclear. Essas técnicas tornaram-se amplamente utilizadas em 

estudos de relações filogenéticas entre populações ou espécies, por gerar informações 

sobre variabilidade genética (SOLE-CAVA, 2004; PRIMROSE, 2003).  

Atualmente, o emprego dessas técnicas, em estudos genéticos de diversos 

organismos, inclusive nos tefritídeos, têm variado conforme a dificuldade técnica, nível 

de variabilidade genética que pode ser detectado, custos e tempo envolvidos (SILVA, 

2000). 

Muitos pesquisadores têm aplicado novas técnicas com maior nível de 

resolução, não só em estudos taxonômicos, mas nas diversas áreas da biologia por 

meio do uso de marcadores moleculares. Isto ocorre devido ao grande número de 

genes de funções bioquímicas diversas que podem ser sequenciados e analisados 

para investigações que envolvem estudos de relações filogenéticas (HILLIS; DIXON, 

1991; LOXDALE; LUSHAI, 1998). 

Os sistemas de marcadores de DNA apresentam um maior nível de 

polimorfismo, além das mutações nos íntrons e códons fornecerem maior nível de 

variação, quando comparados a marcadores de proteínas (BEHURA, 2006). 

Pesquisas envolvendo vários estudos genéticos empregando técnicas 

moleculares têm possibilitado uma melhor caracterização da variabilidade genética de 
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espécies de Tephritidae. Estas pesquisas têm revelado ou confirmado a presença de 

vários complexos de espécies crípticas e respondido questões relativas à genética de 

populações e sistemática de alguns grupos de Anastrepha (SILVA, 2000). 

Os dados moleculares têm sido uma poderosa ferramenta de estudo da história 

evolutiva, de forma a possibilitar a reconstrução da filogenia dos maiores grupos de 

organismos vivos. 

As relações filogenéticas no gênero Anastrepha foram investigadas pela primeira 

vez através de técnicas moleculares, mais especificamente eletroforese de isozimas, 

por Morgante et al. (1980). Nesse estudo, foram analisados 11 locos para 13 espécies 

de Anastrepha que ocorrem no Brasil, além de Anastrepha ludens Loew, 1873 e 

Anastrepha suspensa Loew, 1862 (do México e Flórida, respectivamente).  

 Posteriormente, Steck (1991) realizou estudo isozímico para diferentes 

populações de A. fraterculus, Anastrepha obliqua Macquart, 1835, Anastrepha distincta 

Greene, 1934 e Anastrepha striata Schiner, 1868 de várias localidades, e obteve 

resultado semelhante ao proposto por Norrbom; Kim (1988). 

Entre os métodos de análise das reconstruções filogenéticas a partir de dados 

moleculares, os mais utilizados são os de máxima parcimônia e neighbor-joining.  

O método de máxima parcimônia supõe que a maior probabilidade de 

recuperação da árvore, que melhor representa a filogenia do grupo, está no menor 

número de mudanças que explique toda a variação observada nas sequências 

alinhadas. No método do vizinho mais próximo (neighbor-joining), conectam-se os dois 

táxons mais estritamente relacionados que possam ser considerados um único táxon e 

o processo se repete até que todos estejam conectados (SCHNEIDER, 2007). 
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2.1.3.1 Estudos filogenéticos em Anastrepha  
 

Muitos estudos moleculares com tefritídeos têm sido publicados nos últimos 

anos, mas apenas quatro estudos abordaram a filogenia de Anastrepha utilizando 

sequências de DNA: análise de espécies de Anastrepha usando o gene 16S do DNA 

mitocondrial (MCPHERON et al., 1999), análise do grupo fraterculus usando a 

subunidade I do gene citocromo oxidase, COI, (SMITH-CALDAS et al., 2001), análise 

de espécies de Anastrepha usando o gene nuclear period (BARR et al., 2005) e análise 

de populações de A. suspensa utilizando também o gene COI (BOYKIN et al., 2006; 

SILVA & BARR, 2006). 

            Análises filogenéticas usando o gene mitochondrial 16S (MCPHERON et al., 

1999) e o gene nuclear period (BARR et al., 2005) claramente indicaram que 

Anastrepha não constitui um grupo monofilético (SILVA & BARR, 2006).  

Como mencionado anteriormente, Norrbom et al. (1999) identificaram 17 grupos 

de espécies de Anastrepha. Vários desses grupos são considerados artificiais pelos 

autores. Embora as análises com os genes 16S (MCPHERON et al., 1999) e period 

(BARR et al., 2005) tenham incluído espécies representando 15 grupos, seis deles 

foram representados por uma única espécie, não permitindo assim a avaliação da 

monofilia. Cabe destacar que o grupo spatulata, monofilético com base na morfologia, 

não se apresentou monofilético nas análises moleculares. Por exemplo, Anastrepha 

spatulata Stone não forma clado com as outras espécies do grupo spatulata, embora 

apenas cinco espécies do referido grupo tenham sido estudadas.  

Norrbom et al., (1999) consideraram o grupo spatulata como monofilético, porém 

afirmaram que as espécies desse grupo apresentam respostas filogenéticas 

diferenciadas quando submetidas a diferentes métodos de análises morfológica e 

molecular. Por exemplo, McPheron et al., (1999) verificaram que no método neighbor-

joining (NJ) A. montei, A. pickeli e A. alveata agruparam-se em um mesmo clado, 

porém A. spatulata ficou mais próxima do grupo fraterculus e quando submetida à 

análise da máxima parcimônia (MP),  uniu-se ao grupo pseudoparalella e, em outro 

caso, permaneceu no grupo spatulata.  

Solferini e Morgante (1987) e Morgante et al. (1996), analisando o cariótipo de A. 

pickeli e A. montei, constataram que o número diplóide de cromossomos (8) é inferior 
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ao das demais espécies (12) de tefritídeos. Embora o número de cromossomos seja 

reduzido, o comprimento total do cariótipo é o mesmo. Aqueles autores sugeriram que 

esse caráter poderia estar particularmente associado a um único evento de colonização 

do hospedeiro (espécies de Manihot). 

A subunidade I do gene mitocondrial da citocromo oxidase, (COI), tem sido 

usada em estudos que envolvem grupos de táxons mais estritamente relacionados, e. 

g., grupo fraterculus (Smith-Caldas et al., 2001), por  apresentar regiões variáveis, além 

da disponibilidade de primers e ser usado em uma série de análises filogenéticas em 

insetos. 

Poucos estudos morfométricos e genéticos envolveram as espécies do grupo 

spatulata. Para algumas, não existem quaisquer estudos sobre variabilidade 

populacional. Portanto, este é um trabalho pioneiro que poderá fornecer subsídios para 

investigações futuras, entre elas, evolução do uso de hospedeiros, colonização, 

relações filogenéticas e programas de controle.  

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Obtenção e identificação das espécies 
 

As amostras foram recebidas de pesquisadores de vários estados brasileiros e 

de três países da América Latina (Bolívia, México e Paraguai). Do Brasil, foi possível 

obter exemplares de seis estados (Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Norte e São Paulo). Da Bolívia, foram recebidas amostras de 

Cochabamba, do Paraguai, de Assunção e do México, de Vera Cruz. Os exemplares 

foram coletados em frutos e/ou armadilhas instaladas em pomares (Figura 1). Foram 

estudadas amostras de A. alveata, A. manihoti, A. montei, A. pickeli e A. spatulata, 

além de duas espécies não descritas (Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3). 
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Figura 1 - Locais das populações de espécies do grupo spatulata; Bolívia, México, Paraguai e Brasil - 
estados do Amazonas (AM), Amapá (AP), Bahia (BA), Espírito Santo (ES), Minas Gerais 
(MG), São Paulo (SP) e Rio Grande do Norte (RN) 

 

Inicialmente, as espécies foram identificadas com base no padrão alar, 

coloração do mesonoto e principalmente no formato e nas características do ápice do 

acúleo (ZUCCHI, 2000b), além da comparação com espécimes depositados na coleção 

da ESALQ/USP (Entomologia). Após confirmação da identificação, as fêmeas foram 

submetidas aos estudos morfométricos e moleculares. 

 

2.2.2 Caracterização morfométrica 
 

Os estudos de morfometria foram conduzidos no Laboratório de Taxonomia 

dos Insetos de Importância Agrícola do Departamento de Entomologia e Acarologia da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de São Paulo 

(USP) em Piracicaba, SP e no Laboratório de Citogenética do Departamento de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em Ilhéus, BA. 
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As medidas morfométricas constam da análise de tamanho (morfometria 

tradicional) e da forma (morfometria geométrica) das estruturas. O acúleo e a asa 

direita foram selecionados para essas análises.  

A morfometria geométrica baseia-se na marcação de pontos homólogos 

necessários para o estudo da forma. Por apresentar forma levemente convexa no ápice 

e ausência de segmentos com intersecção que auxiliem a marcação de pontos, o 

acúleo foi descartado dessa análise. Assim, foi feito o estudo morfométrico tradicional 

do acúleo e o geométrico da asa. Padronizou-se um número de 10 exemplares de cada 

espécie por localidade para as análises. 

              

2.2.2.1 Morfometria tradicional 
 

A análise de morfometria tradicional foi baseada no acúleo. Assim, o acúleo 

dos indivíduos de cada localidade foi extrovertido, separado da membrana eversível e 

tratado com hidróxido de sódio 10%, durante 24 h. Em seguida, foi montado em lâmina 

de microscopia com glicerina. 

As análises morfométricas foram elaboradas em imagens digitalizadas obtidas 

pelo sistema de imagens da câmera Motic Image Plus 2.0®, acoplada a um 

microscópio estereoscópico, usando-se o software Motic Images Advanced 3.2®.  

As variáveis (distâncias) analisadas no acúleo se encontram na figura 2.  
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Figura 2 - Acúleo de A. pickeli (Montes Claros, MG) contendo os landmarks (pontos) e as 
distâncias analisadas no software Motic Images Advanced 3.2

®
. 1 = Extemidade do 

àpice do acúleo 2 = final da abertura da cloaca; 3 e 4 = início da serra; 5 = linha  
indicativa do início da serra; 6 e 7 = linha indicativa do final da abertura da cloaca. As 
variáveis designadas foram: L1 = 1-2, comprimento do ápice do acúleo (final da 
abertura da cloaca até a extremidade ápice do acúleo); L2 = 3-4, largura do acúleo no 
início da serra; L3 = 2-5, distância entre o final da abertura da cloaca e o início da 
serra; L4 = 6-7, largura do acúleo no final da abertura da cloaca; L5 = 1-5, 
comprimento da serra 

  

Além das cinco variáveis apresentadas na Figura 2, o comprimento total do 

acúleo também foi medido em um microscópio estereoscópico, Wild heerbrugg®, 

acoplado ao aparelho de medidas modelo Wild MMS 235®, sendo a sua variável 

designada como L6 (da base à extremidade do ápice do acúleo).  

Por meio do programa Excel®, as medidas morfométricas, de cada espécie, 

foram registradas e as médias calculadas para cada população amostrada. 

 

2.2.2.2 Morfometria geométrica 
 

A asa direita de cada indivíduo das espécies de Anastrepha foi retirada e 

posicionada entre duas lâminas de microscopia, para ser fotografada usando-se uma 

câmara fotográfica (modelo OSIS SC30) acoplada ao estereomicroscópio. A partir do 

software analySIS getIT (Olympus Soft Imaging Solutions GmbH version 5.1), as 

imagens capturadas foram calibradas e separadas por localidade.  
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As imagens de cada localidade foram agrupadas utilizando-se o programa 

tpsUtil versão 1.4® (ROHLF, 2009a). Cada grupo de imagens foi aberto no programa 

tpsDig versão 2.12® (ROHLF, 2009b) visando a marcação de pontos. Foram marcados 

14 marcos anatômicos (landmarks) nas intersecções das nervuras das asas de cada 

indivíduo das diferentes localidades (Figura 3), baseando-se em trabalhos com 

morfometria geométrica de Anastrepha (NASCIMENTO, 2005; SELIVON et al., 2005).  

 

 

Figura 3 - Asa de A. pickeli (Natal, RN) mostrando os landmarks (pontos) do tipo 1, analisados no 
software tpsDig versão 2.12

®
: 1 = intersecção da nervura umeral com a costal; 2 = 

intersecção da nervura R1  com a costal; 3 = intersecção da nervura R2+3 com a costal ; 
4 = intersecção da nervura R4+5 com a costal; 5 = intersecção da nervura M com a 
margem da asa; 6 = intersecção da nervura CuA1 com a margem da asa; 7 = 
intersecção da nervura CuA2 com a margem da asa; 8 = intersecção da nervura Cu1 
com a M; 9 = intersecção da nervura M com a bm-cu; 10 =  intersecção da nervura Cu1 
cubital com a bm-cu ; 11 = intersecção da nervura r-m com a R4+5; 12 = intersecção da 
nervura r-m com a M; 13 = intersecção da nervura dm-cu com a M; 14 = intersecção da  
nervura dm-cu com a  M; 14 = intersecção da  nervura dm-cu  com a CuA1 

 
              Os arquivos gerados contendo as coordenadas posicionais de cada ponto 

marcado foram submetidos às análises do tamanho do centróide e de deformações 

relativas utilizando-se o software tpsRelw versão 1.46® (ROHLF, 2009c).             

Para tanto, foi utilizado o critério de otimização para a superposição dos 

marcos anatômicos por meio do método de quadrados mínimos ortogonal generalizado 

executado pelo software tpsRelw versão 1.46® (ROHLF, 2009c). Na técnica da 

superposição são retirados os efeitos de tamanho, posição, orientação e os efeitos 

uniformes para ajustar uma configuração. A configuração representa o consenso entre 

os espécimes de todas as populações amostradas. Com esta configuração, pode-se 

calcular o tamanho do centróide que é representado pelo valor médio de todos os 
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pontos marcados no plano cartesiano. Este valor representa o centro geométrico da 

estrutura, que é fundamental para a definição de tamanho (MONTEIRO; REIS, 1999).  

Por fim, os resultados dessas análises são as estimativas dos componentes 

uniformes e o cálculo das deformações. Esses conjuntos de variáveis são combinados 

e resultam em matrizes formadas por descritores geométricos da forma da asa. A partir 

da submissão da matriz de deformações parciais a métodos estatísticos multivariados, 

pode-se obter a matriz de deformações relativas, a qual descreve a organização da 

variação da forma da asa nas populações estudadas no espaço geográfico (ROHLF, 

2008).  

Portanto, a matriz de deformações relativas foi utilizada para realizar a análise 

de variáveis canônicas (Statística 9.0®) e obter o diagrama de deformações em grades 

utilizando-se o software tpsRegr versão 1.37® (ROHLF, 2009d). 

 Todos os programas tps foram obtidos gratuitamente no endereço eletrônico: 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/. 

               Assim, as coordenadas referentes aos pontos marcados na asa direita dos 

indivíduos foram analisadas, utilizando-se um pacote de quatro programas específicos 

TPS por meio da estatística multivariada.   

 

2.2.2.3 Análise de dados morfométricos 
 

No estudo tradicional, os dados foram analisados por meio da estatística 

multivariada, a média das distâncias foi calculada e usada para análise de 

agrupamento, seguida da análise de componentes principais, para verificar quais as 

variáveis que mais contribuíram para o agrupamento. As diferenças entre as 

populações foram avaliadas usando-se o teste estatístico de Wilk’s Lambda (Statistica 

9.0®). 

Para a morfometria geométrica, também foi realizada a análise multivariada, 

MANOVA, sendo as populações avaliadas pelos testes estatísticos de Mann-Whitney 

(tamanho do centróide) e Wilk’s Lambda (deformações relativas) utilizando-se o 

software Statistica 9.0®. A matriz de distância de Mahalanobis também foi calculada, 

complementando as análises multivariadas.  

http://life.bio.sunysb.edu/morph/
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Foram feitas avaliações interpopulacionais de cada espécie quando havia três 

ou mais populações de cada uma, além de um estudo envolvendo as espécies 

oriundas do estado de Minas Gerais por apresentar um maior número de espécies do 

grupo spatulata.  

 

2.2.3 Caracterização molecular 
 

 Os estudos moleculares foram desenvolvidos nos Laboratório de Citogenética e 

Marcadores Moleculares e Laboratório de Genética e Biologia Molecular do 

Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

em Ilhéus, BA. 

 

2.2.3.1 Extração de DNA 
 

Em razão do estado de conservação das amostras, três protocolos para a 

extração de DNA foram testados: o primeiro descrito em Han & McPheron (1997) 

utilizando fenol e clorofórmio, com uma etapa adicional, usando proteinase K (20 

mg/mL) e incubação a 55°C por 5 min para espécimes preservados a seco ou em 

álcool; o segundo  foi o Kit de extração “DNeasy Blood & Tissue kit" da QIAGEN® e o 

terceiro foi o método de extração salina (ALJANABI; MARTINEZ, 1997). O tórax e as 

pernas foram as estruturas utilizadas para realizar a extração do DNA. 

 

2.2.3.2 Amplificação de fragmento do gene mitocondrial que codifica para a 

subunidade I da citocromo oxidase (COI) via Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) 

 Um fragmento do gene mitocondrial que codifica para a subunidade I da 

citocromo oxidase (COI) foi selecionado para o estudo sobre as relações filogenéticas  

de espécies do grupo spatulata. Os primers utilizados para a amplificação da região da 

COI neste estudo foram: C1-J-2183 (CAACATTTATTTTGATTTTTTGG) (SPERLING & 

HICKEY, 1994) e TL2-N-3014 (TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA) (SIMON et al., 

1994), que amplifica um fragmento de cerca de 872 pares de bases (pb) (Figura 4).  
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Figura 4 - Esquema de localização dos primers utilizados para amplificar os fragmentos de DNA 
da região citocromo oxidase I (COI) no estudo sobre as relações filogenéticas de 
espécies de Anastrepha do grupo spatulata 

 

  Outro par de primer que foi desenhado a partir da sequência de Bactrocera 

abdominalis (GenBank DQ917577), o tRNA-cys2 (ACTCCTTTAGAATTGCAGTCTAAT) 

e COld-r (GGGCTCATACAATAAATCCTAAT) (RUIZ-ARCE, 2009), que inclui parte do 

tRNA cisteína, tRNA tirosina e parte da subunidade I da citocromo oxidase, foi utilizado 

no estudo que envolve diferentes populações de A. pickeli e gera um fragmento de 

aproximadamente 1050 pb (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5 - Esquema de localização dos primers utilizados para amplificar os fragmentos de DNA 
da região citocromo oxidase I (COI) no estudo sobre as diferentes populações de 
Anastrepha pickeli 

 

A amplificação do fragmento de DNA foi feita por meio da técnica da PCR 

(Polymerase Chain Reaction), utilizando-se um termociclador modelo Mastercycler da 

Eppendorf®. As reações foram realizadas em volume total de 25 μL de acordo com 

Gasparich et al. (1995). O volume de DNA utilizado variou de 3 a 5 μL para os 

espécimes que apresentaram dificuldades para amplificação. Em cada reação de PCR 
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realizada foi incluído um controle negativo. Posteriormente, as reações foram 

submetidas ao seguinte ciclo: Desnaturação inicial a 94°C por 3 min, seguidos de 39 

ciclos de amplificação – 94°C por 1 min, 50°C por 1 min, 72°C por 1 min – e extensão 

final a 72°C por 10 min.  

Após o término da PCR, foi feita a verificação dos fragmentos de DNA 

amplificados através de eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de 

etídio (2,0 μg/μL). Os géis foram analisados utilizando-se um transiluminador com luz 

UV (~300nm) e fotografados utilizando-se o sistema Image Quant 350 (GE healthcare).  

 

2.2.3.3 Reação de purificação do fragmento amplificado 
 

 Os produtos de PCR foram purificados utilizando-se as enzimas exonuclease I de 

Escherichia coli (EXOI) e fosfatase alcalina de camarão (SAP) do fabricante 

Fermentas® seguindo as recomendações do fabricante. Somente os fragmentos dos 

genes que apresentaram uma concentração (estimada pelo uso do Low DNA Mass 

Ladder® da Invitrogen) de 20 a 25 ng de DNA/µl foram sequenciados. 

 

2.2.3.4 Sequenciamento  
 

 As amostras (forward e reverse) amplificadas e purificadas foram enviadas para o 

Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo (CEGH-USP) 

para a realização da reação de sequenciamento de acordo com o protocolo para o 

MegaBACE 1000, utilizando o DYEnamic ET Dye Terminator Kit (com Thermo 

SequenaseTM II DNA Polimerase) código US81090. As sequências foram analisadas 

pelo software Sequence Analyser utilizando o Base Caller Cimarron 3.12. 

 

2.2.3.5 Alinhamento e análise filogenética das sequencias do fragmento COI 
       

           As sequências foram analisadas e editadas utilizando-se o programa Bioedit 

Sequence Alignment Editor (HALL, 1999), versão 7.0.9® (disponível eletronicamente 

em, http://www.mbio.ncsu.edu/ BioEdit/bioedit.html). Em seguida, foi realizado o 

alinhamento automático para ajustar as bases utilizando-se o programa específico 

http://products.invitrogen.com/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=catProductDetail&showAddButton=true&productID=10068013&_bcs_=H4sIAAAAAAAAAL3RzUrEMBAA4KN5jMBCD2KbFl1WK0XKLoi4FKHoPSRjG0iTkKQtfXvTxbq6iifx%0AMkyG%2BfkgcYaerOY98w5HuAY7CAbux1rrvckJGccxEWoQ3uoGVMJ0R5zwQHpHQJFWd0CW6ZgqHi/z%0ApDRGCka90Molre8kWq2Qtz2gsxRlaUZuLq/S7BxttQq7pbvAtQ8LqOWBQTtzi/eUc7AfEvN%2B5oST%0AX6dEDI2aOc81oVxYYJ4cm%2B5Yx4uHl/sqYHbCGUmnLfXQaDtFofQIU3GgzL5XKt1XYIjrmVn1TIJg%0AuGSC/6ts/bssxM3sWz4hx7uq/FPgEVf7SUI0Pw5ZUQvVSNjDAPK7e/PZ/QYt%2BqjaeAIAAA==&returnURL=http%3A//products.invitrogen.com%3A80/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=catDisplayStyle&catKey=93701&OP=filter&filter=101/93401/93501/93701*
http://products.invitrogen.com/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=catProductDetail&showAddButton=true&productID=10068013&_bcs_=H4sIAAAAAAAAAL3RzUrEMBAA4KN5jMBCD2KbFl1WK0XKLoi4FKHoPSRjG0iTkKQtfXvTxbq6iifx%0AMkyG%2BfkgcYaerOY98w5HuAY7CAbux1rrvckJGccxEWoQ3uoGVMJ0R5zwQHpHQJFWd0CW6ZgqHi/z%0ApDRGCka90Molre8kWq2Qtz2gsxRlaUZuLq/S7BxttQq7pbvAtQ8LqOWBQTtzi/eUc7AfEvN%2B5oST%0AX6dEDI2aOc81oVxYYJ4cm%2B5Yx4uHl/sqYHbCGUmnLfXQaDtFofQIU3GgzL5XKt1XYIjrmVn1TIJg%0AuGSC/6ts/bssxM3sWz4hx7uq/FPgEVf7SUI0Pw5ZUQvVSNjDAPK7e/PZ/QYt%2BqjaeAIAAA==&returnURL=http%3A//products.invitrogen.com%3A80/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=catDisplayStyle&catKey=93701&OP=filter&filter=101/93401/93501/93701*
http://www5.amershambiosciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/Products?OpenDocument&parentid=25020446&moduleid=163593
http://www.mbio.ncsu.edu/
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Clustal W Multiple Alignment (THOMPSON et al., 1994). A partir do alinhamento, foi 

gerada uma matriz para ser utilizada nas análises filogenéticas. O conjunto das 

sequências de DNA alinhadas foi analisado por diferentes métodos de reconstrução 

filogenética utilizando-se o programa MEGA 4.1® (TAMURA et al., 2008).  

          As análises foram conduzidas utilizando-se os métodos de máxima parcimônia 

(MP) e neighbor-joining (NJ). 

 

2.2.3.6 Análise de máxima parcimônia 
 

Para a construção das árvores filogenéticas, o arquivo com o alinhamento foi 

importado para o MEGA 4.1® e convertido em formato compatível (MEG). As árvores 

filogenéticas foram reconstruídas pelo método da máxima parcimônia utilizando-se 

busca heurística. Para a realização das análises foram utilizados bootstrap com 1000 

replicações.  

As sequências geradas foram comparadas com as seqüências para o gene 

correspondente de Anastrepha spp. disponíveis no GenBank. Anastrepha striata 

Schiner (acesso: AF420651.1) e Anastrepha serpentina (Wiedemann) (acesso: 

AF420648.1) pertencentes ao grupo serpentina, foram selecionadas como grupo 

externo às espécies do grupo spatulata. No estudo que envolve as populações de A. 

pickeli, o grupo externo selecionado foi o mesmo, porém, nesse caso, os exemplares 

de A. striata e A. serpentina do estado do Amazonas (Manaus) foram sequenciados 

com o par de primers descrito em RUIZ-ARCE (2009).  

Somente os pares de base que mostraram total sobreposição, após o 

alinhamento, foram considerados nas análises. O programa MEGA também foi utilizado 

para calcular a composição dos nucleotídeos e a matriz de divergência da sequência 

do gene analisado. 

 

2.2.3.7 Análise de neighbor-joining   
 

          Com o arquivo contendo as sequências alinhadas e convertidas em formato 

compatível ao software, a árvore filogenética pelo método de neighbor-joining foi 

construída utilizando a distância Jukes-Cantor. O teste estatístico de bootstrap, que 
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proporciona confiabilidade dos ramos formados, também foi utilizado com 1.000 

replicações nesse método. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

           Das espécies registradas no grupo, foi possível obter amostras de A. alveata, A. 

manihoti, A. montei, A. pickeli e A. spatulata, além de duas espécies não descritas 

(Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3). Os caracteres morfológicos mais 

importantes para a identificação das espécies do grupo estão apresentados na Figura 

6. 

           O número de amostras e das espécies estudadas em cada análise variou de 

acordo com a disponibilidade. As amostras de A. pickeli foram analisadas somente nos 

estudos que envolvem as espécies coletadas em Minas Gerais e na análise 

morfométrica e molecular sobre as populações dessa espécie.    

 



 

 

Figura 6 - Principais caracteres morfológicos de espécies do grupo spatulata utilizados para a confirmação de amostras das espécies 
obtidas para este estudo. (a) Fêmea de Anastrepha (vista lateral); (b) Detalhe do escutelo (vista posterior), subescutelo e 
mediotergito amarelado e; (c) Ápices dos acúleos (vista ventral): (1) A. pickeli; (2) Anastepha n. sp. 2; (3) Anastrepha n. sp. 
3; (4) A. spatulata; (5) A. manihoti; (6) A. alveata; (7) A. alveata (vista lateral), (8)  A. montei (em detalhe); (9)  A. montei 

 

4
2
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2.3.1 Caracterização morfométrica  
 

           O número de exemplares de cada espécie, submetidos às análises de 

morfometria tradicional e geométrica, e respectivas localidade de coleta encontram-se 

na Tabela 1. 

 

2.3.1.1 Morfometria tradicional 
 

           Devido a pouca disponibilidade de amostras ou a presença de exemplares 

danificados, somente as populações de A. manihoti, Anastrepha n. sp. 2, Anastrepha n. 

sp. 3 e as coletadas no estado de Minas Gerais foram analisadas, com exceção de A. 

montei,  que não pôde ser incluída devido ao acúleo extremamente fino.  

 

a) Anastrepha manihoti 

 

          As populações foram coletadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e na 

Bolívia. Foi possível verificar diferenças significativas (Wilk’s Lambda, P< 0,05) entre as 

populações.  
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Tabela 1 - Número de exemplares das espécies de Anastrepha do grupo spatulata (Diptera, Tephritidae) de cada localidade e códigos das 
populações amostradas 

(continua) 

Espécies Dados de coleta Locais de coleta Localização Altitudes Preservação 
1
N 

2
M 

3
D 

Códigos 

(morfometria) 

    (m)     4
MT 

5
MG 

A. alveata           

 Armadilha McPhail Santa Maria da Vitória, Bahia, Brasil 13º24’ S 44º12’ W 436 Etanol 100% (Freezer) 04 02 02 - - 

 Armadilha McPhail Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’W 516 À seco 05 04 01 - - 

 Armadilha McPhail Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 05º47’S 35º13’ W 30 Etanol 100% (Freezer) 14 10 00 - - 

 Armadilha McPhail Vera Cruz, México 19º12’ N 96º08’ W 1400 Etanol 100% (Freezer) 05 04 01 - - 

A. manihoti           

 Manihot esculenta Camamu, Bahia, Brasil 13º56’S 39º06’ W 40 Etanol 100% (Freezer) 02 02 00 - - 

 Armadilha McPhail Linhares, Espírito Santo, Brasil 19º24’ S 40º04’ W 33 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 MAES 

 Manihot esculenta Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’ W 516 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 MAMG 

 Armadilha McPhail Conchal, São Paulo, Brasil 13º56’S 39º06’ W 591 Etanol 100% (Freezer) 10 07 03 - - 

 Armadilha McPhail Manaus, Amazonas, Brasil 03º06’S 60º01’W 92 Etanol 100% (Freezer) 01 01 00 - - 

 Armadilha McPhail Cochabamba, Bolívia 17º38’S 66º15’W 2574 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 MABO 

A. montei           

 Manihot esculenta Gandú, Bahia, Brasil 13º44’S 39º29’ W 164 Etanol 100% (Freezer) 05 03 02 - - 

 Armadilha McPhail Linhares, Espírito Santo, Brasil 19º24’ S 40º04’ W 33 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 - MOES 

 Armadilha McPhail Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’ W 516 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 - MOMG 

 Armadilha McPhail Conchal, São Paulo, Brasil 13º56’S 39º06’ W 591 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 - MOSP 

           

4
4
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Tabela 1 - Número de exemplares das espécies de Anastrepha do grupo spatulata (Diptera, Tephritidae) de cada localidade e códigos das 
populações amostradas  

(conclusão) 

Espécies Dados de coleta Locais de coleta Localização Altitudes Preservação 
1
N 

2
M 

3
D 

Códigos 

(morfometria) 

    (m)     4
MT 

5
MG 

A. pickeli           

 Manihot esculenta Macapá, Amapá, Brasil 00º02’S 51º03’ W 16 Etanol 100% (Freezer) 02 00 00 - - 
 Manihot esculenta Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil 18º06’S, 39º53’W 186 Etanol 100% (Freezer) 13 10 00 APBA 

 Armadilha McPhail Linhares, Espírito Santo, Brasil 19º24’ S 40º04’ W 33 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 APES 

 Armadilha McPhail Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’ W 516 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 APMG 
 Armadilha McPhail Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 05º47’S 35º13’ W 30 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 APRN 
 Armadilha McPhail Conchal, São Paulo, Brasil 13º56’S 39º06’ W 591 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 APSP 

 Armadilha McPhail Manaus, Amazonas, Brasil 03º06’S 60º01’W 92 Etanol 100% (Freezer) 10 10 00 APAM APMA 

 Armadilha McPhail Cochabamba, Bolívia 17º38’S 66º15’W 2574 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 APBO 

 Armadilha McPhail Assunção, Paraguai 25º26’S 57º66’W 55 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 APPA 

A. spatulata          

 Armadilha McPhail Vera Cruz, México 19º12’ N 96º08’ W 1400 Etanol 100% (Freezer) 03 02 01 - - 

Anastrepha n. sp. 2           

 Armadilha McPhail Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’ W 516 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 MGSB 

Anastrepha n. sp. 3           

 Armadilha McPhail Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’ W 516 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 MGSC 
 Armadilha McPhail Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 05º47’S 35º13’ W 30 Etanol 100% (Freezer) 15 10 00 RNSC 
1
N - Número de exemplares  

2
M - Número de exemplares submetidos à morfometria 

3
D - Número de exemplares com a asa direita danificada  

4
MT - Código das populações submetidas à técnica de morfometria tradicional 

5
MG - Código das populações submetdas à técnica de morfometria geométrica 

 

4
5
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          A análise de componentes principais revelou que as variáveis L2 (largura do 

acúleo no início da serra), L3 (distância do final da abertura da cloaca ao início da serra) 

e L5 (comprimento da serra) explicaram 52,4% para a variabilidade dos dados, 

observando-se o agrupamento da população da Bolívia com Minas Gerais e a 

separação da população do Espírito Santo das demais populações (Figura 7). 

 

 

  
Figura 7 - Dendrograma para populações de Anastrepha manihoti do Espírito Santo (MAES), Minas 

Gerais (MAMG) e Bolívia (MABO) gerado a partir das distâncias no acúleo pela análise de 
agrupamento (UPGMA) 

 

b) Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3 

 

               As populações de Anastrepha n. sp. 3 foram coletadas nos estados de Minas 

Gerais e Rio Grande do Norte. Uma população de Anastrepha n. sp. 2 de Minas Gerais 

também foi inserida nessa comparação. As populações apresentaram diferenças 

significativas (Wilk’s Lambda, P< 0,05) entre as populações de Anastrepha n. sp. 2 e 

Anastrepha n. sp. 3. Quando submetidas à análise de componentes principais, 

verificou-se que as variáveis L1 (comprimento do ápice do acúleo) e L5 (comprimento 

da serra) explicaram 96,0% para a variabilidade dos dados, observando-se o 

agrupamento entre as populações de Anastrepha n. sp. 3 de Minas Gerais e Rio 

Grande do Norte, que se separaram da população de Anastrepha n. sp. 2 de Minas 

Gerais (Figura 8).  
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Figura 8 - Dendrograma para populações de Anastrepha sp. 2 de Minas Gerais (MGSB) e Anastrepha sp. 
3. de Minas Gerais e Rio Grande do Norte (MGSC e RNSC) gerado a partir das distâncias no 
acúleo por análise de agrupamento (UPGMA) 

 

c) Espécies do grupo spatulata do estado de Minas Gerais  

              Em Minas Gerais, foi obtido o maior número de espécies do grupo: A. pickeli, 

A. manihoti, incluindo as espécies novas (Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3). 

Assim, foi feito um estudo com o objetivo de comparar as espécies coletadas nesse 

estado.  

             Três grupos foram formados e houve diferença significativa entre as populações 

(Wilk’s Lambda, P< 0,05). As variáveis L1 (comprimento do ápice do acúleo), L2 

(largura do acúleo no início da serra), L4 (largura do acúleo no final da abertura da 

cloaca) e L5 (comprimento da serra) contribuíram com 73,7% dos grupos formados, de 

acordo com a análise de componentes principais. Verificou-se que a população de 

Anastrepha n. sp. 3 separou-se das demais e Anastrepha n. sp. 2 agrupou-se com A. 

pickeli formando um clado. Verificou-se que A. manihoti formou um grupo distinto 

(Figura 9). 
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Figura 9 - Dendrograma para populações de fêmeas de Anastrepha manihoti, Anastrepha pickeli, 
Anastrepha sp. 2 e Anastrepha sp. 3. de Minas Gerais (MAMG, APMG, MGSB e MGSC), 
gerado a partir das distâncias no acúleo por análise de agrupamento (UPGMA) 

 

             A MANOVA para A. manihoti, Anastrepha n. sp. 2, Anastrepha n. sp. 3 e 

espécies coletadas em Minas Gerais, para a morfometria tradicional, revelou diferenças 

significativas (Wilk’s Lambda, P<0,0001) quanto à análise de tamanho do acúleo. 

  

2.3.1.2 Morfometria geométrica 
 
            Para a análise da forma, verificou-se a similaridade das populações quanto ao 

tamanho do centróide e às deformações relativas das populações de cada espécie. 

Assim, foi possível estudar as populações de A. manihoti, A. montei, Anastrepha n. sp. 

2, Anastrepha n. sp. 3, além de um estudo específico com populações do estado de 

Minas Gerais, onde foi obtido o maior número de espécies. 

 

2.3.1.2.1 Análise do tamanho do centróide 
 
             Foram estudadas as populações de A. manihoti, A. montei, Anastrepha n. sp. 2, 

Anastrepha n. sp. 3, além de um estudo específico com populações do estado de Minas 

Gerais. 

 

a) Anastrepha manihoti 
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              As populações de A. manihoti apresentaram diferenças significativas entre as 

populações da Bolívia e Minas Gerais (Mann-Whitiney, P<0,05), ao contrário do 

observado entre Bolívia e Espírito Santo, as quais não se diferenciaram 

estatisticamente (Mann-Whitiney, P>0,05).  Os valores médios e desvio-padrão do 

tamanho do centróide, calculados para as populações de A. manihoti, encontram-se na 

Figura 10. 

 

Figura 10 - Valores médios e desvio-padrão do tamanho do centróide das asas de fêmeas das 
populações de Anastrepha Manihoti do Espírito Santo (MAES), Minas Gerais (MAMG) e 
Bolívia (MABO) 

 

   Para se verificar a similaridade entre as populações, foi construído um 

dendrograma (Figura 11), mostrando o agrupamento das amostras por UPGMA 

baseado na distância Euclidiana.   

    Ao analisar os pares de populações, verificou-se que o Espírito Santo 

apresentou uma distância de 0,01 com relação às demais populações e a Bolívia 

apresentou uma maior distância (0,02) com a população de Minas Gerais. 
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Figura 11 - Dendrograma por distância euclidiana para as populações de Anastrepha Manihoti do Espírito 
Santo (MAES), Minas Gerais (MAMG) e Bolívia (MABO) gerado a partir dos 14 pontos 
marcados na asa. 

 

               As populações de A. manihoti dos estados do Espírito Santo e de Minas 

Gerais agruparam-se e ficaram separadas da população da Bolívia. Diferentemente do 

resultado obtido com a análise do acúleo para as mesmas populações, na qual os 

indivíduos do Espírito Santo ficaram separados das demais populações. 

 

b) Anastrepha montei 

                As populações de A. montei foram coletadas nos estados do Espírito Santo, 

Minas Gerais e São Paulo. As populações de A. montei diferiram entre si no nível de 

95% de confiança (Mann-Whitiney, P<0,05). Os valores médios e desvio-padrão das 

populações de A. montei, encontram-se representados graficamente na Figura 12. 

                A distância entre os pares de populações variou de 0,01 a 0,02. A população 

de Minas Gerais apresentou a menor distância (0,01) com a população de São Paulo e 

a população do Espírito Santo apresentou a maior distância (0,02) com as populações 

de Minas Gerais e São Paulo.  
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Figura 12 - Valores médios e desvio-padrão do tamanho do centróide das asas de fêmeas das 
populações de Anastrepha montei do Espírito Santo (MOES), Minas Gerais (MOMG) e São 
Paulo (MOSP)  

 

Verificou-se o agrupamento das populações dos estados de São Paulo e Minas 

Gerais, que ficaram separadas da população do Espírito Santo (Figura 13).   

 

Figura 13 - Dendrograma por distância Euclidiana para as populações de Anastrepha Montei do Espírito 
Santo (MOES), Minas Gerais (MOMG) e São Paulo (MOSP) gerado a partir dos 14 pontos 
marcados na asa. 
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c) Anastrepha n. sp.2 e Anastrepha n. sp.3 

               As populações de Anastrepha n. sp. 3 de Minas Gerais e Rio Grande do Norte 

não diferiram entre si (Mann-Whitiney, P>0,05), porém diferiram estatisticamente da 

população de Anastrepha n. sp. 2 de Minas Gerais (Mann-Whitiney, P<0,05). Os 

valores médios e desvio-padrão, calculados para as populações, encontram-se na 

Figura 14. 

 

Figura 14 - Valores médios e desvio-padrão do tamanho do centróide das asas de fêmeas das 
populações de Anastrepha n. sp. 2 de Minas Gerais (MGSB) e Anastrepha n. sp. 3 do 
estado de Minas Gerais (MGSC) e Rio Grande do Norte (RNSC) 

 

           Anastrepha n. sp. 3 dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Norte 

agruparam-se e ficaram separadas de Anastrepha n. sp. 2 (Figura 15).  

          As populações de Anastrepha n. sp. 3 apresentaram uma distância de 0,01 entre 

si, enquanto que a população de Anastrepha n. sp. 2 distanciou-se das demais com 

uma distância de 0,02. 
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Figura 15 - Dendrograma por distância euclidiana para as populações de Anastrepha n. sp. 2 de Minas 
Gerais (MGSB) e Anastrepha n. sp.3 do estado de Minas Gerais (MGSC) e do Rio Grande do 
Norte (RNSC) gerado a partir dos 14 pontos marcados na asa. 

 

d) Espécies do grupo spatulata do estado de Minas Gerais  

            Em Minas Gerais, foi obtido o maior número de espécies do grupo: A. pickeli 

(APMG), A. montei (MOMG), A. manihoti (MAMG), incluindo as espécies novas – a 

Anastrepha n. sp. 2 (MGSB) e Anastrepha n. sp. 3 (MGSC). Assim, foi feito um estudo 

com o objetivo de comparar o tamanho do centróide das espécies coletadas nesse 

estado (Figura 16). Foi possível verificar diferença significativa entre as espécies 

(Mann-Whitiney, P<0,05). 

Por meio do dendrograma, verificou-se a separação de A. manihoti das demais 

espécies, sendo um grupo formado por A. pickeli, Anastrepha n. sp. 3, A. montei e 

Anastrepha n. sp. 2, enfatizando o grupo formado por A. montei e Anastrepha n. sp. 2 

(Figura 17). 
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Figura 16 - Valores médios e desvio-padrão do tamanho do centróide das asas de fêmeas das 
populações das espécies do grupo spatulata do estado de Minas Gerais (Brasil): 
Anastrepha manihoti (MAMG), Anastrepha montei (MOMG), Anastrepha n. sp. 3 (MGSC), 
Anastrepha pickeli (APMG) e Anastrepha n. sp. 2 (MGSB) 

 
As maiores distâncias foram verificadas entre a população de A. manihoti e as 

populações de A. montei, Anastrepha n. sp. 3 e A. pickeli com o valor de 0,03. A menor 

distância observada (0,02), ocorreu entre a população de Anastrepha n. sp. 2 e as 

demais espécies.  

 

Figura 17 - Dendrograma por distância euclidiana para cinco espécies do grupo spatulata, coletadas no 
estado de Minas Gerais (Brasil): Anastrepha manihoti (MAMG), Anastrepha montei (MOMG), 
Anastrepha n. sp. 3 (MGSC), Anastrepha pickeli (APMG) e Anastrepha n. sp. 2 (MGSB) 
gerado a partir dos 14 pontos marcados na asa. 
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As populações de A. manihoti, A. pickeli, Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 

3 de Minas Gerais apresentaram resultado diferenciado na análise de agrupamento do 

tamanho do centróide quando comparado à análise de agrupamento referente ao 

tamanho do acúleo. Esse fato pode ter ocorrido devido à inclusão de A. montei na 

análise do tamanho da asa (tamanho do centróide).  

Com os resultados obtidos, verificou-se que o tamanho do centróide é útil para a 

distinção interpopulacional de espécies do grupo spatulata. Além disso, foi possível 

confirmar que Anastrepha n. sp. 2 é uma espécie que se distingue significativamente de 

Anastrepha n. sp. 3, tanto na análise que envolve o tamanho do acúleo como no 

tamanho da asa. 

 

2.3.1.2.2 Análise de deformações relativas 
 

A partir das matrizes de deformações relativas (relative warps), obtidas no 

programa tpsRelw versão 1.46® (ROHLF, 2009), foi feita a análise de variáveis 

canônicas (VC) no programa Statistica 9.0®. Apenas as duas primeiras variáveis 

canônicas geradas foram consideradas para a interpretação, já que são, por definição, 

as mais informativas (MONTEIRO; REIS, 1999). A partir da regressão da variável 

canônica sobre os componentes de forma, em cada comparação, foi feito o estudo de 

deformações em diagramas de grade com o uso do programa tpsRegr versão 1.37® 

(ROHLF, 2009), que se encontram ao redor do gráficos das variáveis canônicas. Esta 

análise foi feita a partir de scores das médias populacionais das variáveis canônicas, 

computadas a partir das variáveis de forma, que foram projetadas no espaço entre as 

variáveis canônicas em gráficos bidimensionais de dispersão que permitem visualizar a 

ordenação das populações em relação às variações de forma das asas analisadas. Os 

diagramas de deformação indicam a conformação alar dos indivíduos conforme os 

valores das variáveis canônicas ao longo dos eixos dessas variáveis, ou seja, quanto 

mais próximo dos extremos dos eixos das variáveis canônicas estiver o indivíduo, as 

asas terão maior semelhança àquela conformação externa.  

Por fim, as deformações representam quais as principais dissimilaridades, quanto 

à posição dos pontos anatômicos entre as configurações alares submetidas à 

comparação. Assim, as populações que se localizam nos eixos que apresentam score 
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negativo estão mais próximas da conformação alar apresentada pelas variáveis 

canônicas VC 1 e VC 2 extremo inferior ao contrário das populações que se localizam 

nos eixos que apresentam score positivo, estando mais próximas da conformação alar 

apresentada pelas variáveis canônicas VC 1 e VC 2 extremo superior. 

Um total de 24 deformações relativas foi gerado (k = 2n - 4), onde k representa o 

número de deformações relativas e n o número de landmarks. A MANOVA indicou que 

os eixos canônicos foram estatisticamente significativos (Wilk’s Lambda P< 0,0001), 

indicando diferença na conformação alar das populações estudadas. 

 

a) Anastrepha manihoti  

 Os gráficos de dispersão de variáveis canônicas das populações de A. manihoti, 

A. montei, Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3 apresentaram semelhanças com 

relação às diferenças significativas encontradas e separação total das populações 

oriundas de diferentes regiões (Figuras 18, 19 e 20). 

A população de A. manihoti do estado de Minas Gerais localizou-se mais próximo 

ao eixo da VC 1: extremo inferior (score negativo), logo a conformação alar desses 

indivíduos será hipoteticamente conforme a forma apresentada neste diagrama. Nessa 

conformação observa-se um alongamento da asa na intersecção da nervura Cu1 com a 

M (landmark 8) à intersecção da nervura M com a margem da asa (landmark 5). Além 

disso, alguns indivíduos desta população, localizaram-se no extremo inferior da VC 2 

(Figura 16). A população do Espírito Santo localizou-se no extremo superior da VC 2 

(score positivo) ao contrário da população da Bolívia que localizou-se entre os extremos 

superiores das variávies canônicas VC 2 e VC 1 (scores positivos) (Figura 16). Alguns 

indivíduos da população da Bolívia, apresentaram-se com um estreitamento da asa 

verificado entre a intersecção da nervura CuA2 com a margem da asa (landmark 7) e a 

intersecção da nervura R4+5 com a costal (landmark 4) (VC 1: extremo superior). Como 

o primeiro eixo canônico explicou 97,20% da variação entre as populações de 

A.manihoti, isso indica que as populações estão ordenadas em um contínuo de 

variação na forma da asa ao longo desse primeiro eixo. A MANOVA indicou diferenças 

significativas entre as populações de A. manihoti (Wilk’s Lambda P< 0,0001). 
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Figura 18 - Gráfico de dispersão de fêmeas de Anastrepha manihoti do estado do Espírito Santo (MAES), Minas Gerais (MAMG) e Bolívia (MABO) 
no espaço bidimensional das variáveis canônicas VC1 e VC2 geradas após a análise de coordenadas posicionais em plano 
cartesiano de 14 pontos anatômicos da asa. Os diagramas de deformações ao redor do gráfico indicam as conformações alares 
presumíveis para indivíduos situados no extremo superior e inferior das variáveis canônicas. As magnitudes das deformações foram 
aumentadas em 3X para visualização 

 
5
7
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b) Anastrepha montei 

Para as populações de A. montei, foi possível verificar que o primeiro eixo 

canônico explica 95,11% da variação entre as populações. A população de Minas 

Gerais localizou-se no extremo inferior da variável canônica 1 (score negativo), a qual 

indicou uma base mais larga verificada da intersecção da nervura CuA2 com a margem 

da asa (landmark 7) à intersecção da nervura M com a margem da asa (landmark 5). A 

população de São Paulo localizou-se ao extremo superior da variável canônica 2 (score 

positivo), a qual apresentou um leve estreitamento verificado na intersecção da nervura 

M com a margem da asa (landmark 5) à intersecção da nervura CuA2 com a margem da 

asa (landmark 7). A população do Espírito Santo se dividiu entre os extremos 

superiores das variáveis canônicas VC 1 e VC 2 (scores positivos) (Figura 19). 

Apresentando indivíduos com a forma alar dos diagramas verificados na VC 1: extremo 

superior e VC 2: extremo superior. Assim, cabe ressaltar que as deformações 

hipotéticas ao longo deste primeiro eixo canônico representam uma possível mudança 

na forma da asa, prevista na variação dos escores dos dois primeiros eixos canônicos. 

A MANOVA indicou diferenças significativas entre as populações de A. montei (Wilk’s 

Lambda P< 0,0001). 
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Figura 19 - Gráfico de dispersão de fêmeas de Anastrepha montei do estado do Espírito Santo (MOES), Minas Gerais (MOMG) e São 
Paulo (MOSP) no espaço bidimensional das variáveis canônicas VC1 e VC2 geradas após a análise de coordenadas 
posicionais em plano cartesiano de 14 pontos anatômicos da asa. Os diagramas de deformações ao redor do gráfico 
indicam as conformações alares presumíveis para indivíduos situados no extremo superior e inferior das variáveis 
canônicas. As magnitudes das deformações foram aumentadas em 3X para visualização 

5
9
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c) Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3 

            Para as populações de Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3, o primeiro eixo 

canônico explicou 69,50% da variação entre as populações. As populações separaram-

se totalmente, sendo que a população de Anastrepha n. sp. 2 do estado de Minas 

Gerais localizou-se nos extremos inferior das variáveis canônicas 1 e 2 (score 

negativo), enquanto que a população Anastrepha n. sp. 3 do estado de Minas Gerais 

posicionou-se no extremo superior da variável canônica 1 (score positivo), a qual 

apresentou leve alongamento da asa da intersecção da nervura Cu1 com a M (landmark 

8) à intersecção da nervura R4+5 com a costal (landmark 4), apresentando-se levemente 

côncava. A população do Rio Grande do Norte localizou-se ao extremo superior da VC 

2 (score positivo), no qual o diagrama indicou um estreitamento verificado entre as 

intersecções da nervura R2+3 com a costal (landmark 3), a nervura  R4+5 com a costal 

(landmark 4) e a nervura M com a margem da asa (landmark 5) (Figura 20). A MANOVA 

indicou diferenças significativas entre as populações de Anastrepha n. sp. 2 e 

Anastrepha n. sp. 3 (Wilk’s Lambda P< 0,0001). 
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Figura 20 - Gráfico de dispersão de fêmeas de Anastrepha n. sp. 3 do estado de Minas Gerais (MGSC), Rio Grande do Norte (RNSC) e 
Anastrepha n. sp. 2 de Minas Gerais (MGSB) no espaço bidimensional das variáveis canônicas VC1 e VC2 geradas após a análise 
de coordenadas posicionais em plano cartesiano de 14 pontos anatômicos da asa. Os diagramas de deformações ao redor do 
gráfico indicam as conformações alares presumíveis para indivíduos situados no extremo superior e inferior das variáveis canônicas. 
As magnitudes das deformações foram aumentadas em 3X para visualização 

 
6
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d) Espécies do grupo spatulata do estado de Minas Gerais 

Foi verificada a separação das espécies do grupo. O primeiro eixo canônico 

explicou 48,80% da variação entre as populações. As populações de A. montei e 

Anastrepha n. sp. 3 mostraram uma leve sobreposição (10%) apresentada no extremo 

superior da VC 1. Este fato pode estar associado ao maior tamanho das asas 

apresentado por essas espécies, as quais apresentaram alongamento visível nas 

intersecções da nervura CuA2 com a margem da asa (landmark 7), da nervura M com a 

margem da asa (landmark 5) e da intersecção da nervura R4+5 com a costal (landmark 

4). As demais espécies separaram-se distintamente nos extremos das variáveis 

canônicas e os diagramas mostraram total distinção na diferença da forma das asas 

das respectivas espécies (Figura 21). Anastrepha n. sp. 2 apresentou-se dividida entre 

o extremo superior da VC 1 e extremo inferior da VC 2 com alguns indivíduos 

localizados próximo ao extremo superior da VC 2. A população de A. manihoti 

apresentou resultado curioso localizando-se nos extremos inferior da VC 1 e VC 2 

(escore negativo), no qual a asa apresenta-se visivelmente com menor tamanho, 

estreitando-se levemente da intersecção da nervura CuA2 com a margem da asa 

(landmark 7) à intersecção da nervura Cu1 com a M  (landmark 8) (VC 1: extremo 

inferior). Porém, alguns indivíduos localizaram-se mais próximos da VC 2: extremo 

inferior, no qual o diagrama mostra uma forma alar mais alongada, fato que corrobora 

com o resultado obtido na análise de deformações das populações de A. manihoti na 

qual a população de Minas Gerais apresentou-se com semelhante deformação (forma 

alongada) (ver Figura 18, VC 1 e VC 2: extremo inferior). A. pickeli localizou-se no 

extremo superior da VC 2 (score positivo). A MANOVA indicou diferenças significativas 

entre as diferentes populações (Wilk’s Lambda P< 0,0001). 
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Figura 21 - Gráfico de dispersão de fêmeas de cinco espécies do grupo spatulata oriundas do estado de Minas Gerais: Anastrepha manihoti 
(MAMG), Anastrepha montei (MOMG), Anastrepha n. sp. 3 (MGSC), Anastrepha pickeli (APMG) e Anastrepha n. sp. 2 (MGSB) no 
espaço bidimensional das variáveis canônicas VC1 e VC2 geradas após a análise de coordenadas posicionais em plano cartesiano 
de 14 pontos anatômicos da asa. Os diagramas de deformações ao redor do gráfico indicam as conformações alares presumíveis 
para indivíduos situados no extremo superior e inferior das variáveis canônicas. As magnitudes das deformações foram aumentadas 
em 3X para visualização 
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               Os resultados obtidos com a MANOVA das análises de morfometria 

convergem na diferenciação significativa das populações estudadas. O tamanho do 

acúleo, do centróide e a forma da asa permitiu verificar que as populações de 

Anastrepha n. sp. 2 e Anastrepha n. sp. 3 são espécies distintas de A. pickeli e que 

ambas diferenciam-se entre si. O comprimento do ápice do acúleo (L1) juntamente com 

a largura do acúleo no final da abertura da cloaca (L4) e o comprimento da serra (L5) 

foram as distâncias que mais contribuíram para a diferenciação das populações 

analisadas. Os marcos (landmarks) que mais contribuíram para as deformações alares 

visualizadas nos diagramas em grades foram correspondentes às intersecções da 

nervura R4+5 com a nervura costal (landmark 4), da nervura M com a margem da asa 

(landmark 5), da nervura CuA2 com a margem da asa  (landmark 7) e da nervura Cu1 

com a M (landmark 8).  
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2.3.2 Relações filogenéticas de espécies de Anastrepha do grupo spatulata 

inferidas com base em sequências do gene COI 

 

Os melhores resultados para a extração de DNA total das amostras foram 

obtidos com o protocolo descrito em Han & McPheron (1997). Em razão da má 

conservação das amostras, foram obtidas poucas sequências de qualidade. O número 

de exemplares obtido para cada espécie e sua respectiva localidade de coleta encontra-

se na Tabela 2. Somente uma sequência por espécie de cada localidade foi utilizada 

nas análises. 

A partir do alinhamento das 15 sequências editadas, incluindo aquelas do grupo 

externo, foi gerada uma matriz com 749 caracteres (pares de bases) que foi utilizada 

nos métodos de reconstrução filogenética (máxima parcimônia e neighbor-joining). O 

alinhamento das sequências encontra-se no anexo. 
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Tabela 2 - Número de exemplares de cada espécie de Anastrepha e localidades de coleta 

Espécies Dados de coleta Locais de coleta Localização Altitudes Preservação Amostras 

 
   (m)  sequenciadas 

(n) 

A. alveata       

 Armadilha McPhail Santa Maria da Vitória, Bahia, Brasil 13º24’ S 44º12’ W 436 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Armadilha McPhail Vera Cruz, México 19º12’ N 96º08’ W 1400 Etanol 100% (Freezer) 1 

A. manihoti       

 Manihot esculenta Camamu, Bahia, Brasil 13º56’S 39º06’ W 40 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Manihot esculenta Manaus, Amazonas, Brasil 03º06’S 60º01’W 92 Etanol 100% (Freezer) 1 

A. montei       

 Manihot esculenta Gandú, Bahia, Brasil 13º44’S 39º29’ W 164 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Armadilha McPhail Conchal, São Paulo, Brasil 13º56’S 39º06’ W 591 Etanol 100% (Freezer) 1 

A. pickeli       

 Manihot esculenta Macapá, Amapá, Brasil 00º02’S 51º03’ W 16 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Manihot esculenta Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil 18º06’S, 39º53’W 186 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Armadilha McPhail Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 05º47’S 35º13’ W 30 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Manihot esculenta Manaus, Amazonas, Brasil 03º06’S 60º01’W 92 Etanol 100% (Freezer) 1 

 Armadilha McPhail Assunção, Paraguai 25º26’S 57º66’W 55 Etanol 100% (Freezer) 1 

A. spatulata       

 Armadilha McPhail Vera Cruz, México 19º12’ N 96º08’ W 1400 Etanol 100% (Freezer) 1 

Anastrepha n. sp. 2       

 Armadilha McPhail Janaúba, Minas Gerais, Brasil 15º48’ S 43º19’ W 516 Etanol 100% (Freezer) 

 

1 

 

A. serpentina GenBank: AF420648  
A. striata GenBank: AF420651 

6
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2.3.2.1 Análise de máxima parcimônia  
 
            A matriz de COI gerada contendo 749 caracteres apresentou 231 sítios 

variáveis, o que corresponde a 30,84% dos pares de bases. Desses, 130 foram 

informativos para a análise de parcimônia e 514 sítios conservados. A análise de 

máxima parcimônia resultou em duas árvores mais parcimoniosas. A árvore de 

consenso estrito está apresentada na Figura 22. 
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Figura 22 - Relações filogenéticas entre populações de espécies do grupo spatulata inferidas de acordo com a árvore de consenso estrito gerada 
pelo método da máxima parcimônia, com bootstrap de 1.000 replicações representados pelos números nos ramos. A figura contém 
somente os valores de bootstrap aciam de 50%. Comprimento da árvore: 315 passos, índice de consistência (C.I.) de 0,78 e índice 
de retenção (R.I) de 0,80 

6
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             A árvore de consenso estrito obtida pela análise de máxima parcimônia (Figura 

22) mostra que as populações de A. pickeli apresentam-se com um clado formado por 

exemplares do Paraguai (PRY), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN) e Vitória da 

Conquista (BA), apresentando um alto suporte de bootstrap de 99%. Anastrepha n. sp. 

2 (MG) aparece próxima do grupo formado pelas populações de A. pickeli. As 

populações de A. manihoti de Camamu (BA) e Manaus (AM) agruparam-se formando 

um clado, assim como, também as populações de A. alveata de Vera Cruz (ME) e 

Santa Maria da Vitória (BA) formaram outro grupo, com suporte de 100% e 99% de 

bootstrap, respectivamente. Apesar da grande diferença morfológica no ápice do 

acúleo, Anastrepha spatulata apresenta-se geneticamente como grupo irmão de A. 

montei de Gandú (BA) e Conchal (SP). 

 

2.3.2.2 Análise de neighbor-joining  
 

          A matriz de COI contendo os 749 caracteres foi analisada pelo método de 

neighbor-joining utilizando-se a distância de Jukes-Cantor. A árvore de consenso 

estrito, construída a partir das três árvores mais parcimoniosas, está representada na 

Figura 23. 
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Figura 23 - Relações filogenéticas inferidas entre espécies do grupo spatulata inferidas pela árvore de consenso estrito gerada pelo método de 
neighbor- joining com a distância Jukes-Cantor. Os números nos ramos representam os valores de bootstrap encontrados a partir de 
1.000 replicações. A figura contém somente os valores de bootstrap acima de 50%. Comprimento da árvore: 315 passos, índice de 
consistência (C.I.) de 0,78 e índice de retenção (R.I.) de 0,80 

7
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           A árvore filogenética obtida pela análise de neighbor-joining (Figura 23) 

apresentou uma topologia semelhante à árvore gerada pela análise de máxima 

parcimônia (Figura 22), onde Anastrepha n. sp. 2 apresentou-se mais próxima das 

populações de A. pickeli que aparecem como um clado monofilético. Anastrepha 

spatulata foi inserida no mesmo clado que as populações de A. montei de Gandú (BA) e 

Conchal (SP). No estudo filogenético realizado com sequências do 16S rRNA do DNA 

mitocondrial, a posição de A. montei foi diferente nas árvores geradas pelos métodos de 

máxima parcimônia e neighbor-joining (MCPHERON et al., 1999), entretanto, no 

presente estudo não houve diferença de A. montei em ambas análises. No mesmo 

estudo envolvendo diferentes grupos de Anastrepha, A. spatulata ficou mais próxima do 

grupo fraterculus e quando submetida à análise da máxima parcimônia (MP), foi 

incluída no grupo formado por espécies do grupo pseudoparalella (MCPHERON et al., 

1999), também se relatou a separação de A. spatulata das demais espécies do grupo, i. 

e., A. montei, A. pickeli, A. alveata e A. manihoti (MCPHERON et al., 1999). Barr et al. 

(2005), analisando o gene period, verificaram que A. spatulata posicionou-se próxima 

das demais espécies do grupo porém, não ficou agrupada com as referidas espécies. 

Neste trabalho, A. spatulata é agrupada com A. montei, cuja posição não foi diferente 

nas árvores geradas por MP e NJ.  

            A distância média entre as populações foi de 0,090±0,036. O nível de 

divergência nas sequências variou de um mínimo de 0,001 para uma máxima distância 

de 0,156 entre as populações. Apesar da diferença geográfica, as populações que 

apresentaram a menor distância observada dentro das populações (0,001) foi entre as 

populações de A. pickeli do Paraguai e do Amapá e o maior nível de divergência 

genética (0,156) foi verificado entre as populações de A. pickeli de Vitória da Conquista 

e A. spatulata. (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Matriz de distância genética entre as sequências da região COI das espécies de Anastrepha 

 

A.alveata, 
Vera Cruz, ME 

A. alveata, 
Santa Maria 
da Vitória, 
BA, BRA 

A. spatulata, 
Vera Cruz, ME 

A.pickeli, 
Manaus, 
AM, BRA 

A. pickeli, 
Natal, RN, 
BRA 

A.pickeli, 
Vitória da 
Conquista, BA, 
BRA 

A.pickeli, 
Asuncíon, 
PRY 

A. pickeli, 
Macapá, 
AP, BRA 

A. montei, 
Gandú, 
BA, BRA 

A. montei, 
Conchal, SP, 
BRA 

A. n. sp. 2, 
Janaúba, 
MG, BRA 

A. manihoti, 
Camamu, BA, 
BRA 

A. manihoti, 
Manaus, AM, 
BRA 

A. serpentina 
clone dna38 

A. striata 
clone 
dna41 

A. alveata, 
Vera Cruz, 
ME 0.000               
A. alveata, 
Santa Maria 
da Vitória, 
BA, BRA 0.024 0.000              
A. spatulata, 
Vera Cruz, 
ME 0.082 0.079 0.000             
A. pickeli, 
Manaus, AM, 
BRA 0.091 0.098 0.111 0.000            
A. pickeli, 
Natal, RN, 
BRA 0.125 0.132 0.144 0.054 0.000           
A. pickeli, 
Vitória da 
Conquista, 
BA, BRA 0.130 0.137 0.156 0.059 0.060 0.000          
A. pickeli, 
Asuncíon, 
PRY 0.088 0.094 0.107 0.011 0.043 0.054 0.000         
A. pickeli, 
Macapá, AP, 
BRA 0.090 0.093 0.106 0.013 0.045 0.056 0.001 0.000        
A. montei, 
Gandú, BA, 
BRA 0.076 0.071 0.062 0.091 0.130 0.139 0.088 0.086 0.000       
A. montei, 
Conchal, SP, 
BRA 0.072 0.065 0.063 0.090 0.134 0.139 0.090 0.088 0.017 0.000      
A. n. sp. 2, 
Janaúba, 
MG, BRA 0.079 0.082 0.096 0.030 0.065 0.068 0.024 0.026 0.079 0.077 0.000     
A. manihoti, 
Camamu, 
BA, BRA 0.112 0.119 0.127 0.093 0.119 0.125 0.082 0.083 0.115 0.117 0.077 0.000    
A. manihoti, 
Manaus, AM, 
BRA 0.129 0.135 0.144 0.107 0.134 0.137 0.098 0.099 0.132 0.132 0.093 0.033 0.000   
A. serpentina 
clone dna38 0.096 0.082 0.090 0.106 0.139 0.146 0.102 0.101 0.072 0.069 0.093 0.124 0.137 0.000  
A. striata 
clone dna41 0.069 0.068 0.079 0.098 0.132 0.137 0.094 0.093 0.071 0.072 0.085 0.122 0.139 0.069 0.000 

7
2
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A composição nucleotídica média das sequências do fragmento do gene COI 

(Tabela 4) mostra um desvio composicional de A+T = 67,8%, o que é esperado para o 

DNA região mitocondrial de insetos. 

 

Tabela 4 - Composição nucleotídica média da matriz contendo as sequências da região do gene COI  

 

A composição nucleotídica média da matriz contendo as sequências da região do 

gene COI, de acordo com a posição do códon está na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Composição nucleotídica média da matriz contendo as seqüências da região COI, de acordo 
com a posição do códon 

 

Os resultados obtidos com Anastrepha n. sp. 2 no sequenciamento COI, 

corroboram com os resultados obtidos nas análises morfométricas. A população dessa 

espécie apresenta-se em posição basal próximas às populações de A. pickeli, o que 

também pode ser verificado na análise da forma da asa e do tamanho do acúleo. 

Apesar de se apresentar bastante próxima geneticamente (0,024-0,068) das demais 

populações de A. pickeli, as diferenças significativas obtidas nas análises morfométricas 

indicam que Anastrepha n. sp. 2 constitui-se em novo táxon, diferenciando-se de A. 

Base Frequência média(%) Limite de variação (%) 

A 32,2 29,8-33,4 

T 35,6 34,2-37,0 

G 14,4 13,7-15,4 

C 17,7 15,6-19,2 

Bases 

Freqüências médias (%) 

Posições 

 

1º 2º 3º 

A 44,6 27,4 24,6 

T 32,0 32,0 42 

G 7,4 22,4 13,8 

C 15,6 17,8 19,7 
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pickeli principalmente pelo tamanho do ápice do acúleo, conforme demonstrado por 

CANAL (1997), por meio da morfologia.  

As populações das demais espécies do grupo estudadas neste trabalho, 

agruparam-se formando clados. 

Vale ressaltar que não foi possível obter boas seqüências de Anastrepha n. sp. 3 

para análise. Além disso, as amostras das espécies do grupo spatulata também foram 

submetidas ao sequenciamento de fragmentos do gene ITS e ND6, visando 

complementar os resultados obtidos com o COI. Infelizmente, devido à má qualidade da 

conservação das amostras, não foi possível obter sequências de qualidade, bem como, 

sequenciar indivíduos de todas as regiões analisadas. 

 

2.3.3 Análise morfométrica e molecular de Anastrepha pickeli  
 

              As populações de A. pickeli foram coletadas no Brasil (Bahia, Espírito Santo, 

Rio Grande do Norte e Amazonas) e também na Bolívia e Paraguai (Tabela 6). Os 

espécimes voucher foram depositados na coleção de insetos da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, Piracicaba, SP, Brasil.  

 

2.3.3.1 Morfometria tradicional 
 
             As variáveis L1 (comprimento o ápice do acúleo), L4 (largura do ápice do 

acúleo no final da abertura da cloaca) e L5 (comprimento da serra) mostraram 

diferenças significativas entre as populações analisadas por meio da morfometria 

tradicional (Wilk's Lambda, P <0,05).  
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Tabela 6 - Dados de coleta e informações sobre as espécies de Anastrepha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
N -   número de espécimes de cada localidade  

2
M -   número de espécimes analisados na morfometria  

3
S -   número de espécimes sequenciados 

Espécies Dados de coleta Locais de coleta Localização 
Altitudes 

(m) 
Preservação 

1
N 

2
M 

Códigos 
(morfometria) 

3
S 

A. pickeli          

 
Armadilha McPhail  Teixeira de Freitas, BA, Brasil 

           
 

18º06’S, 39º53’W 
 
 

186  
 
 

Etanol 100% 
(Freezer) 

13 10 APBA 1 

 Armadilha McPhail  
 
Linhares, ES, Brasil 
 

19º23’S, 40º04’W 33 Etanol 100% 
(Freezer) 

 

10 10 APES 1 

 Armadilha McPhail  
Natal, RN, Brasil 

05º47’S, 35º12’ W 
 

30 
 

Etanol 100% 
(Freezer) 

 

10 
 

10 
 

APRN 
 

1 
 

 

Armadilha McPhail  Manaus, AM, Brasil  
 
 
 

03º06’S, 60º01’W 
 

92 
Etanol 100% 

(Freezer) 
 

10 10 APAM/APMA 1 

 
Armadilha McPhail  Cochabamba, Bolívia 17º38’S, 66º15’W  2574 Etanol 100% 

(Freezer) 
15 10 APBO 1 

 

 
Armadilha McPhail  

 
Asuncíon, Paraguai 
 

 
25º26’S, 57º66’W 

 
55 
 

 
Etanol 100% 

(Freezer) 
 

 
15 

 
10 

 
APPA 

 
1 

A. serpentina          

  
Armadilha McPhail  

 
Manaus, AM, Brasil 

 
03º06’S, 60º01’W 

 
92 

 
Etanol 100% 

(Freezer) 
 

 
02 

 
00 

 
- 

 
1 

A. striata  
 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

 
Armadilha McPhail  

 
Manaus, AM, Brasil 
 

 
03º06’S, 60º01’W 

 
92 

 
Etanol 100% 

(Freezer) 
 

 
02 

 
00 

 
- 

 
1 

 

7
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          A análise de componentes principais, mostrou que essas três características 

morfométricas foram significativamente diferentes entre os pares de populações 

estudados; Amazonas e Espírito Santo, Bolívia e Rio Grande do Norte, Paraguai e Rio 

Grande do Norte (Wilk's Lambda, P <0,05), enquanto as populações do Amazonas e 

Bolívia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo não foram estatisticamente diferentes 

(Wilk's Lambda, P> 0,05). Em todos os caracteres analisados por morfometria 

tradicional, a população de A. pickeli da Bahia foi significativamente diferente das 

demais populações (Wilk's Lambda, P <0,0001). 

            As variáveis L1, L4 e L5 explicaram 62,6% da variabilidade dos dados. A 

população da Bahia não agrupou com as demais populações, que formaram dois 

grupos, um com as populações do Paraguai, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, e 

um segundo com as populações da Bolívia e Amazonas (Figura 24). A MANOVA dos 

dados morfométricos tradicionais indicaram que as populações não foram 

estatisticamente diferentes (Wilk's Lambda = 0,33, P> 0,05). 

 

Figura 24 - Dendrograma da análise de agrupamento (UPGMA) das populações de Anastrepha pickeli do 
Amazonas (APAM), Bahia (APBA), Espírito Santo (APES), Rio Grande do Norte (APRN), 
Bolívia (APBO) e Paraguai (APPA) 
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2.3.3.2 Morfometria geométrica 
 
2.3.3.2.2 Análise do tamanho do centróide 
 
      O tamanho médio do centróide variou entre 7,0 e 8,0. Os valores das médias e o 

desvio padrão estão representados graficamente na Figura 25. A análise do tamanho 

do centróide indicou que a população do Paraguai foi significativamente diferente das 

demais (Mann-Whitney, P>0,05) e a população da Bolívia foi significativamente 

diferente da população do Rio Grande do Norte (Mann-Whitney, P>0,05). A diferença 

significativa verificada para a população do Paraguai permite inferir que essa população 

apresenta asa maior quando comparada com as demais populações.  

 

 

Figura 25 - Valores médios e desvio-padrão do tamanho do centróide das asas de fêmeas de Anastrepha 
pickeli do Amazonas (APAM), Bahia (APBA), Espírito Santo (APES), Rio Grande do Norte 
(APRN), Bolívia (APBO) e Paraguai (APPA) 

 

 

2.3.3.2.2 Análise de deformações relativas 
 
            Um total de 24 deformações relativas foi gerado (K= 2n-4), onde K representa o 

número de deformações relativas e n o número de landmarks. A MANOVA das 

variáveis canônicas das deformações relativas mostrou diferenças significativas entre 

as populações (Wilk’s Lambda = 0.006; P< 0,05). Diferenças significativas foram 
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observadas entre as populações do Paraguai e do Espírito Santo (Wilk’s Lambda, 

P<0,05) e essas populações não foram significativamente diferentes das populações da 

Bahia e Rio Grande do Norte (Wilk’s Lambda, P>0,05), as quais apresentaram 

diferenças significativas entre si (Wilk’s Lambda, P<0,05). As populações de A. pickeli 

da Bolívia e do Amazonas foram facilmente distinguidas uma da outra e também de 

outras populações (Wilk’s Lambda, P<0,05). As duas primeiras variáveis canônicas 

explicaram 42,67% e 24,53% da variabilidade dos dados, respectivamente (Figura 26).
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Figura 26 - Gráfico de dispersão de fêmeas de Anastrepha pickeli do Amazonas (APMA), Bahia (APBA), Espírito Santo (APES), Rio Grande do 
Norte (APRN), Bolívia (APBO) e Paraguai (APPA) no espaço bidimensional das variáveis canônicas VC1 e VC2, geradas após a 
análise de coordenadas posicionais em plano cartesiano de 14 pontos anatômicos da asa. Os diagramas de deformações ao redor 
do gráfico indicam as conformações alares presumíveis para indivíduos situados no extremo superior e inferior das variáveis 
canônicas. As magnitudes das deformações foram aumentadas em 3X para visualização 
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A matriz de distância de Mahalanobis indicou a maior distância entre os pares de 

população da Bolívia e Bahia (35,93%), Amazonas e Rio Grande do Norte (30,94%), e 

Amazonas e Bahia (29,35%) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Distâncias de Mahalanobis de populações de Anastrepha pickeli do Amazonas (APMA), Bahia 
(APBA), Espírito Santo (APES), Rio Grande do Norte (APRN), Bolívia (APBO) e Paraguai 
(APPA) pelos componentes da forma das asas 

 

             A MANOVA indicou que as diferenças entre as populações não foram 

estatisticamente significativas com base na morfometria tradicional, ao contrário das 

diferenças significativas observadas na morfometria geométrica. A. pickeli é uma 

espécie especialista, dessa forma, deveria apresentar características morfológicas mais 

uniformes entre suas populações. Entretanto, essas diferenças podem ser atribuídas 

aos fatores bióticos (planta hospedeira) e aos abióticos (temperatura, precipitação 

pluvial, umidade relativa etc.). Por exemplo, para cinco espécies do grupo fraterculus, 

as medidas do acúleo (total e do ápice) variam ao longo da distribuição geográfica e 

também entre os exemplares obtidos em um mesmo hospedeiro (ARAÚJO & ZUCCHI, 

2006). Alencar-Souza (1998) analizou o acúleo de duas espécies generalistas – 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) e Anastrepha zenildae Zucchi – e uma especialista 

– A. pickeli –, coletadas no Rio Grande do Norte e encontrou diferenças intraespecíficas 

nas populações de A. pickeli e atribuiu o fato a existência de duas espécies. É provável 

que na amostra estudada por Alencar-Souza (1998), além de exemplares de A. pickeli, 

havia também exemplares de uma espécie que ainda não foi formalmente descrita, que 

tem sido denominada Anastrepha sp. aff. pickeli (ARAÚJO et al. 2005).  

 APBA APES APRN APMA APBO APPA 

APBA 0.00      

APES 9.49 0.00     

APRN 21.40 13.77 0.00    

APMA 29.35 26.05 30.64 0.00   

APBO 35.93 23.13 22.17 18.63 0.00  

APPA 14.37 17.75 15.93 26.48 25.17 0.00 
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          No presente estudo, as amostras foram coletadas em várias regiões geográficas 

(Tabela 6), fato que pode explicar as diferenças entre as populações de A. pickeli. De 

acordo com alguns pesquisadores, as diferenças morfométricas relacionadas com o 

tamanho das estruturas, entre as populações analisadas, são duvidosas (ROHLF; 

MARCUS, 1993; ADAMS et al., 2004). Entretanto, a diferença significativa no tamanho 

da asa entre as populações da Bolívia e do Paraguai geradas, pela análise do tamanho 

do centróide, minimiza a influência de alguns fatores externos, pois essa medida 

representa o centro geométrico da asa, bem como o centro de massa de uma 

configuração, primordiais para a definição de tamanho (MONTEIRO; REIS, 1999). Os 

resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com o tamanho do centróide relatado 

por Nascimento (2005), que analisou uma população de laboratório de A. pickeli e 

também populações de espécies generalistas de Anastrepha. Entretanto, como a 

procedência da colônia de laboratório não foi informada, não foi possível a comparação 

dos dados obtidos por aquele autor com os deste estudo.  

           Os resultados da análise de variáveis canônicas revelaram que as populações 

de A. pickeli tendem a formar grupos, entrentanto, a maioria mostra total ou parcial 

sobreposição. As populações do Amazonas e da Bolívia mostraram tendência a se 

localizar nos extremos superior da VC 1 e VC 2, respectivamente, ao contrário das 

populações do Rio Grande do Norte e Espírito Santo (Figura 26). As amostras de A. 

pickeli analisadas por Nascimento (2005) apresentaram asas alargadas na base e 

estreitas no ápice, distribuindo-se ao longo do eixo entre os dois extremos, quando 

comparada às espécies generalistas em diferentes grupos infragenéricos. Pelo 

diagrama de deformações, deste trabalho, as populações do Amazonas e da Bolívia 

divergiram das demais populações, apresentando diferenças principalmente no 

landmark 4 (intersecção da nervura R4+5 com a costal), com tendência de estreitamento 

nessa região e o landmark 6 (intersecção da nervura CuA1 com a margem da asa), com 

alargamento da base da asa nessas duas populações (Figura 26). 
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2.3.3.3 Análise molecular 
 
2.3.3.3.1 Análise de máxima parcimônia 
 
            As sequências alinhadas, incluindo o grupo externo, resultaram em uma matriz 

de dados contendo 780 caracteres. Desses, 418 foram variáveis e 329 sítios foram 

informativos para parcimônia. Foram obtidas três árvores mais parcimoniosas na 

análise MP dos dados de COI e a árvore de consenso estrito é mostrada na Figura 27. 

O alinhamento das sequências está no anexo. 
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Figura 27 - Relações entre as populações de Anastrepha pickeli na árvore de consenso estrito pelo método da máxima parcimônia. Os números 
nos ramos representam os valores de bootstrap encontrados a partir de 1.000 replicações. A figura contém somente os valores de 
bootstrap acima de 50%. Comprimento da árvore: 412 passos, índice de consistência (C.I.) de 0.97 e índice de retenção (R.I) de 0.96 
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2.3.3.3.2 Análise de neighbor-joining 
 
          A topologia da árvore de neighbor-joining é muito similar no posicionamento das 

populações na árvore de consenso de MP (Figura 28).   

          Este é o mais extensivo estudo molecular com populações de A. pickeli, tanto em 

número de amostras como de localidades, ainda assim não foi possível obter 

espécimes representando toda a área de ocorrência dessa espécie, inclusive no Brasil. 

As populações de A. pickeli foram recuperadas como um grupo monofilético com 

grande suporte na árvore de NJ. Os dados de COI indicaram a existência de três 

grupos de populações com suporte razoável, o primeiro grupo incluiu as populações do 

Amazonas, Bolívia e Rio Grande do Norte, o segundo, as populações da Bahia e 

Espírito Santo e o terceiro, somente a população do Paraguai, que é um clado 

fortemente sustentado e altamente divergente na base da árvore das populações de A. 

pickeli. Curiosamente, a topologia das duas árvores de MP e NJ reflete a proximidade 

geográfica entre as amostras do norte para o sul. Isto é consistente com o fato de que o 

norte da Amazônia é considerado o local de domesticação da mandioca (Nassar, 1978), 

que é o principal hospedeiro de A. pickeli em toda a sua  distribuição geográfica. 

          A distância média entre as populações de A. pickeli foi 0.057±0,049. O nível de 

divergência nas sequências variou de um mínimo de 0,003 para um máximo de 

distância de 0,127 entre as populações. A menor distância (0,003) foi entre as 

populações do Amazonas e Rio Grande do Norte e a maior divergência (0,127) foi 

verificada entre as populações do Paraguai e Bahia (Tabela 8). 
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Figura 28 - Relações entre as populações de Anastrepha pickeli na árvore de consenso estrito pelo método de neighbor-joining com a distância 
Jukes-Cantor. Os números nos ramos representam os valores de bootstrap encontrados a partir de 1.000 replicações. A figura 
contém somente os valores de bootstrap acima de 50%. Comprimento da árvore: 412 passos, índice de consistência (C.I.) de 0.97 e 
índice de retenção (R.I) de 0.96 
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               Os resultados mostraram um alto nível de variação genética entre as 

populações de A. pickeli coletadas em várias regiões geográficas. Há forte divergência 

molecular (JC = distância 0,113 – 0,127) entre a amostra do Paraguai, nos extremos da 

distribuição e as demais populações. Estudos adicionais, incluindo amostragens em 

toda a distribuição de A. pickeli, são necessários para explorar os limites da espécie, 

uma vez que estudos recentes revelaram que espécies com ampla distribuição são 

realmente complexos críptico de espécies, como no complexo de A. fraterculus (ver 

NORRBOM et al., 1999). 

              Os estudos moleculares filogenéticos anteriores, utilizando sequências do gene 

16S rRNA (MCPHERON et al., 1999) e do gene period (BARRA et al., 2005), com A. 

pickeli da Bahia, mostrou que essa espécie agrupou com A. alveata, A. manihoti e A 

montei (espécies do grupo spatulata).  
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Tabela 8 - Matriz de distância genética entre as sequências da região COI das populações de Anastrepha pickeli 

 

A. pickeli, 
Manaus, 
AM, BRA 

A. pickeli, 
Natal, RN, 
BRA 

A.pickeli, 
Cochabamba, 
BOL 

A.pickeli, 
Linhares, 
ES, BRA 

A. pickeli,  
Teixeira  Freitas, 
BA, BRA 

A.pickeli,  
Asuncíon, 
PRY 

A.striata, 
Manaus, AM, 
BRA 

A. serpentina, 
Manaus, AM, 
BRA 

A. pickeli, Manaus, AM, BRA 0.000        

A. pickeli, Natal, RN, BRA 0.003 0.000       

A. pickeli, Cochabamba, BOL 0.016 0.016 0.000      

A. pickeli, Linhares, ES, BRA 0.021 0.018 0.034 0.000     

A. pickeli, Teixeira de Freitas, BA, BRA 0.034 0.031 0.048 0.013 0.000    

A. pickeli,  Asuncíon, PRY 0.113 0.113 0.125 0.123 0.127 0.000   

A. striata, Manaus, AM, BRA 0.841 0.841 0.851 0.841 0.826 0.892 0.000  

A. serpentina, Manaus, AM, BRA 0.892 0.892 0.902 0.892 0.876 0.946 0.031 0.000 
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             A composição nucleotídica média das sequências do fragmento do gene COI 

(Tabela 9) mostra um desvio composicional de A+T = 62,4%, esperado para a região 

mitocondrial de insetos. A composição nucleotídica média da matriz contendo as 

sequências da região do gene COI, de acordo com a posição do códon encontra-se na 

Tabela 10. 

 

Tabela 9 - Composição nucleotídica média da matriz contendo as sequências da região do gene COI 

 

Tabela 10 - Composição nucleotídica média da matriz contendo as sequencias da região COI, de acordo 
com a posição do códon 

 

              A caracterização morfométrica tradicional e geométrica favoreceu a formação 

de clados para as populações de A. pickeli e a variação nas sequências da COI foi 

satisfatória na distinção delas. As populações do Amazonas e Bolívia apresentaram 

maior divergência genética e morfológica, quando comparada com as populações do Rio 

Grande do Norte, Bahia e Espírito Santo. Entretanto, há necessidade de amostras com 

maior amplitude geográfica, associadas com informações precisas de coleta 

(hospedeiros, parâmetros climáticos, biomas etc.), para melhor esclarecimento das 

relações entre as populações, não somente de A. pickeli como também para as demais 

espécies do grupo spatulata. 

Bases Frequências médias(%) Limites de variação (%) 

A 31,3 25,6-36,1 

T 31,1 28,2-33,7 

G 18,4 15,5-21,9 

C 19,1 16,6-24,3 

Bases 

Freqüências média(%) 

Posições 

 

1º 2º 3º 

A 28,6 33,0 32,5 

T 34,0 28,0 31,0 

G 17,8 17,5 20,0 

C 19,4 21,3 16,7 
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3 CONCLUSÕES 

 

A análise de tamanho, efetuada por meio da morfometria tradicional, revelou que 

as variáveis; comprimento do ápice do acúleo, largura do acúleo na abertura da cloaca 

e comprimento da serra apresentaram diferenças significativas para a distinção entre as 

populações de espécies do grupo spatulata; 

A deformação alar foi verificada nas intersecções da nervura R4+5 com a costal, 

da nervura M com a margem da asa, da nervura CuA2 com a margem da asa e da 

nervura Cu1 com a M; 

A variação nas sequências da COI foi satisfatória na distinção entre as espécies 

do grupo; 

Houve diferenças intraespecíficas nas populações de A. pickeli; 

Com base nas análises morfométrica e molecular confirmou-se que Anastrepha 

n. sp. 2 é uma nova espécie do grupo spatulata;  

Com base nas análises morfométricas confirmou-se que Anastrepha n. sp. 3 é 

uma nova espécie do grupo spatulata; 

Houve diferenças intraespecíficas nas populações de espécies do grupo 

spatulata. 
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Alinhamento das sequências da região COI para o estudo das relações filogenéticas de espécies de Anastrepha do grupo spatulata por 

meio do sequenciamento do fragmento do DNA mitocondrial que codifica para a subunidade I da citocromo oxidase (COI) 
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                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGTTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTACTAGGATTTA-TTGTATGAGCTCATCATATA  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AATATTTGGTTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGGTTTA-TTGTATGAGCTCATCATATA  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGTTCTTTAGGAATAATTTATGCAATATTAGCAATTGGATTACTAGGTTTTA-TTGTATGAGCTCATCATATA  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     AAGAGTCAGGTAAAAAGGA-TACATTTGGCTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGTTTTA-TTGTATGAGCCCACCATATA  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      AAGAGTCAGGTAAAAACGAGAACATTTGGCTCTTTAGGGATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGTTTTA-TTGTATGAGCCCACCATATA  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  AAGAATCAGGAAAAAGAGAACATTTAAGGCTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGTTTTA-TGG-ATGAGCCCACCATATA  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      AAGAGTCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGCTCTTTAGGGATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGTTTTA-TTGTATGAGCCCACCATATA  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     AAGAGTCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGCTCTTTAGGGATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGTTTTA-TTGTATGAGCCCACCATATA  

A.montei,Gandú/BA/BRA       AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGTTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGACTATTAGGATTTA-TTGTATGAGCTCACCAGATA  

A.montei,Conchal/SP/BRA     AAGAATCAGGTAAAAAGGA-TACATTTGGTTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGATTTA-TTGTATGAGCTCATCAGATA  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGCTCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGTTTTA-TTGTATGAGCCCACCATATA  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    AAGAATCAGGTGAAAAGGA-AACATTGGGCTCTTTAGGGATAATTTATGCGATAATAGCAATTGGGTGATTAGGTTTTATTCGTGTGGGCTCACCATATA  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    GAGAATCAGGTAGAACTTGACCCATTGGGCTCTTTATGGATTATTTATGCAATAATAGGAATTGGGTTATTTGGTTTTACTTGTGTGGGCTCACCATATA  

A.serpentina clone dna38    AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AACATTTGGATCTTTAGGAATAATTTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGGTTTA-TTGTATGAGCTCATCATATA  

A.striata clone dna41       AAGAATCAGGTAAAAAGGA-AACATTCGGTTCTTTAGGAATAATCTATGCAATAATAGCAATTGGATTATTAGGATTTA-TTGTATGAGCTCATCACATA  

 

                                    110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     TTCACCGTAGGAATAGACGTAGACACACGGGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTA  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    TTCACCGTAGGAATAGACGTAGACACGCGGGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTA  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   TTTACTGTCGGAATAGACGTAGATACACGAGCATACTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCCGTACCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTA  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     TTTACTGTCGGAATAGATGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTTCCAACCGGAATCAAAATTTTTAGTTGATTAGCCA  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      TTTACTGTCGGAATAGATGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAGGTATTGCTGTTCCAACCGGAATCAAAATTTTTAGTTGATTAGCCA  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  TTTACTGTGGGAATAGATGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTTCCAACCGGAATCAAAATTTTTAGTTGATTAGCC-  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      TTTACTGTCGGAATAGATGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTTCCAACCGGAATCAAAATTTTTAGTTGATTAGCCA  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     TTTACTGTCGGAATAGATGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTTCCAACCGGAATCAAAATTTTTAGTTGATTAGCCA  

A.montei,Gandú/BA/BRA       TTTACTGTCGGAATAGACGTAGATACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTA  

A.montei,Conchal/SP/BRA     TTTACTGTCGGAATAGACGTAGATACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTA  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     TTTACTGTCGGAATAGATGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACCGGAATCAAAATTTTTAGTTGATTAGCCA  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    TTTACTGTCGGAATAGACGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACCGGAATCAAAATTTTTAGCTGATTAGCCA  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    TTTACTGTCGGAATAGACGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTACCAACCGGAATCAAAATTTTTAGCTGATTAGCCA  

A.serpentina clone dna38    TTTACTGTTGGAATAGATGTAGATACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCTGTCCCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGACTAGCTA  

A.striata clone dna41       TTTACTGTTGGAATAGACGTAGACACACGAGCATATTTTACATCAGCTACTATAATTATTGCAGTACCAACAGGAATTAAAATTTTTAGTTGATTAGCTA  

 

                                    210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     CACTTCATGGAACTCAACTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTTGTTTTTTTATTTACAGTTGGAGGATTGACTGGAGTAATACTTGC  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    CACTTCATGGAACTCAACTAAATTACTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTTGTTTTTTTATTTACAGTTGGAGGATTAACTGGAGTAATACTTGC  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   CACTTCATGGAACTCAACTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCCTTAGGATTTGTTTTTTTATTCACAGTAGGAGGACTAACTGGAGTAATACTTGC  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     CACTTCATGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTCGTTTTTTTATTTACAGTAGGAGGATAAACCGGAGTAATACTTGC  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      CACTTCATGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTCGTTTTTTTATTTACAGTAGGAGGATTAACCGGAGTAATACTTGC  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  CACTTCATGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTCGTTTTTTTATTTACAGTAGGAGGATTAACCGGAGTAATACTTGC  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      CACTTCATGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTCGTTTTTTTATTTACAGTAGGAGGATTAACCGGAGTAATACTTGC  

1
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0
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A.pickeli,Macapá/AP/BRA     CACTTCATGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTCGTTTTTTTATTTACAGTAGGAGGATTAACCGGAGTAATACTTGC  

A.montei,Gandú/BA/BRA       CACTTCATGGAACTCAATTAAATTATTCACCAGCAATAATATGGGCTTTAGGATTTGTTTTTTTATTCACAGTAGGTGGATTAACTGGAGTAATACTTGC  

A.montei,Conchal/SP/BRA     CACTTCATGGAACTCAATTAAATTACTCACCAGCAATACTATGAGCTTTAGGATTTGTTTTTTTATTCACAGTAGGAGGATTAACTGGAGTAATACTTGC  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     CACTTCATGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTCGTTTTTTTATTCACAGTAGGAGGATTAACCGGAGTAATACTTGC  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    CACTCCACGGAACCCAATTAAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGGTTTGTTTTTTTATTTACAGTTGGAGGATTGACCGGAGTAATACTTGC  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    CACTCCACGGAACCCAATTGAATTATTCACCAGCAATATTATGAGCTCTAGGGTTTGTTTTTTTATTTACAGTTGGAGGATTGACCGGAGTAATACTTGC  

A.serpentina clone dna38    CACTTCATGGAACCCAATTAAATTACTCCCCAGCAATACTATGAGCTTTAGGATTTGTATTCTTATTTACAGTTGGAGGATTAACCGGAGTAATACTTGC  

A.striata clone dna41       CACTACATGGAACTCAACTAAATTATTCCCCAGCAATATTATGAGCTCTAGGATTTGTTTTCTTATTTACAGTAGGAGGATTAACAGGAGTAATACTTGC  

 

                                    310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     TAATTCATCTGTAGATATTATTTTACACGACACTTATTATGTTGTAGCTCATTTTCACTATGTATTATCTATAGGAGCAGTATTCGCAATTATAGCTGGA  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    TAATTCATCTGTAGATATTATTTTACACGACACTTACTATGTTGTAGCTCATTTTCACTATGTATTATCTATAGGAGCAGTATTCGCAATTATAGCTGGA  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   CAATTCATCTGTAGATATTATCCTACATGATACTTATTATGTTGTTGCTCACTTCCACTATGTACTATCTATAGGTGCAGTATTCGCAATTATAGCTGGA  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     TAATTCATCTGTAGATATCATTTTACATGACACTTATTATGTTGTAGCCCATTTTCACTACGTATTATCCATAGGAGCCGTATTCGCTATCATAGCTGGA  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      TAATTCATCTGTAGATATCATTTTACATGACACTTATTATGTTGTAGCCCATTTTCACTACGTTTTATCCATAGGAGCCGTATTCGCTATCATAGCTGGA  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  TAATTCATCTGTAGATATCATTTTACATGACACTTATTATGTTGTAGCCCATTTTCACTACGTATTATCCATAGGAGCCGTATTCGCTATCATAGCTGGA  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      TAATTCATCTGTAGATATCATTTTACATGACACTTATTATGTTGTAGCCCATTTTCACTACGTATTATCCATAGGAGCCGTATTCGCTATCATAGCTGGA  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     TAATTCATCTGTAGATATCATTTTACATGACACTTATTATGTTGTAGCCCATTTTCACTACGTATTATCCATAGGAGCCGTATTCGCTATCATAGCTGGA  

A.montei,Gandú/BA/BRA       CAATTCATCTGTAGATATCATTCTACATGATACCTACTATGTTGTAGCCCATTTCCATTATGTATTATCTATAGGAGCAGTATTTGCAATTATAGCTGGA  

A.montei,Conchal/SP/BRA     CAATTCATCCGTAGATATTATTCTACATGATACCTACTATGTTGTAGCCCATTTTCATTATGTATTATCTATAGGAGCAGTATTTGCAATTATAGCTGGA  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     TAATTCATCTGTAGATATTATTTTACATGACACTTACTATGTTGTAGCCCATTTTCACTACGTATTATCCATAGGAGCAGTATTCGCTATTATAGCTGGG  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    TAATTCATCTGTAGACATTATTTTACATGATACTTACTATGTTGTAGCTCATTTTCACTACGTATTATCAATAGGTGCAGTATTCGCTATTATGGCTGGT  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    TAATTCATCTGTAGACATTATTTTACATGATACTTACTATGTTGTAGCTCATTTTCACTACGTATTATCAATAGGTGCAGTATTCGCTATTATGGCTGGT  

A.serpentina clone dna38    TAATTCTTCTGTAGATATTATCTTACATGACACTTACTATGTTGTAGCCCACTTCCATTATGTATTATCTATAGGTGCTGTATTTGCAATTATAGCTGGA  

A.striata clone dna41       TAATTCATCTGTTGATATTATTTTACATGACACTTATTATGTCGTAGCACACTTCCATTATGTATTATCTATAGGAGCTGTATTCGCAATTATAGCTGGG  

 

                                    410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     TTTATTCACTGATACCCCTTACTTACTGGACTAAATATAAACCCTAGATGATTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTTATTGGAGTAAATTTAACATTCT  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    TTTATTCACTGATACCCCTTACTTACTGGATTAAATATAAATCCTAGATGATTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTTATTGGAGTAAATTTAACATTTT  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   TTTATTCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAATCCTAGATGATTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTTATTGGAGTAAATTTAACCTTCT  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     TTTATCCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATTATTATATTTATTGGTGTGAATTTAACATTCT  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      TTTATCCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATTATTATATTTATTGGTGGGAATTAAACATTCT  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  TTTATCCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATTATTATATTTAGGGGTGGGAATTTAACATTCT  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      TTTATCCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATTATTATATTTATTGGTGTGAATTTAACATTCT  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     TTTATCCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATTATTATATTTATTGGTGTGAATTTAACATTCT  

A.montei,Gandú/BA/BRA       TTTATTCACTGATATCCTTTACTTACTGGATTAAATATAAACCCTAGATGATTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTTATTGGAGTAAATTTAACATTCT  

A.montei,Conchal/SP/BRA     TTTATTCACTGATATCCTTTACTTACTGGATTAAATATAAACCCTAGATGATTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTTATTGGAGTAAATTTAACATTCT  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     TTTATCCACTGATACCCTTTACTTACCGGATTAAATATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATTATTATATTTATTGGTGTAAATTTAACATTCT  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    TTTATTCACTGATATCCTTTACTCACCGGATTAAACATAAACCCAAGATGATTAAAAAGTCAATTCATCATTATATTTATTGGAGTAAATCTAACATTCT  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    TTTATTCACTGATATCCTTTACTCACCGGATTAAACATAAACCCAAGATGACTAAAAAGTCAATTCATCATTATATTTATTGGAGTAAATCTAACATTCT  

A.serpentina clone dna38    TTTATTCACTGATATCCTCTACTAACTGGATTAAACATAAACCCTACATGACTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTTATTGGAGTAAATTTAACATTTT  

A.striata clone dna41       TTTATTCACTGATACCCTTTACTTACTGGATTAAATATAAACCCTAGATGATTAAAAAGTCAATTTATTATTATATTCATTGGAGTAAATTTAACATTCT  

 

                                    510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     TTCCTCAACATTTTCTAGGATTAGCAGGGATACC-TCGACGATACTCAGACTATCCAGATGCATACACAACATGAAA-TATTATCTCAACTATTGG-TTC  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    TTCCTCAACATTTTCTAGGATTAGCAGGGATACC-TCGACGATACTCAGATTATCCAGATGCATACACAACATGAAA-TATTATCTCAACTATTGG-TTC  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   TCCCACAACACTTTTTAGGTTTAGCAGGAATACC-TCGACGATATTCAGATTATCCAGATGCTTATACAACATGAAA-TATTATCTCAACTATTGG-ATC  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     TCCCCCAACACTTCTTAGGACTAGCAGGTATACC-TCGACGATACTCAGACTATCCAGATGCATACACAACATGAAAATATTATTTCGACTATTGG-GTC  

 
1
0
1

 



 102 

A.pickeli,Natal/RN/BRA      TCCCCCAACACTTCTTAGGAACTAGCAGTATACCCTCGACGATACTCAGACTATCTTAGAGCATACACAACATGAAA-TATTATTTCGACCATAGG-TTG  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  TCCCCCAACACTTCTTAGGACTAGACAGTATACC-TCGACGATACTCAGACTATTCTCGAGCATACACAACAAGAAA-TATTATTTCGACTATTGG-GTC  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      TCCCCCAACACTTCTTAGGACTAGCAGGTATACC-TCGACGATACTCAGACTATCCAGATGCATACACAACATGAAA-TATTATTTCGACTATTGG-GGT  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     TCCCCCAACACTTCTTAGGACTAGCAGGTATACC-TCGACGATACTCAGATTATCCAGATGCATACACAACATGAAA-TATTATTTCGACTATTGG-G-T  

A.montei,Gandú/BA/BRA       TCCCTCAACATTTCTTAGGATTAGCAGGAATACC-TCGACGATATTCAGATTATCCAGATGCATATACAACATGAAA-TATTGTATCAACTATTGG-ATC  

A.montei,Conchal/SP/BRA     TCCCTCAACATTTCTTAGGATTAGCAGGAATACC-TCGACGATATTCAGATTATCCAGATGCATATACAACATGAAA-TATTGTATCAACTATTGG-GTC  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     TCCCTCAACACTTCTTAGGACTAGCAGGCATACC-TCGACGATACTCAGACTATCCAGATGCATACACAACATGAAA-TATTATTTCAACTATTGG-GTC  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    TCCCCCAACACTTCTTAGGTCTAGCGGGTATGCC-TCGACGATACTCAGACTATCCACATGCATACACAACATGAAATCATTCTTTCAACTATTGG-ATA  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    TCCCCCAACACTTCTTAGGTCTAGCGGGTATGCC-TCGACGATACTCAGACTATCCACATGCATACACAACATGAAATCATCCTTTCAACTATTGG-ATA  

A.serpentina clone dna38    TCCCTCAACACTTCTTAGGATTAGCTGGAATACCC-CGACGATACTCAGATTATCCAGATGCATATACAACTTGAAAT-ATTATCTCAACTATTGG-ATC  

A.striata clone dna41       TCCCTCAACACTTCTTAGGATTAGCAGGTATACCC-CGACGATACTCAGATTACCCAGATGCATACACAACATGAAAT-ATTATCTCAACTATTGG-ATC  

 

                                    610       620       630       640       650       660       670       680       690       700          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     -TTCTATTTCATTATTAGG--AATCTTATTC-TTTTTATTTATTATTTG-AGAAAGTA-TAATCTCCCAACGACAAG-TTATTTACCCC-A-TACAGCTT  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    -TTCTATTTCATTATTAGG--AATCTTATTCCTTTTTATTTATTATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAG-TCATTTACCCCTA-TACAGCTA  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   -TTCTATTTCATTATTAGG--AATTCTATTC-TTTTTATTTATTATCTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAG-TTATTTATCC-TA-TACAATTA  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     -TTCTATTTCACTATTAGGGAGAATTTATTCTTTTTATT-TATCATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAAAATATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      CTTCTATTTCACTATTAGGAGGATTTTATTCCTTTCCTTAT-TTATTGATAGAAGG-A-TAATTTCCCAACGACAAGCTTATTTACCC-TACTACAATTT  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  GTTCTCTTTCACTATTAGGGGAATTTTATTCTTTTTATTTTATTATTGAGAAAGGATA-TATTTTCCCAACGACAAG-TTATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      CTTCTATTTCACTATTA--GGAATTTTATTCTTTTTATT-TATCATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAG-TTATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     CTTCTATTTCACTATTA--GGAATTTTATTCTTTTTATT-TATCATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAG-TTATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.montei,Gandú/BA/BRA       -TTCTATTTCATTATTA--GGAATTTTATTC-TTTTTATTTATCATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAG-TTATTTATCC-TA-TACAACTA  

A.montei,Conchal/SP/BRA     -TTCTATTTCATTATTA-GGGAATTTTATTC-TTTTTATTTATCATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAAG-TTATTTATCC-TA-TACAACTA  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     -TTCTATTTCACTATTA--GGAATTTTATTTTTTTTATT-TATTATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCTCAACGACAAG-TTATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    ATTCTATTTCAGTTTTAAGA--ATTTTATTTTTTTTTATTTATTATTTG-AGAAAGTA-TAATTTCCCAACGTCAAG-TTATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    CTTCTATTTCGGTATTAAAA--ATTTTATTTTTTTTTATTTATTATTTG-AGAAAGTAGTAATTTCCCAACGACAAG-TTATTTACCC-TA-TACAACTT  

A.serpentina clone dna38    -TTCTATTTCACTATTA--GGAATTTTATT-CTTCTTATTCATTAT-TTGAGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAA-GTTATTTACCC-TA-TACAACTA  

A.striata clone dna41       -TTCTATTTCATTATTA--GGAATTTTATT-CTTCTTATTTATTAT-TTGAGAAAGTA-TAATTTCCCAACGACAG-GTTATTTACCC-TA-TACAGCTA  

 

                                    710       720       730       740          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|.... 

A.alveata,Vera Cruz/MEX     AGTTCATCAATTGAATGACTC-AAAATCACCTCTC--TGC-TGAACA--  

A.alveata,St.Vit./BA/BRA    AGTTCATCAATTGAATGACTT-CAAAATACCTCCCCCTGC-TGAACA--  

A.spatulata,Vera Cruz/MEX   AGTTCATCAATTGAATGATTT-CAAAATACTCCTCC-CGC-TGAACA--  

A.pickeli,Manaus/AM/BRA     AGTTCATCAATTGAATGACTCTCAAAATACCCCTCC-TGC-TGAACA--  

A.pickeli,Natal/RN/BRA      AGTTCATCAATTGAATGACGTTAAAA-TACCCCTCC-TGCCTGAACA--  

A.pickeli,Vit.Conq./BA/BRA  ATTTCATCAATTGAATGACGTTAAAAACACCCCTCC-TGC--GAACA--  

A.pickeli,Asuncíon/PRY      AGTTCATCAATTGAATGACTTCAAAA-TACCCCTCC-TGC-TGAACA--  

A.pickeli,Macapá/AP/BRA     AGTTCATCAATTGAATGACTTCAAAA-TACCCCTCC-TGC-TGAACA--  

A.montei,Gandú/BA/BRA       AGTTCATCAATTGAATGACTT-CAAAATACCCCTCC-TGC-CGAACA--  

A.montei,Conchal/SP/BRA     AGTTCATCAATTGAATGACTTTCAAAATACCCC--C-TGC-CGTACA--  

A.n.sp.2,Janaúba/MG/BRA     AGTTCATCAATCGAATGACTTCAAAA-TACCCCTCC-TGC-TGAACA--  

A.manihoti,Camamu/BA/BRA    AGTTCCTCTATTGAATGACTTCAGAA-TACCCCTCC-TGC-TGAACA--  

A.manihoti,Manaus/AM/BRA    AGTTCTTCTATTGAATGACTTCAGAA-TACCCCTCC-TGC-TGAACA--  

A.serpentina clone dna38    AGTTCATCAATTGAATGACTT-CAAAATACCCCTCC-AGCT-GAACATA  

A.striata clone dna41       AGTTCATCAATTGAATGGCTT-CAAAATACCCCTCC-CGCT-GAACATA  
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Alinhamento das sequências da região COI utilizadas no estudo morfométrico e molecular de populações de Anastrepha pickeli  

                                     10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    ATAAAATTG-GGTCTCCTCCTCCAGCAGGGTCGAAGAATG--ATGTATTTAAA-TTTCGAT-CTGTTAA-------TAGTAT-TGT-AATTGCACCAGCT  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     ATAAAATTG-GGTCTCCTCCTCCAGCAGGGTCGAAGAATG--ATGTATTTAAA-TTTCGAT-CTGTTAA-------TAGTAT-TGT-AATTGCACCA-CT  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   ATAAAATTG-GGTCTCCTCCTCCAGCAGGGTCGAAGAATG--ATGTATTTAAC-TTTCGAT-CTGTTAA-------TAGTAT-TGT-ACTTGCACCAGCT  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  ATAAAATTG-GATCTCCTCCTCCGGCAGGGTCGAAGAATG--ACGTATTTAAA-TTTCGAT-CTGTTAA-------TAGTAT-TGT-AATTGCACCAGCT  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  ATAAAATTG-GATCTCCTCCTCCGGCAGGGTCGAAGAATG--ACGTATTTAAAATTTCGATTCTGTTAA-------TAGTAT-TGT-AATTGCACCAGCT  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     ATAAAATTG-GATCCCCTCCTCCAGCAGGATCCAAAAATGTGATGTGATTTAAATTTCGAT-CTGTTAA-------CAACAT-AGTTAATTGCACCAGCT  

A.striata, Manaus/AM/BRA    ATATTTTTATGGACTA--CCTTCAGGCACCCCGACACATGGAACGCGTC--AGCTTTTGCAA-TTTCGCG-CATTTTAGCCAATGCT-TCTGCAGAAGCT  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  ATATATTTATGGACTA--CCTTCAGGCACC-CGACACATGGAACGCGTCACAGCTTATGCAGATATTGCGACATTATAGCCAATGCTATCTGCAGAAGCT  

 

                                    110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    AG--AACT-GGTAAGGA--TAAAAGTAATAATA-GGGCTGTTAA-TACTACA--GCTCATA-C-GAAT-AATGGTATTC-GATCAA--ATGTT-ATACC-  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     AG--AACTGG-TAAGGA--TAAAAGTAATAATA-GGGCTGTTAA-TACTACA--GCTCATA-C-GAAT-AATGGTATTC-GATCAA--ATGTT-ATACC-  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   AG--AACTGG-TAAGGA--TAAAAGTAATAATA-GGGCTGTTAA-TACTACA--GCTCATA-C-GAAT-AATGGTATTC-GCTCAA--CTGTT-ATACC-  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  AG--AACT-GGTAAGGA--TAAAAGTAATAATA-GGGCTGTTAA-TACTACA--GCTCATA-C-GAAT-AATGGTATTC-GATCAA--ATGTT-ATACC-  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  AG--TACTGGGTAAAGGATTAAAAGTAATAATAAGGGCTGTTAAATACTACA--GCTCATA-C-GAATTAATGGTATTCCGATCAA--ATGTTTATACCC  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     AG--TACTGG-TAAAGA-TAAAAAGTAATAATA-ATGCTGTTTAATACTACA--GCTCATAACAAAATAAAAGGTATTC-GATCAA--ATGTTTATACCC  

A.striata, Manaus/AM/BRA    AGG-TAGTAG--TCCGT--TCGTACTCGTAATA-GCCCTGTTAA-TATAGCAGCGTTAA-CCC-TAAT--TCGTTACTC-CTTGGA--ATGTT-ATACC-  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  GGTATAGTAGGTACCGTTCTCGTACTCGTTATACGCCCAG--AATTATAGCACCGTTAAGCCC-TAATTGTCGTTACTCACTTGGATAATGTTATTGTA-  

 

                                    210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    TGTAGAGCGTAT-ATTAATTA----CTGTT-GTAATAAAATT--TAC--TGCCCCT-AGGATT-GATGAAATACCCG-CTAGATG-TAATGA--AAAAAT  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     TGTAGAGCGTAT-ATTAATTA----CTGTT-GTAATAAAA--TTTAC--TGCCCCT-AGGATT-GATGAAATACCCG-CTAGATG-TAATGAA-AAA-AT  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   TGTAGAGCGTAT-ATTAATTA----CTGTT-GTAATAAAA--TTTAC--TGCCCCT-AGGATT-GATGAAATACCTG-CTAGATG-TAATGAA-AAA-AT  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  TGTAGAGCGTAT-ATTAATTA----CTGTT-GTAATAAAATT--TAC--TGCCCCT-AGGATT-GATGAAATACCCG-CTAGATG-TAATGA--AAAAAT  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  TGTAGAGCGTAT-ATTAATTA----CTGTTTGTAATAAAAAATTTACG-TGCCCCT-AGGATTTGATGAAATACCCG-CTAGATG-TAATGAA-AAA-AT  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     AGTGGATCGTATGATTAATAAA---CTGTAGTAAATAAAA--TTTAC--TGCTCCTTAAAAATTGATGAAATTCCTG-CTAAATG-TAGTGAA-AAACAT  

A.striata, Manaus/AM/BRA    AGTAGATCCAAG-ATTGTCGACTCCTGCTCACCGATCAGA--TTTACACTGGCGGC-ACGAGT---TGCGGTACTCTTGTGATAGGTGATAGACGGA---  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  -ACAGCTCCAAG-ATTGTCGAT--ATGCTCACCGATCAGA---ATACACTGG-GG---CGAGT---TGCGGTACTCTTGTGATAGCTGATAGACGGA---  

 

                                    310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    AGCTAAATCTACTGAGGCTCCTCCATGAGCGATTAA-AGATGATA-GGGGAGGGTAAACAGTTC-ATCCTGTACCAGCCC--CGTTTTCTACTATACTAC  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     AGCTAAATCTACTGAGGCTCCTCCATGAGCGATTAA-AGATGATA-GGGGAGGGTAAACAGTTC-ATCCTGTACCAGCCC--CGTTTTCTACTATACTAC  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   AGCTAAATCTACTGAGGCTCCTCCATGAGCGATTAA-AGATGATA-GGGGAGGGTAAACAGTTC-ATCCTGTACCAGCCC--CGTTTTCTGCTATACTAC  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  AGCTAAATCTACTGAGGCTCCCCCATGAGCGATTAA-AGATGATA-GGGGAGGGTAAACAGTTC-ATCCTGTACCAGCCC--CGTTTTCTACTATACTAC  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  AGCTAAATCTACTGAGGCTCCCCCATGAGCGATTAA-AGATGATA-GGGGAGGGTAAACAGTTCTATCCTGTACCAGCCC--CGTTTTCTACTATACTAC  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     AGCTAAATCTACTGAAGCTCCTCCATGAGCAATTAA-AGATGAAA-GTGGAGGATAAACAGTTC-ATCCTGTACCAGCCC--CATTTTCTACTATACTAC  

A.striata, Manaus/AM/BRA    AGTCTAGTCC----GAGCTTTGTCCTGCGAGGCCAGGATACACGAA--GATGAGCCAGCCCCTTAGTCATGT-CAACCTTAACGTCGTCGA-TATGCTTC  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  AGTCTAGTCC----GAGCTTTGTCCTGCGAGGCCAGGATACACGAATATAAGAGCCAGCCCCTTAGTCATGT-C-TCTTTAACGTCGTC-A-TATGCTTC  
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                                    410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    TTAC--TA-GTAAGAGTGTAAGG-GAGGGGGGTAGTAACCAAAATCTTATATTGTTTATT-CGTGGGAATG-CTATAT-CAGGTGCTCCTAATATTAATG  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     TTAC--TA-GTAAGAGTGTAAGG-GAGGGGGGTAGTAACCAAAATCTTATATTGTTTATT-CGTGGGAATG-CTATAT-CAGGTGCCCCTAATATTAATG  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   TTAG--TA-GTAAGAGTGTAAGG-GAGGGGGGTAGTAACCAAAATCTTATATTGTT-ATT-CGTGGGAATG-CTATAT-CAGGTGCTCCTAATATTAATG  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  TTAC--TA-GTAAGAGTGTAAGG-GAGGGGGGTAGTAGTCAAAATCTTATATTGTTTATT-CGTGGGAATG-CTATAT-CAGGTGCCCCTAATATTAATG  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  TTAC--TA-GTAAGAGTGTAAGG-GAGGGGGGTAGTAGTCAAAATCTTATATTGTTTATT-CGTGGGAATG-CTATAT-CAGGTGCCCCTAATATTAATG  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     TTAC--TA-GTAGTAATGTAAGA-GAAGGAGGTAATAATCAAAATCTTATATTATTTATT-CGTGGAAATG-CTATAT-CAGGTGCTCCTAGTATTAGAG  

A.striata, Manaus/AM/BRA    TTATAGTAAGCAGTCGCATACCTCAACGTCTTCTGGACGCGTAGCGTTCTTTGATTCCTCGTGTATACCTGGCTTGGCACGAATGAGCTCAGACT--ACT  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  TTATAGTAAGCAGTCGCATACCTCAACGTCTTCTGGACGCGTAGCGTTCTTTGATTCCTCGTGTAT-CCTGGCTTGGCACGAATGAGCTCAGACT--ACT  

 

                                    510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    GTA-CTAATCAATTTCCAAATCCTCCAATT-AT-----AATA--GGTAT-TACCATAAAAAAAA-TT----ATG-ACAAAT---GCGTGA-GC-TGT-GA  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     GTA-CTAATCAATTTCCAA-TCCTCCAATT-AT-----AATA--GGTAT-TACCATAAAAAAAA-TT----ATA-ACAAAT---GCGTGA-GC-TGT-GA  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   GTA-CTAATCAATTTCCAACTCCTCCAATT-AT-----AATA--GGTAT-TACCATAAAAAAAA-TT----ATA-ACAAAT---GCGTGA-GC-TGT-GA  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  GTA-CCAATCAATTTCCAAATCCTCCAATT-AT-----GATA--GGTAT-TACTATAAAAAAAA-TT----ATA-ACAAAT---GCGTGA-GC-TGT-GA  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  GTA-CCAATCAATTTCCAAATCCTCCAATT-AT-----GATACGGGTAT-TACTATAAAAAAAAATT----ATA-ACAGAATTGGCGTGA-GC-TGTTGA  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     GTA-CTAATCAGTTTCCAAATCCTCCAATTTAT-----AATA--GGTAT-TACTATAAAAAAAA-TT----ATA-ACAAAT---GCGTGA-GC-TGTT-A  

A.striata, Manaus/AM/BRA    GTGCGTCATGA----CTACGTCCGCTAGTAGATTACCCACAACAGTTA-CCTGTGTACAGAAGATCAA-TGATC-ACCGAG-GACTGTTGTCC-TATCTC  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  GTGCGTCATGAT---CTACGTCCGCTAGTAGATTACCCACAACAGTTA-CCTGTGTACAGAAGATCAATTGATCTACCGAGTGACTGTTGTCCATATCTC  

 

                                    610       620       630       640       650       660       670       680       690       700          

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    -CAATAACATTATAAATTTGATC-ATCTCCAATT-AATGCTCCT--GGGTGTCCTAATT--CAGTTCGAATT-AGAATTCTAAG-GGATGTTCCTACT-A  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     -CAATAACATTATAAATTTGATC-ATCTCCAATT-AATGCTCCT--GGGTGTCCTAATT--CAGTTCGAATT-AGAATTCTAAG-GGATGTTCCTACT-A  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   -CAATAACATTATAAATTTGATC-ATCTCCAATT-AATGCTCCT--GGGTGTCCTAATT--CAGTTCGAATT-AGAATTCTAAG-GGATGTTCCTACT-A  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  C-AATAACATTATAAATTTGATC-ATCTCCAATT-AGTGCTCCT--GGGTGCCCTAATT--CAGTTCGAATT-AGAATTCTAAG-GGATGTTCCTACT-A  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  CCATTAACATTATAAATTTGATCCATCTCCAATTTAGTGCTCCCTGGGGTGCCCTAATT--CAGTTCGAATTTAGAATTCTAAG-GGATGTTCCTACT-A  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     CAATTTACATTATAAATTTGATC-ATCTCCAACTTAAGGCTCCT-GGAATGTTCTAGTT--CAGTTCGAATT-AGGATTCTAAGCAGATGTTCCCACTTA  

A.striata, Manaus/AM/BRA    -TAGTCACATTCTGTCTCTGAAC-ACTTGTCAATGAGCGCAGAG---ACTACGGATATTTGCTTGTAGAAA--TCCTTGATATAGCGCTGGCTAAACCGA  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  CTAGTCACATTCTGTCTCTGAAC--CTTGTCAATGAGCGCAGAG---ACTACGGATATTTGCTTGTAGAAA--TCCTTGATATAGCGCTGGCTAAACCGA  

 

                                    710       720       730       740       750       760       770       780        

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

A.pickeli, Manaus/AM/BRA    TGC-CGGCTCATGCACCGAAAATAAAATATAAAGTTCCGAT--ATCTTTATGATTTGTTGAAAATAAT-CATTGTC-GCG  

A.pickeli, Natal/RN/BRA     TGC-CGGCTCATGCACCGAAAATAAAATATAAAGTTCCGAT--ATCTTTATGATTTGTTGAAAATAAT-CATTGTC-GCG  

A.pickeli, Cochabamba/BOL   TGC-CGGCTCATGCACCGAAAATAAAATATAAAGTTCCGA---ATCGGTATGATTTGTTGAAAATAAT-CATTGTC-GCG  

A.pickeli, Linhares/ES/BRA  TGC-CAGCTCATGCACCGAAAATAAAATATAAAGTTCCGAT--ATCTTTATGATTTGTTGAAAATAAT-CATTGTC-GCG  

A.pickeli,Teixeira./BA/BRA  TGC-CAGCTCATGCACCGAAAATAAAATATAAAGTTCCGGATATTCTTTATGATTTGTTGAAAATAAT-CATTGTC-GCG  

A.pickeli, Asuncíon/PRY     TAC-CGGCTCATGCTCCGAAAATAAAATTTAATGTTCCACT--ATCTTTATGATTTGTTGAAAATAAT-CATTGTC-GCG  

A.striata, Manaus/AM/BRA    TGTACGGTTAACTGACCAAACTCAAATCGTCATTTTGCA---ATTCGATGCTGCAGGAGCTAGACGACACTCTATCAG--  

A.serpentina, Manaus/AM/BR  TGTAC-GTTAACTGACCAAACTCAAATCGTCATTTTGC-----TTCGATGCTGCAGGAGCTAGACGACACTCTATCA---  
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