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Resumo
Noctiliostrebla Wenzel, 1966 pertence a Streblidae, uma família de moscas
parasitas exclusivas de morcegos, e compreende atualmente quatro espécies divididas
em dois grupos, grupo A: Noctiliostrebla dubia (Rudow, 1871) e N. traubi Wenzel,
1966; e grupo B: N. aitkeni Wenzel, 1966 e N. maai Wenzel, 1966. O gênero está
incluído dentro da subfamília Trichobiinae, junto com Paradyschiria Speiser, 1900,
sugerido como seu grupo-irmão hipotético. Com uma classificação sistemática
complicada e poucos estudos taxonômicos, Noctiliostrebla caracteriza-se como um
grupo muito homogêneo e de difícil distinção entre suas espécies. Restrito ao
continente americano, exibe um alto grau de especificidade em relação às duas únicas
espécies de morcegos do gênero Noctilio Linnaeus, 1766, N. albiventris Desmarest,
1818 e N. leporinus (Linnaeus, 1758). Não existem trabalhos filogenéticos para
Noctiliostrebla, sendo que, os únicos estudos envolvendo Streblidae foram feitos para
propor uma hipótese de relacionamentos entre as famílias de Hippoboscoidea. O
projeto tem como objetivos realizar a revisão taxonômica do gênero Noctilostrebla e
reconstruir uma hipótese de relacionamento entre as espécies do gênero, utilizando
caracteres morfológicos e um conjunto de dados moleculares composto por três genes
mitocondriais (12S, COI e cytB) e um gene nuclear (CAD). Dois métodos de análise
foram empregados: análise de parcimônia, com pesagem igual dos caracteres, e
análise de máxima verossimillhança. As análises foram realizadas com dados
morfológicos e moleculares separados, enquanto os dados moleculares foram
analisados com genes concatenados e separados em mitocondriais e nucleares. Como
resultados, as quatro espécies já descritas foram consideradas válidas, sendo aqui
redescritas, e outras seis novas espécies foram descritas. Do total de onze espécies,
cinco são parasitas restritos de N. albiventris e seis de N. leporinus. As estruturas
abdominais forneceram os únicos caracteres diagnósticos encontrados para separação
entre as espécies. Tanto a análise morfológica como a molecular recuperaram
Noctiliostrebla como monofilético e corroboraram a divisão do gênero em dois clados
morfologicamente distintos. As análises com genes mitocondriais e nucleares foram
incongruentes com relação a alguns clados, o que pode ser um indicativo de histórias
filogenéticas diferentes. Os resultados obtidos para Noctiliostrebla apresentaram
semelhanças com as hipóteses consideradas para os hospedeiros.
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Abstract
Noctiliostrebla Wenzel 1966 belongs to Streblida, a family of batflies, and
currently comprises four species divided into two groups, group A: Noctiliostrebla
dubia (Rudow, 1871) and N. traubi Wenzel, 1966; Group B: N. aitkeni. Wenzel, 1966
and N. maai Wenzel, 1966. The genus is included within the Trichobiinae subfamily,
along with Paradyschiria Speiser, 1900, suggested as your hypothetical sister group.
With a complicated systematic classification and a few taxonomic studies,
Noctiliostrebla is characterized as a very homogeneous group and difficult to
distinguish between their species. Restricted to the American continent, exhibits a
high degree of specificity with the only two bats species of the genus Noctilio
Linnaeus, 1766, N. albiventris Desmarest, 1818 and N. leporinus (Linnaeus, 1758).
There are no phylogenetic works with Noctiliostrebla and the only studies involving
Streblidae were made to propose a relationship hypothesis among Hippoboscoidea
families. The project aims to conduct a taxonomic revision of the Noctilostrebla
genus and to rebuild a relationship hypothesis among Noctilostrebla species using
morphological and molecular data set, with three mitochondrial genes (12S, COI and
cytB) and one nuclear gene (CAD). Two analysis methods were used: parsimony with
equal weighting of characters and lielihood. The analyses were performed using
morphological and molecular data separate, while the molecular data were analyzed
with concatenated genes and separated into mitochondrial and nuclear genes. As a
result, the four described species were considered valid being here redescribed, and
six new species have been described. Of all eleven species, five are restricted
parasites of N. albiventris and six are restricted parasites of N. leporinus. The
abdominal structures provided the only diagnostic characters found for separation of
the species. Both morphological and molecular analysis recovered a monophyletic
Noctiliostrebla and supported the division of the genus into two distinct clades. The
analyses of mitochondrial and nuclear genes showed inconsistent clades, which may
be indicative of different phylogenetic histories. The results obtained for
Noctiliostrebla showed similarities with the assumptions for the hosts.
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Introdução
Streblidae é uma família de moscas hematófagas, parasitos exclusivos de
morcegos e que apresentam ampla diversificação morfológica (Wenzel et al. 1966;
Graciolli & Carvalho, 2001). Está inserida dentro de Hippoboscoidea, apresenta 240
espécies descritas, 34 gêneros e cinco subfamílias, das quais três são exclusivas do
Novo Mundo: Nycterophiliinae, Streblinae e Trichobiinae; e duas do Velho Mundo:
Brachytarsininae e Ascodipterinae (Dick & Graciolli 2008). Apesar de ser
cosmopolita e estar distribuída em todas as regiões biogeográficas, Streblidae
apresenta um padrão distribuição em que nenhuma espécie, gênero ou mesmo
subfamília ocorre tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo (Dick & Patterson,
2006; Dittmar et al., 2006; Petersen et al., 2007).
Noctiliostrebla apresenta espécies de tamanho corporal pequeno, com asas
reduzidas, espiráculos torácicos grandes e conspícuos, as suturas mediana e
transversal do tórax unidas formando um “Y” invertido e o conectivo abdominal
transversalmente enrugado (Wenzel et al., 1966; Wenzel, 1976; Guerreiro, 1995;
Graciolli & Carvalho, 2001). Inserido dentro de Trichobiinae, Noctiliostrebla foi
agrupado por Wenzel et al. (1966), baseando-se em estruturas do abdômen e da
cabeça, junto com Paradyschiria Speiser, 1900, Trichobius Gervais, 1844 (grupos
longipes e dugesii), Trichobioides Wenzel, 1966, Mastoptera Wenzel, 1966,
Exastinion Wenzel, 1966, Aspidoptera Coquillett, 1899, Pseudostrebla Costa Lima,
1921, Stizostrebla Jobling, 1939 e Eldunnia Curran, 1934. O gênero está restrito à
Região Neotropical (Graciolli & Carvalho, 2001; Dick & Patterson 2006) e suas
espécies apresentam registros para Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Colômbia,
Panamá, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, Venezuela (Guerrero, 1995; Graciolli &
Carvalho, 2001) e Paraguai (Dick & Gettinger, 2005), sendo que, no Brasil, há
registros para os estados de Minas Gerais, Pará e Paraná (Graciolli & Carvalho, 2001;
Graciolli & Bernard, 2002; Moura et al., 2003).
As espécies de Noctiliostrebla exibem um alto grau de especificidade em
relação às espécies de morcegos do gênero Noctilio Linnaeus, 1766 (Guerrero, 1995;
Graciolli & Carvalho, 2001; Moura et al., 2003), apresentando, normalmente, altas
taxas de prevalência em relação aos seus hospedeiros específicos (Moura et al., 2003;
Dick & Gettinger, 2005). Único gênero da família Noctilionidae, Noctilio possui
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apenas duas espécies, N. albiventris Desmarest, 1818 e N. leporinus (Linnaeus,
1758), que ocorrem nos trópicos do Novo Mundo (Hood & Pitocchelli, 1983; Hood &
Jones Jr, 1984; Reis et al., 2007). São conhecidos por “bulldog bats”, em função da
face semelhante à de um cachorro, e as duas espécies assemelham-se externamente
em muitas características, exceto por N. leporinus ser maior que N. albiventris e
possuir membros posteriores mais robustos, com pés e garras mais desenvolvidos
(Hood & Pitocchelli, 1983; Hood & Jones Jr, 1984; Reis et al., 2007). Noctilio
albiventris é primariamente insetívora, forrageando sobre rios, riachos e pântanos, e
habita florestas tropicais úmidas, formando abrigos, normalmente, próximos a corpos
d’água, em troncos ocos de árvores e construções (Hood & Pitocchelli, 1983; Reis et
al., 2007). Noctilio leporinus é piscívora, e está associada à hábitats de planícies
tropicais, habitando troncos ocos de árvores próximos a corpos d’água e forrageando
sobre lagos e riachos calmos, além de lagoas e baías ao longo do litoral (Hood &
Jones Jr, 1984; Reis et al., 2007). Ambas as espécies de morcegos apresentam
padrões de atividades parecidos, com as maiores frequências após o pôr do sol e após
a meia noite (Hood & Pitocchelli, 1983; Hood & Jones, 1984; Reis et al., 2007).
Com poucos estudos direcionados ao gênero desde sua descrição original,
Noctiliostrebla apresenta uma classificação sistemática complicada e que gera
dúvidas quanto à identificação de suas espécies, como apontam Guerrero (1995) e
Graciolli & Carvalho (2001). Referências feitas por Wenzel (in Wenzel et al., 1966;
Wenzel, 1976) a existência de espécies não descritas para Bolívia, Brasil e Cuba,
deixam evidente que nenhuma solução satisfatória foi dada em suas revisões do
gênero, pois não trataram a contento o complexo de espécies presente. Dessa forma,
uma revisão das espécies, incluindo exame detalhado de todos os espécimes-tipos,
faz-se necessária para resolver e entender a identidade das espécies de
Noctiliostrebla.
Carecem estudos filogenéticos enfocando táxons de Streblidae. Dos poucos estudos
filogenéticos com Streblidae, quase todos enfocaram as relações interfamiliares do
grupo, ou seja, Streblidae no contexto de Hippoboscoidea (Nirmala et al., 2001;
Dittmar et al., 2006; Petersen et al., 2007). Todos esses trabalhos foram realizados
com base unicamente em caracteres moleculares. O único estudo enfocando relações
interespecíficas de um táxon de Streblidae e com base em caracteres morfológicos foi
o recente trabalho de Graciolli & Carvalho (2012), os quais reconstruíram a filogenia
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do grupo phyllostomae do gênero Trichobius. Dessa forma, o presente trabalho
representará a segunda contribuição de um estudo filogenético interespecífico em
Streblidae, e a primeira contribuição de um estudo filogenético em Streblidae
conciliando caracteres moleculares e morfológicos.
Estudos filogenéticos com grupos supra-específicos de Streblidae podem ser
relevantes não só para elucidar seu posicionamento sistemático e identidade
taxonômica, mas também para analisar e discutir a especificidade da associação
parasita-hospedeiro. Noctiliostrebla é um dos poucos táxons ectoparasitas exclusivos
de Noctilio e apresenta um forte componente histórico associando-o aos seus
hospedeiros (Moura et al., 2003). Tendo em vista que o grau de especificidade é um
resultado das associações históricas de parasitas com linhagens de hospedeiros (Dick
& Patterson, 2007) e a co-especiação das moscas ectoparasitas com seus morcegos
hospedeiros pode conduzir a filogenias paralelas entre ambos (Patterson et al., 1998;
Dick, 2006), o estudo dos parasitos também pode ser uma fonte de informações
importantes para a compreensão dos próprios hospedeiros (Fritz, 1983).

Histórico
Em 1966, Wenzel erigiu o gênero Noctiliostrebla Wenzel (in Wenzel et al.,
1966) para abrigar duas espécies braquípteras de Streblidae descritas anteriormente
para a família Hippoboscidae, Lipoptena dubia Rudow, 1871 e Lepopteryx
megastigma Speiser, 1900, sendo a primeira designada como genótipo (Wenzel et al.,
1966). Ao descrever L. dubia em 1871, Rudow provavelmente baseou-se em uma
série mista de quatro espécimes (Speiser, 1902), o que levou a uma sequência de
interpretações diferentes por parte dos pesquisadores na identificação desta espécie,
apesar de sua descrição referir-se a uma característica típica de Noctiliostrebla, como
notado por Wenzel et al. (1966).
No trabalho de Wenzel et al. (1966), em seus primeiros estudos baseados
somente em material proveniente do Panamá, os autores consideraram que havia uma
única espécie, tratando N. megastigma e N. dubia como possivelmente sinônimas.
Intrigados quanto à questão da relação parasito-hospedeiro, ainda no trabalho de
1966, os autores resolveram reexaminar o material do Panamá juntamente com
material adicional de outras localidades. Com isso, neste segundo momento,
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consideraram que seriam duas espécies ao invés de uma, para em seguida, num
terceiro momento, concluírem que se tratava de um complexo de espécies
intimamente relacionadas, cogitando a existência de sete a nove espécies (Wenzel et
al., 1966). Assim, consideraram N. megastigma e N. dubia como válidas.
O estudo de Wenzel et al. (1966) indicou que um número de espécies havia
sido confundido com o nome megastigma, mas como não puderam examinar os
síntipos de N. megastigma, não foram capazes de resolver o problema de identidade
da espécie. Com isso, foram descritas para Noctiliostrebla três novas espécies: N.
aitkeni Wenzel, 1966, N. maai Wenzel, 1966 e N. traubi Wenzel, 1966, além de N.
dubia (Rudow, 1871) e N. megastigma (Speiser, 1900). As cinco espécies foram
então divididas em dois grupos com base em suas semelhanças morfológicas: grupo
A (N. dubia, N. megastigma e N. traubi) e grupo B (N. aitkeni e N. maai).
Em 1976, após conseguir examinar três dos cinco síntipos de Lepopteryx
megastigma, Wenzel concluiu que esta deveria, de fato, tornar-se sinônima de N.
dubia (Wenzel, 1976). A partir disso, o gênero Noctiliostrebla passou a compreender
quatro espécies descritas, mas mantendo a divisão em dois grupos, grupo A (N. dubia
e N. traubi) e grupo B (N. aitkeni e N. maai) (Wenzel, 1976).
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Conclusões
Na revisão, as quatro espécies reconhecidas de Noctiliostrebla foram
consideradas válidas e redescritas. Além disso, sete espécies novas foram descritas,
ficando o gênero com um total de onze espécies, seis espécies parasitas de Noctilio
leporinus Linnaeus, 1766: Noctiliostrebla dubia (Rudow, 1871), N. traubi Wenzel,
1966, N. aitkeni Wenzel, 1966, Noctiliostrebla sp. nov. 5, Noctiliostrebla sp. nov. 6 e
Noctiliostrebla sp. nov. 7; e cinco espécies parasitas de Noctilio albiventris
Desmarest, 1818: N. maai Wenzel, 1966, Noctiliostrebla sp. nov. 1, Noctiliostrebla
sp. nov. 2, Noctiliostrebla sp. nov. 3 e Noctiliostrebla sp. nov. 4.
A análise de parcimônia com dados morfológicos incluiu todas as espécies
reconhecidas no presente trabalho e recuperou Noctiliostrebla como um grupo
monofilético. A divisão do gênero em dois clados principais corroborou Wenzel (em
Wenzel et al., 1966) que dividiu Noctiliostrebla em dois grupos de espécies (“grupo
A” e “grupo B”). Por isso, no presente trabalho, foram utilizados os grupos propostos
por Wenzel para a apresentação e discussão dos resultados. As espécies do “grupo B”
foram divididas em dois clados, um com parasitos de Noctilio leporinus e outro com
parasitos de N. albiventris. A ausência de caracteres agrupando Noctiliostrebla maai
em um dos clados do “grupo B” resultou em uma tricotomia para o clado. As análises
de parcimônia e verossimilhança com dados moleculares foram congruentes com a
hipótese de relacionamento recuperada pela análise morfológica. Entretanto,
incongruências bem suportadas em alguns dos relacionamentos obtidos pela análise
separada dos genes mitocondriais e do gene nuclear levantaram argumentos quanto a
possibilidade de genes com histórias filogenéticas diferente. As incongruências nas
análises, somadas aos problemas na morfologia com possíveis características
intermediárias e a correspondência observada entre parasitos e subespécies de
Noctilio, apontaram para uma proximidade com a hipótese de ocorrência de
hibridização entre as subespécies dos hospedeiros. Em função da amostragem de
caracteres e de táxons realizada neste trabalho, a hipótese do grupo irmão não foi
considerada, sendo deixada em aberto para futuras análises.
A revisão e a filogenia apresentadas aqui são um passo importante na
compreensão da história de Noctiliostrebla e da própria família, além de contribuir
para o entendimento de padrões envolvendo uma alta especificidade parasito-
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hospedeiro. As variações morfológicas encontradas entre espécimes geograficamente
distantes permitiram o estabelecimento das espécies aqui reconhecidas e não foram
encontradas evidências concretas que inviabilizassem tal reconhecimento. Porém, não
há dúvidas de que a corroboração de hibridização em Noctiliostrebla, como
preconizadas para as subespécies de Noctilio, levaria a problemas taxonômicos nas
espécies reconhecidas no presente trabalho. Com isso, análises com uma mais ampla
amostragem geográfica e de dados (morfológicos e moleculares), bem como estudos
sobre a ecologia dos parasitos nos abrigos dos hospedeiros, podem lançar uma luz
sobre os problemas discutidos aqui.
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