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Resumo 
 
Petersen VAR. Polimorfismos em Aedes scapularis: Caracterização genética e 
morfológica de um dos vetores de filárias e arbovírus. [Tese (Doutorado em 

Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo; 2017. 
 

 A presente tese compreende 2 capítulos, dedicados à investigação de 
complexo de espécie e polimorfismo em Aedes scapularis. Como 
complementação das atividades acadêmicas, apresento na sessão anexo 
desta tese, 3 artigos científicos de minha autoria acerca do tema “culicídeos”. 

 No Capítulo 1 realizamos análises de complexo de espécies e 
polimorfismo molecular em Aedes scapularis, com espécimes da Mata 
Atlântica, Caatinga e Mata Amazônica e utilizamos como marcadores 
biológicos: gene Citocromo Oxidase Subunidade I (COI), DNA mitocondrial 
completo e Morfometria Geométrica alar (MG). Algumas amostras biológicas 
analisadas em trabalhos anteriores (de minha autoria ou alheios) tiveram de ser 
revisitadas nesta tese, porém em contexto mais abrangente. Encontramos um 
alto polimorfismo evidenciado por todos os marcadores populacionais nos 
mosquitos dos diferentes biomas estudados e diferentes níveis de estruturação 
populacional de acordo com o marcador empregado. Não foi possível observar 
estruturação populacional na análise do gene COI, uma leve estruturação 
populacional foi observada na MG da asa e uma alta estruturação populacional 
foi observada na análise filogenética dos genes mitocondriais codificadores de 
proteínas. Neste capítulo foi concluído que possivelmente Aedes scapularis 
não consiste de um complexo de espécies. 

No Capítulo 2 foi desenvolvido um resumo técnico dos procedimentos 
utilizados na análise e montagem de 37 genes do DNA mitocondrial de 
indivíduos da espécie Aedes scapularis para estudo de investigação de 
complexo de espécie e polimorfismo neste mosquito realizado no Capítulo 1. 
Foi possível montar os genes mitocondriais de 19 indivíduos, utilizando os 
programas “Mimicking Intelligent Read Assembly” e algoritmo “Mitochondrial 
Baiting and Iterative Assembly”. Foram encontrados 6 mosquitos fêmeas na 
qual foi amplificado o seu DNA e do mamífero picado, contudo foi possível 
realizar “filtragem” do DNA do mosquito em relação ao do vertebrado . 

Analisando a tese em conjunto, obtivemos duas conclusões principais: 
1) a espécie Aedes scapularis é genética e morfologicamente polimórfica em 
todos os ambientes estudados, 2) Não encontramos evidência de complexo de 
espécies neste mosquito, e então acreditamos que a espécie Aedes scapularis 
é uma única entidade taxonômica. 

 
Palavras-chave: Aedes scapularis. DNA mitocondrial completo. COI.  
Morfometria geométrica. Polimorfismo. Complexo de espécies. 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Petersen VAR. Polymorphisms in Aedes scapularis: Genetic and morphological 
characterization of one filaria and arbovirus vector. [Ph. D. thesis 
(Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2017. 

 
The present thesis comprises 2 chapters we dedicated to the 

investigation of species complex and polymorphism in Aedes scapularis. As a 
complement to the academic activities, I show in the attached section of this 
thesis, 3 scientific papers of my authorship on the theme "Culicidae".  

 In Chapter 1 we realized analysis of species complex and molecular 
polymorphism in Aedes scapularis, with specimens of the Atlantic Forest, 
Caatinga (Xerophytic sparse tropical scrub) and Amazonian Forest and using 
the biological markers: Cytochrome Oxidase Subunit I gene (COI), Whole 
mitochondrial DNA and Wing Geometric Morphometric (GM). Some biological 
samples analyzed in previous works (of mine or others) were reanalyzed in this 
thesis, but in a broader context. We found a high polymorphism evidenced in all 
the population markers in the mosquitoes of the different biomes studied and 
different levels of population structure according to marker used. It was not 
possible to observe population structure in the analysis of the COI gene, a 
weakly population structuring was observed in wing GM, and a high population 
structure was observed in the phylogenetic analysis of protein coding 
mitochondrial genes. In this chapter we concluded that probably does not occur 
species complex in Aedes scapularis. 

In Chapter 2 a technical summary of the procedures were used in the 
analysis and assembly of 37 mitochondrial DNA genes of Aedes scapularis to 
study the species complex and polymorphism in this mosquito realized in 
Chapter 1. It was possible to assemble the mitochondrial genes from 19 
individuals using the "Mimicking Intelligent Read Assembly" software and 
“Mitochondrial Baiting and Iterative Assembly" program. Were found 6 female 
mosquitoes in which their DNA and the mammalian DNA were amplified, 
however, it was possible to "filter" the mosquito DNA in relation to the 
vertebrate. 

Analyzing the thesis, we obtained two main conclusions: 1) The Aedes 
scapularis species is genetically and morphologically polymorphic in all the 
studied environments. 2) We not found evidence of a species complex in this 
mosquito, then we believe that the species Aedes scapularis, It is a single 
taxonomic entity. 
  
Keywords: Whole mitochondrial DNA. COI. Geometric morphometrics. 
Polymorphism. Species complex. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

1.1 Aspectos gerais da tese 
 

A presente tese está composta de 2 capítulos e foi desenvolvida dentro 
das normas descritas no Manual Vancouver (Parte IV), sugerido por este 
Programa de Pós-Graduação no item XII.2.2 presente no Novo Regulamento 
do Programa de Pós-Graduação para matriculados a partir de 12/04/2014. 
 

1.2 Questão nomenclatural da espécie Aedes scapularis (Ochlerotatus 
scapularis) 

 
Atualmente ocorre uma ampla instabilidade na taxonomia de culicídeos, 

pois novas ferramentas permitem novas perspectivas de estudo, o uso de 
técnicas tais como análises filogenéticas podem melhorar a tomada de 
decisões em classificações taxonômicas. Esta instabilidade taxonômica ocorre 
com vários culicídeos do gênero Aedes ou Ochlerotatus e a espécie objeto 
deste estudo, o mosquito Aedes scapularis também está em discussão em 
relação à classificação da sua nomenclatura.  Anteriormente utilizávamos a 
nomenclatura Ochlerotatus scapularis segundo Reinert et al. (2008) para este 
mosquito, contudo passamos a utilizar gênero Aedes para a espécie Aedes 
scapularis de acordo com Wilkerson et al. (2015). 
 Reinert et al 2008 estudaram 297 caráteres morfológicos de mosquitos 
do subgênero Ochlerotatus pertencentes ao gênero Aedes, encontrados em: 
ovos, larvas de quarto instar, pupas e adultos. Foram reunidos os 297 
caracteres morfológicos em análise de máxima parcimônia e foi observado que 
todos os mosquitos do subgênero Ochlerotatus eram pertencentes ao mesmo 
clado. Com base nos resultados obtidos, os autores proporam a elevação do 
subgênero Ochlerotatus para a categoria de gênero. Alguns anos após o 
estudo de Reinert et al. 2008, as análises filogenéticas estudadas por estes 
autores foram reavaliadas por Wikerson et al. (2015) e foi visto que as relações 
filogenéticas foram fracamente suportadas, pois foi observado que os rankings 
taxonômicos falharam na prioridade e outros critérios úteis de nomeação dos 
táxons. No estudo de Reinert et al. (2008) também foram consideradas mais as 
características taxonômicas da genitália masculina e feminina dos gêneros 
considerados Ochlerotatus e Aedes do que as relações cladísticas. 
Adicionalmente a isso, é possível que o polimorfismo das estruturas 
interindividuais da mesma espécie seja comum, principalmente na genitália, 
assim, basear-se em apenas alguns caracteres morfológicos pode gerar 
dúvida. Então com base nestas observações, Wilkerson et al. (2015) propôs 
que o gênero Ochlerotatus retorne a classificação de subgênero. Levando em 
consideração os estudos realizados por este autor, acreditamos que faz sentido 
e é melhor manter este gênero como era antes do estudo de Reinert et al. 
(2008).  

Além disso, buscamos artigos indexados que usam Ochlerotatus como 
gênero de scapularis, e o número de pesquisadores que utilizam Ochlerotatus 
em relação ao gênero Aedes é menor, como segue abaixo: 
 

 



Tabela 1- Dados acessados a respeito da frequência dos gêneros Aedes e 
Ochlerotatus em sites de pesquisa acadêmica. Data de acesso: 2000 - 2016. 

Base de consulta Número de resultados 

Aedes scapularis Ochlerotatus scapularis 

Web of Science  47 34 

Google Scholar 394 215 

 
1.3 Aedes scapularis 
 

Aedes scapularis é um mosquito vetor de filárias e arbovírus com ampla 
distribuição na região Neotropical.  As larvas de Ae. scapularis se desenvolvem 
em poças d’água naturais em ambiente silvestre, contudo atualmente este 
mosquito está em incipiente adaptação às regiões urbanas. As larvas do 
mosquito Ae. scapularis são cada vez mais observadas se desenvolvendo em 
regiões rurais, semi- rurais e urbanas em recipientes artificiais como em latas 
de tinta e caixas d’água (Forattini et al., 1978; Forattini et al., 1997; Silva, 
2002). O fato de esta espécie adaptar-se ao ambiente urbano a faz um 
potencial risco à saúde pública, já que apresenta competência vetorial para 
agentes etiológicos de arboviroses (Forattini, 2002) e filarioses (Labarthe et 
al.,1998) como: vírus do Melao, vírus da Febre Amarela, Ilhéus e encefalite 
Equina Venezuelana, além do vírus do Rocio (Spence et al., 1962; Arnell, 
1976) e suspeita-se que este veicule também o verme Wuchereria bancrofti, 
(Forattini, 2002). Dentre estes agentes etiológicos, destaca-se a sua 
capacidade vetorial para o vírus Rocio, este é um vírus de RNA da família 
Flaviviridae e causa sintomas parecidos com os provocados pelo vírus da 
dengue: dor de cabeça, febre, dores pelo corpo e pode ocasionar a morte do 
paciente. Acredita- se que o mosquito Ae. scapularis foi o mais provável vetor 
do vírus Rocio no Vale do Ribeira, pois esta espécie foi a mais frequente 
encontrada no local, com alta antropofilia e além disso esta espécie apresenta 
competência vetorial comprovada em laboratório (Mitchell et al., 1986) 
Observou-se a partir de 1975, um aumento de casos de pessoas infectadas 
com o vírus do Rocio, esta condição teve continuidade nos anos seguintes, 
principalmente nos meses de alta pluviosidade, atingindo 13 municípios do 
Vale do Ribeira até o ano de 1978 (Iversson, 1977, 1980). Após o ano de 1978 
os casos diminuíram consideravelmente, mas no ano 2000, Romano-Lieber et 
al. (2000) constataram em inquérito sorológico, a presença do arbovírus na 
população de alguns bairros do Vale do Ribeira. Este mosquito também 
apresenta a capacidade vetorial para a filária Dirofilaria immitis, parasita de 
cães (Guerrero et al., 1992a) e possivelmente veicula as larvas desta filária na 
baixada litorânea do Rio de Janeiro (Lourenço-de-Oliveira et al.,1998).  

Durante o ano 2000 foi realizado por Vasconcelos et al 2001, um estudo 
de vigilância epidemiológica do vírus da Febre Amarela nos estados brasileiros: 
Amazonas, Bahia, Distrito Federal,  Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, São 
Paulo e Tocantins. Neste estudo foi encontrado um “pool” de Aedes scapularis 
infectado naturalmente com vírus da Febre Amarela no estado da Bahia. Além 
destes agentes etiológicos citados é possível que este mosquito apresente 
capacidade vetorial para alguns outros flavivírus como o da Dengue e Zika, 



pois este mosquito ocorre em regiões de epidemia destes vírus (Costa da Silva 
et al., 2017). 

Esta espécie além de apresentar capacidade e competência na 
veiculação dos diferentes agentes etiológicos citados, hoje também se sabe 
que este mosquito é genético e morfologicamente polimórfico. As implicações 
desta característica são explanadas a seguir. 

 
Figura 1- Aedes scapularis fêmea. Foto: Morais (2008) 

 

 
 
1.4 Importâncias do estudo de espécies polimórficas  
 

Espécies com alto polimorfismo podem apresentar plasticidade em 
adaptação para novos ambientes e suas novas condições. Um exemplo de 
como o alto polimorfismo genético e a microevolução podem atuar na 
adaptação de espécies aos centros urbanos está no mosquito Aedes aegypti. 
Aquele mosquito apresenta um alto polimorfismo genético em relação a outras 
espécies exóticas (115 alelos e Fst= 0.0358) e foi observado que sua 
frequência alélica foi variável ao longo de 14 meses estudados. Esta rápida 
microevolução pode envolver caracteres não neutros e afetar a suscetibilidade 
desses mosquitos aos inseticidas e repelentes químicos facilitando sua 
habitação em áreas urbanizadas (Louise et al., 2015).  

Espécies com potencial risco à adaptação e domiciliação devem ser 
pesquisadas, monitoradas e controladas para evitar a presença de mais um 
mosquito vetor urbanizado, como pode ser o caso do mosquito Ae. scapularis. 
Afinal este mosquito está atualmente em transição para o ambiente urbano e 
este apresenta capacidade vetora, como já foi citado no item anterior (1.3), 
para várias arboviroses e filarioses.  
 

 



1.5 Polimorfismo em Aedes scapularis 
 

A espécie Ae. scapularis apresenta alto polimorfismo genético e 
morfológico. O primeiro trabalho voltado ao polimorfismo de Ae. scapularis foi 
desenvolvido por Arnell em estudo populacional deste mosquito realizado com 
em 1976, este autor encontrou diferenças no número de processos 
retrodirigidos (PRs) do filamento apical do gonocóxito (Figura 2) em um dos 
lados da genitália masculina (presença e ausência de PR) entre indivíduos de 
mesma população desta espécie e diferenças no tamanho da cobertura de 
escamas do escudo deste mosquito. Mais tarde, baseado nesses achados de 
Arnell, 1976, Forattini, 2002, sugeriu a hipótese de tal polimorfismo se tratar de 
complexo inicial de espécies em Ae. scapularis. Posteriormente, com base nos 
trabalhos de Arnell, 1976 e Forattini, 2002, foi desenvolvido durante trabalho de 
mestrado de Devicari, 2010 um estudo com populações do mosquito Aedes 
scapularis, na qual o objetivo era verificar a presença de complexo de espécie 
neste mosquito. Foram observadas neste estudo, variações interpopulacionais 
no formato alar e 21 haplótipos em apenas 48 indivíduos analisados. 
Equivalente polimorfismo genético e morfológico foi observado por Petersen, 
2012, neste mosquito. Foram observados 46 haplótipos em apenas seis 
populações analisadas (TRE, ITA, PET, PAR e BUT) e ampla variação no 
formato alar nestas mesmas populações. No trabalho desenvolvido por 
Petersen et al. 2015 foi observado um alto polimorfismo e não foi encontrado 
indício de complexo de espécies nas populações analisadas. Para continuar a 
investigação da presença de complexo de espécies e polimorfismo, foram 
realizados 2 trabalhos narrados em 2 capítulos desta tese. 

 
Figura 2: A) Processo retrodirigido do filamento do claspete da genitália 
masculina (Reproduzido de Forattini, 2002) de Ac. scapularis. B) 
Ausência do processo retrodirigido. 

 
 



1.6 Adaptação do mosquito Ae. scapularis ao ambiente urbano 
 

Espécies polimórficas podem apresentar plasticidade em adaptação 
para novos ambientes e podem passar a transmitir agentes etiológicos que 
antes não transmitiam. Atualmente o mosquito Ae. scapularis está em transição 
entre os ambientes silvestres, semi-silvestres ou rurais para as áreas 
urbanizadas como em locais intra e peri-domiciliares e parques, se 
reproduzindo em recipientes artificiais. Em estudo de levantamento de fauna 
culicidiana realizado no Parque Ecológico do Tietê e em sua área periurbana, a 
espécie Aedes scapularis foi a mais encontrada tanto na mata do parque 
quanto na região peridomiciliar aos arredores do parque (Taipe-Lagos et al; 
2003). Durante um trabalho desenvolvido na cidade de São José do Rio Preto 
entre os anos de 2006 a 2007, a larva do mosquito Aedes scapularis foi a 
quarta espécie mais encontrada na região urbana do município (Dibo et al., 
2011). Em pesquisa de vigilância entomológica com a finalidade de verificar a 
presença de vírus da Zika realizada em Aracaju no ano 2016, foram visitados 6 
bairros e encontrados 2 exemplares intra-domiciliares de fêmeas de Aedes 
scapularis ingurgitadas com sangue humano em dois bairros urbanos (Costa-
da-Silva et al., 2017). É importante estudar esta espécie que está se adaptando 
ao ambiente urbano, pois devido ao fato de ser bastante plástica a faz um 
potencial risco à saúde pública, como mencionado no item 1.3. Para a 
investigação de espécies de importância epidemiológica, usualmente utiliza-se 
uma combinação de marcadores biológicos genéticos e morfológicos. Entre os 
marcadores que podem ser empregados nestes estudos estão: Morfometria 
geométrica alar e os Genes Mitocondriais Codificadores de Proteínas.  
 
1.7 Morfometria Geométrica 
 
 A técnica de morfometria geométrica alar foi proposta por Bookstein, 
1997 e vem sendo cada vez mais empregada em estudos populacionais de 
mosquitos. A partir dos marcos anatômico da asa (localizados nas junções das 
nervuras alares) são tomadas as coordenadas posicionais e então é aplicada a 
sobreposição de procruste que corresponde a superposição das configurações 
dos marcos anatômicos. Após a sobreposição de procrustes é executada a 
estatística multivariada. Umas análises que podem ser empregadas para a 
descrição da forma alar é a análise de componentes principais, esta é uma 
análise da matriz de covariância das amostras. Outra análise é a de Variáveis 
Canônicas que trata-se de uma análise discriminante que parte do principio de 
grupos previamente identificados. Para a descrição do tamanho alar pode ser 
empregada a análise do tamanho dos centroides, este corresponde ao 
tamanho global da asa.  
 A técnica de morfometria geométrica alar pode ser utilizada como passo 
inicial para o estudo de complexo de espécies em mosquitos da Família 
Culicidade. Utilizando esta técnica foi possível distinguir 5 espécies 
pertencentes a um complexo no subgênero Nyssorrhynchus, na qual as fêmeas 
adultas deste subgênero são morfologicamente muito semelhantes (Calle et al., 
2002). Estes mosquitos são considerados os principais vetores de plasmódios 
nos trópicos. Através da morfometria geométrica alar em estudo realizado por 
Lorenz et al. (2012), foi possível a discriminação de espécies pertencentes ao 
complexo de espécies crípticas: Anopheles cruzii, An. bellator e An. 



homunculus. Estas três espécies do gênero Anopheles são vetoras de 
plasmódio no Brasil Estes mosquitos são morfologicamente muito semelhantes 
e podem ocorrem no mesmo habitat. 
 Além da discriminação de espécies a morfometria alar permite o estudo 
da caracterização intraespecífica do formato alar de mosquitos de diferentes 
populações, apresentando-se como um eficaz marcador de estruturação 
populacional. O conhecimento da estrutura populacional do mosquito vetor 
pode auxiliar em seu controle. Carvajal et al. (2016) em estudo com populações 
de Ae. aegypti  em área metropolitana de Manila, verificaram estruturação 
populacional deste mosquito mesmo considerando populações de locais 
próximos. Krtinic et al. (2016) em estudo de variação fenotípica alar de 
populações de Culex pipens rurais e urbanos, encontrou estruturação 
populacional espacial. 
 Utilizando a morfometria geométrica é possível explorar as variações 
morfológicas alares entre as populações e espécies, na qual pode ser 
considerado um importante marcador biológico em estudos de estruturação e 
investigação de complexo de espécies.  
 
1.8 DNA Mitocondrial  

 
O DNA mitocondrial é circular e apresenta uma organização bastante 

simples, este é composto por 37 genes e uma região codificadora rica em A+T. 
Devido a algumas particularidades o DNA mitocondrial é muito empregado em 
estudos de estruturação populacional, pois os genes mitocondriais são 
compartilhados por todas as espécies, raramente sofrem recombinação, 
apresentam altas taxas evolutivas e as suas taxas de substituições 
nucleotídicas são altas. 

Até cerca de uma década atrás, somente parte do DNA mitocondrial era 
explorado em estudos populacionais. Poucos genes mitocondriais eram os 
mais empregados como marcadores biológicos devido ao seu polimorfismo, 
entre estes genes estavam: COI, COII, NAD5 e ND4 (Ashfaq et al., 2014; Zielk 
et al., 2015; Minard et al., 2017). O gene COI é um dos genes mais 
empregados em estudos populacionais e de variabilidade genética. Em estudo 
de estrutura populacional utilizando o gene COI, pode-se verificar as 
introduções populacionais de mosquitos vetores, estudo da filogenia das 
espécies de mosquitos, é possível estudar a dinâmica populacional e fluxo 
genético. Em estudo desenvolvido por Petersen et al. (2015), foi utilizado o 
gene COI para estudo de investigação de complexo de espécies em 
populações de Ae. scapularis e foi possível observar diferenças intra e inter 
populacionais neste gene em Ae. scapularis de cinco regiões de mata atlântica. 

 Atualmente, com o advento de novas tecnologias de sequenciamento 
genético, é mais fácil e rápido o sequenciamento de vários genes 
mitocondriais.  A tecnologia de “Next-Generation Sequencing” (NGS) permite 
realizar de forma mais rápida e eficaz o sequenciamento dos 37 genes 
mitocondriais de forma mais barata e rápida que a método de Sanger. 
Utilizando dados mais robustos, como os 13 genes mitocondriais codificadores 
de proteínas é possível se obter informações mais completas para a resolução 
de filogenias, estudo de estrutura populacional e de variabilidade genética. Em 
estudo realizado com os 13 genes codificadores de proteínas foi possível 



verificar diferenças entre as espécies do complexo Coronator e foi possível 
observar que estas espécies são monofiléticas (Demari et al., 2015).  

As diferenças genéticas populacionais que podem ser observadas no 
DNA mitocondrial, podem ser um indicativo ou um passo inicial para a 
investigação de complexo de espécies. Além disso, a investigação do 
polimorfismo nos mosquitos é importante principalmente se tratando de 
espécies vetoras de agentes etiológicos de doenças e que está em atual fase 
de adaptação ao ambiente urbano. 

 
1.9 Trabalhos que nós desenvolvemos na investigação de complexo e 

polimorfismo em Aedes scapularis  
 

No capítulo 1 foram conduzidas análises investigativas de complexo de 
espécies e polimorfismo morfológico e molecular em Aedes scapularis. O 
capítulo 1 foi uma continuação do estudo iniciado no mestrado de Petersen, 
2012 e no mestrado Devicari, 2010 que deu origem a um artigo publicado no 
periódico científico Parasites & Vectors, neste trabalho presente no Anexo A 
(Petersen et al., 2015) desta tese. Neste trabalho foi observado um alto 
polimorfismo genético no mosquito Ae. scapularis, contudo não foram 
encontradas evidências de complexo de espécies, tanto nas análises de 
Morfometria geométrica (MG) da asa e no gene Citocromo Oxidase 
Subunidade I (COI).  No capítulo 1 ampliamos as áreas de coleta do mosquito 
Aedes scapularis, que anteriormente foram apenas realizadas em Mata 
Atlântica. As amostras foram então coletadas em bioma de Caatinga (Poço 
Redondo-SE) e em Região Amazônica (Ananindeua-PA). Além das áreas 
ampliadas foram amplificados 37 genes mitocondriais dos mosquitos deste 
estudo e empregados o gene COI e a técnica de MG como marcadores 
biológicos.  

O Capítulo 2 consta de um resumo técnico dos procedimentos utilizados 
na análise e montagem de 37 genes do DNA mitocondrial de 19 indivíduos da 
espécie Aedes scapularis e de como foi realizada a “filtragem” do DNA de 
alguns mosquitos em relação ao DNA amplificado do animal picado. O 
procedimento de montagem foi realizado para o estudo de polimorfismo e 
investigação de espécies de complexo conduzido no capítulo 1. 
 

1.10 Trabalhos complementares realizados – Anexos 
 

Ao final desta tese são apresentados 3 publicações científicas (anexos 
1-3) de minha autoria, que complementam minhas atividades acadêmicas 
acerca do tema “culicídeos”. No Anexo 1 consta de um artigo desenvolvido 
durante meu doutorado no ano de 2015, publicado na revista científica 
Parasites & Vectors. O artigo denominado “High morphological and genetic 
variabilities of Ochlerotatus scapularis, a potential vector of filarias and 
arboviruses” apresentou como objetivo a investigação de complexo de espécie 
e polimorfismo em Aedes scapularis.  

No Anexo 2 está o artigo “Assessment of the correlation between wing 
size and body weight in captive Culex quinquefasciatus” que também foi feito 
durante meu doutorado e publicado no periódico científico Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical no ano de 2016. Este artigo versa 
sobre a investigação da correlação entre o tamanho da asa em relação ao peso 



seco de mosquitos adultos, para tal objetivo foi utilizado o mosquito Culex 
quinquefasciatus como modelo. O uso do valor do tamanho da asa no lugar do 
peso seco, como uma das formas para se avaliar o fitness do mosquito adulto 
pode facilitar na manutenção diária da colônia.  

Para investigar a hipótese levantada a respeito da ocorrência de 
complexo de espécie em Aedes scapularis, devido ao polimorfismo do 
processo retrodirigido na genitália masculina encontrado por Arnell em 1976 foi 
desenvolvido durante o meu doutorado, um trabalho contido no Anexo 3 desta 
tese. Este trabalho foi submetido e aceito no periódico “Bulletin Entomological 
Research” e apresenta a seguinte denominação: Polymorphism in male 
genitalia of Aedes (Ochlerotatus) scapularis Rondani, 1848. 
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    3 CAPÍTULO 1- POLIMORFISMOS EM AEDES SCAPULARIS: 
CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E MORFOLÓGICA DO VETOR DE 
FILÁRIAS E ARBOVÍRUS 

 

 Neste trabalho foi dada continuidade à investigação de complexo de 
espécies e ao estudo de polimorfismo em Aedes scapularis, iniciados por 
Petersen, 2012. Para realizar tal objetivo, foram estudados espécimes das 
regiões da Caatinga, Mata Amazônica e Mata Atlântica. Foram utilizados como 
marcadores biológicos: o DNA mitocondrial completo de 18 indivíduos, o gene 
mitocondrial isolado Citocromo Oxidase Subunidade I e Morfometria 
geométrica alar. Neste estudo, foram analisadas as populações coletadas no 
norte brasileiro durante o doutorado de Petersen 2017, nas cidades de Poço 
Redondo-SE (Caatinga), Ananindeua-PA (região de Mata Amazônica), como 
também foram reanalisados em novo contexto indivíduos de regiões de Mata 
Atlântica anteriormente coletados durante o mestrado de Petersen 2012 e no 
mestrado de Devicari, 2010 (mais detalhes olhar Apêndice 1) em: Tremembé-
SP (população TRE), São Paulo-SP (populações BUT e PET), Pariquera- Açu 
(População PAR), Itaboraí-RJ (ITA-RJ). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polimorfismos em Aedes scapularis: Caracterização genética e morfológica do 
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3.1  Introdução 
 

O mosquito Aedes scapularis é amplamente distribuído pelas regiões 
das Américas, principalmente na América do Sul. Esta espécie apresenta 
capacidade vetora para uma série de agentes etiológicos de arboviroses e 
filarioses como: vírus do Melao, Ilhéus, encefalite Equina Venezuelana, vírus 
Rocio e da Febre Amarela. Este mosquito foi o provável vetor principal do vírus 
Rocio durante a década de 1970 no vale do Ribeira, vírus este causador de 
encefalite que levou muitas pessoas a morte e deixou muitos pacientes 
sequelados. Durante o ano 2000 foi realizado por Vasconcelos et al. (2001), um 
estudo de vigilância epidemiológica do vírus da Febre Amarela nos estados 
brasileiros: Amazonas, Bahia, Distrito Federal,  Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, São Paulo e Tocantins. Naquele estudo foi encontrado um “pool” de 
Aedes scapularis infectado naturalmente com vírus da Febre Amarela no 
Estado da Bahia.  

A espécie Aedes scapularis é genética e morfologicamente polimórfica 
(Petersen et al., 2015), e em princípio, espécies polimórficas podem se adaptar 
mais facilmente a novos ambientes. Este fato está ocorrendo com esse 
culicídeo, pois esta espécie era considerada rural e silvestre, contudo 
atualmente está em transição destes ambientes para os urbanos, no interior 
das casas e em parques de grandes regiões metropolitanas (Taipe-Lagos e 
Natal; 2003; Dibo et al., 2011). Esta transição para o ambiente urbano pode ser 
um problema a saúde pública, pois esta espécie pode passar a vetorizar 
agentes etiológicos de arboviroses e filarioses nas cidades. Além disso, existe 
a possibilidade teórica de este mosquito ser ou vir a ser vetor secundário do 
vírus Zika, já que Ae. scapularis está cada vez mais presente em regiões 
urbanas com epidemia da febre do Zika e o vírus causador desta doença é 
filogeneticamente próximo ao vírus Rocio (Hayes, 2009; Ashraf et al., 2015). 
Além de esta espécie apresentar capacidade vetora para vários agentes 
etiológicos e estar cada vez mais presente em ambiente urbano, outro fator que 
reforça a necessidade de investigação do mosquito Aedes scapularis é o alto 
polimorfismo desta espécie e a hipótese de este táxon ser um complexo de 
espécies como foi indagado em outros estudos (Forattini, 2002, Petersen et al., 
2015), ainda não foi descartada. 

Para proceder estudo de estruturação populacional e investigação de 
complexo de espécies em mosquitos podem ser empregados marcadores 
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morfológicos e genéticos. Um dos marcadores moleculares mais utilizados 
atualmente em estudos de investigação de complexo são os genes 
mitocondriais, já em estudos morfológicos a Morfometria geométrica (MG) alar 
está cada dia mais empregada, devido a sua eficácia e baixo custo. Atualmente 
devido ao barateamento, aumento de acessibilidade e robustez dos dados 
gerados, o estudo do DNA mitocondrial completo está cada vez mais comum. 
O DNA mitocondrial é muito empregado em estudos de diversidade genética, 
estruturação populacional, investigação de complexo de espécies e estudos 
filogenéticos em mosquitos. Este é um marcador muito utilizado nestes 
estudos, pois apresenta características como: rápida evolução, riqueza de 
informações e falta de recombinação, é de herança exclusivamente materna 
(Harrison, 1989; Avise, 2004). A MG é uma técnica que utiliza de marcos 
anatômicos para a tomada de coordenadas posicionais e através de testes de 
estatística multivariada podem ser avaliadas comparativamente as variações 
da forma e do tamanho isométrico das asas.  

Com base nos resultados obtidos em estudos populacionais anteriores 
em Aedes scapularis, nos quais foi descoberto o alto polimorfismo neste 
mosquito e como ainda existem suspeitas da presença de complexo de 
espécies, propomos então no presente estudo, continuar o que foi iniciado no 
mestrado de Petersen, 2012, ou seja, a investigação de polimorfismo e 
complexo de espécies no mosquito Aedes scapularis. No presente trabalho 
então levantamos as seguintes perguntas: A espécie Aedes scapularis é 
igualmente polimórfica em outros biomas diferentes da Mata Atlântica? Outros 
biomas podem albergar outras espécies sob o suposto complexo Aedes 
scapularis? Para responder essas perguntas foram empregados os seguintes 
marcadores: gene mitocondrial COI, DNA mitocondrial completo e a MG. Além 
destes marcadores moleculares e morfológicos, também ampliamos os locais 
de estudo para bioma de Caatinga e de área de Mata Amazônica, tais locais 
foram escolhidos não apenas pela relevância epidemiológica, mas também 
porque são representativos de biomas diferentes (Amazônia e Caatinga) 
daquele já amostrados por trabalhos anteriores (Petersen et al., 2015; Devicari 
2010) (Mata Atlântica) (Anexo A e C). Ampliando a área de coleta e utilizando 
novos marcadores moleculares pretendemos responder às novas perguntas 
levantadas a respeito da espécie Aedes scapularis. 
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CAPÍTULO 2 - MONTAGEM DE GENOMA MITOCONDRIAL COMPLETO 
GERADO POR NEXT GEN SEQUENCING EM AEDES SCAPULARIS.  
 

 Este capítulo teve como objetivo demonstrar como foram montados 37 
genes mitocondriais sequenciados em Next Gen Sequencing (NGS) de 18 
indivíduos da espécie Aedes scapularis. Para alcançar tal objetivo foram 
utilizados os softwares “Mimicking Intelligent Read Assembly” (MIRA) e 
algoritmo de “Mitochondrial Baiting and Iterative Assembly” (MITObim) que 
permitem a montagem e mapeamento dos genes mitocondriais; 
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4.1 Introdução 
 

O DNA mitocondrial animal extracromosômico é relativamente pequeno, 
apresentando cerca de 15.000 kb de tamanho e sua estrutura está organizada 
em 37 genes: 2 genes para rRNAs, 13 para proteínas, 22 para tRNAs e  uma 
região não-codificadora que controla a replicação e transcrição do material 
genético da mitocôndria (Boore, 1999). Devido à rápida evolução, riqueza de 
informações e falta de recombinação, o DNA mitocondrial é muito utilizado em 
estudos de diversidade genética inclusive para investigação populacional e 
filogenética de várias espécies, mostrando-se uma poderosa ferramenta para a 
inferência de relações ancestrais (Demari-Silva et al., 2015; Lemos et al., 2015; 
Zhang et al., 2016). O filo Arthropoda é muito investigado em relação ao seu 
DNA mitocondrial, dentro da família Culicidae foram realizados estudos 
utilizando este conjunto de genes para a compreensão da estrutura 
populacional, pesquisa de espécies de complexo e em estudos filogenéticos 
(Behura et al., 2011; Hua et al., 2016). Com o desenvolvimento da tecnologia 
de Next-Generation Sequencing (NGS) para plataformas como Ion torrent, 
Illumina e Solid, o sequenciamento dos 37 genes pode ser realizado de forma 
rápida e eficaz e para seu “assembly” foram desenvolvidas ferramentas como 
“Mimicking Intelligent Read Assembly” (MIRA) e algoritmo “Mitochondrial 
Baiting and Iterative Assembly” (MITObim). Estes softwares permitem a 
montagem e o mapeamento de reads obtidos por NGS em sequências 
contínuas chamadas de “contigs”. Utilizando estes algoritmos é possível 
realizar montagens e mapeamento de sequências alvos completas do DNA 
mitocondrial de novo ou utilizar sequências referências previamente montadas 
como auxílio para montagem do contig estendido.   

O sequenciamento do DNA mitocondrial completo por indivíduo vem se 
tornado mais comum, pois devido à quantidade elevada de dados gerados, 
consegue responder melhor a algumas hipóteses biológicas em relação à 
utilização de apenas um ou alguns marcadores mitocondriais como: COI, ND4, 
COII. Uma vez que o DNA mitocondrial completo vem se tornando cada vez 
mais comum em estudos envolvendo mosquitos, propomos neste trabalho um 
resumo técnico sobre o procedimento de montagem e mapeamento dos 37 
genes mitocondriais sequenciados do mosquito Aedes scapularis, e como pode 
ser realizada a “filtragem” do DNA do mosquito infectado com o DNA do 
“hospedeiro” sequenciado por NGS, pois encontramos junto ao DNA de 
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mosquitos fêmeas o DNA de mamíferos, no qual acreditamos que estava no 
sangue do abdome do mosquito. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 
 

  A espécie Aedes scapularis é genética e morfologicamente muito 
polimórfica. Seu alto polimorfismo foi constatado nos diferentes marcadores 
biológicos empregados na presente tese: Morfometria geométrica alar, gene 
Citocromo Oxidase Subunidade I e DNA Mitocondrial Completo. Estes 
diferentes marcadores apresentaram vários níveis de sensibilidade em relação 
à estruturação populacional, variando de ausência de estruturação com o gene 
COI até detecção de alta estruturação populacional revelada pela análise de 
filogenia bayesiana dos 13 GCPs. Os resultados obtidos das análises 
individuais e conjunta de todos os marcadores utilizados nos capítulos 
trabalhados nesta tese, não confirmaram a suspeita de a presença de 
complexo de espécies em Aedes scapularis. Concluímos então que o mosquito 
Ae. scapularis é uma espécie que provavelmente compreende uma única 
entidade taxonômica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


