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RESUMO 

 

Lorenz C. Caracterização molecular e morfológica de Anopheles cruzii e Anopheles 
homunculus (Diptera; Culicidae) da Mata Atlântica do estado de São Paulo. 
[dissertação (Mestrado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.  
 

Registros de casos autóctones de malária têm sido reportados na Mata Atlântica do 
sudeste brasileiro. Na região litorânea do Estado de São Paulo, Anopheles 
(Kerteszia) cruzii e Anopheles (Kerteszia) homunculus são, respectivamente, vetores 
principal e secundário de Plasmodium sp. Essas duas espécies de anofelinos são de 
difícil identificação taxonômica, sobretudo as fêmeas. Tal dificuldade tem 
possivelmente levado à subestimação da importância vetorial de An. homunculus. 
Ambas têm ciclos de vida associados a coleções hídricas de bromélias. Esses 
anofelinos, embora habitem um largo intervalo altitudinal (entre 5 e 263 metros), 
apresentam afinidades diferenciais aos microambientes da mata atlântica. Devido a 
esse contexto, o objetivo do trabalho foi obter diagnose alar para An. cruzii e An. 
homunculus além de caracterizar morfológica e geneticamente as populações em 
perspectiva sazonal, temporal e microambiental. Utilizando a morfometria geométrica 
foi possível distinguir as espécies An. cruzii e An. homunculus. Há também 
acentuado dimorfismo sexual de forma alar nas duas espécies. As populações de 
An. cruzii analisadas em perspectiva sazonal apresentaram diferenciação no formato 
alar. O gene CO-I mostrou-se altamente polimórfico com apenas dois 
compartilhamentos entre essas populações, porém com baixo nível de divergência 
genética (Fst=0,003, Фst=0,007). Populações de An. homunculus do inverno 
também apresentaram alta diferenciação no formato e tamanho alar em relação às 
do verão. Entretanto nesta espécie o gene CO-I parece estar mais conservado do 
que em An. cruzii. As populações de An. cruzii do morro e planície também 
apresentaram variação no formato alar. O tamanho do centróide nos indivíduos do 
morro foi ligeiramente maior em todas as comparações. Houve compartilhamento de 
apenas um haplótipo entre populações do morro e planície. Há evidência de alguma 
estruturação populacional (Fst= 0,125, Фst=0,121) e baixo número de migrantes 
(Nm= 1,67) entre os esses microambientes altitudinais em Julho/2012. As 
comparações temporais tanto em An. cruzii como em An. homunculus mostraram 
evidente diferenciação morfológica, ou seja, os caracteres das asas são acusativos 
de microevolução. Houve altos valores de diferenciação genética intrapopulacional 
em todos os grupos amostrados (79,6% a 99,3%) e a diversidade haplotípica foi 
acima de 0,97 em todas as populações de An. cruzii analisadas, com poucos 
haplótipos compartilhados entre as amostras sazonais e geográficas. Os 
marcadores morfológicos e moleculares utilizados neste estudo parecem evoluir em 
velocidades diferentes, pois os valores Qst são maiores que os Fst em todas as 
populações. Os resultados sugerem que existe regionalismo associado à paisagem 
nas populações de An. cruzii do morro e planície, embora sejam geograficamente 
próximas. Há substituição populacional em curto período de tempo, demonstrado 
pelo alto número de haplótipos diferentes e formato alar entre inverno e verão. 
 
Palavras-chave: Morfometria geométrica alar. Microevolução. Gene mitocondrial. 
Microambientes. Sazonalidade. Culicidae. 
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ABSTRACT 

 

Lorenz C. Morphological and molecular characterization of Anopheles cruzii and 
Anopheles homunculus (Diptera; Culicidae) in the Atlantic Forest of São Paulo state. 
[Masters thesis (Biology of Host-Pathogen Relationship)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Records of autochthonous malaria cases have been reported in the Atlantic Forest of 
Southeastern Brazil. In the coastal region of the state of São Paulo, Anopheles 
(Kerteszia) cruzii and Anopheles (Kerteszia) homunculus are, respectively, the 
primary and secondary vectors of Plasmodium sp. These two species are difficult of 
taxonomic identification, especially females. This difficulty has possibly led to 
underestimation of the importance of vector Anopheles homunculus. Both have life 
cycles associated with water collections of bromeliads. These anophelines, although 
inhabit a wide altitudinal range (from 5 to 263 meters), exhibit differential affinities to 
the microenvironments of the Atlantic Forest. Due to this context, the aim of this 
research was to obtain wing diagnosis for An. cruzii and An. homunculus, besides 
morphological and genetically characterize the populations in seasonal, temporal and 
microenvironmental perspectives. Using geometric morphometrics was possible to 
distinguish between species An. cruzii and An. homunculus. There is also 
pronounced sexual dimorphism of wing shape in both species. Populations of An. 
cruzii analyzed  presented differentiation in wing shape. The CO-I gene was highly 
polymorphic with only two shares between these populations, but with low level of 
genetic divergence (Fst = 0,003; Фst = 0,007). Populations of An. homunculus of 
winter also showed high differentiation alar in shape and size to those of the summer. 
However, in this species, CO-I gene appears to be more conserved than An. cruzii. 
Populations of An. cruzii of hill and plain also showed variation in wing shape. The 
centroid size among individuals of the hill was slightly higher in all comparisons. 
There was only one haplotype sharing between specimens of hill and plain. There is 
some evidence of population subdivision (Fst = 0,125; Фst = 0,121) and low number 
of migrants (Nm = 1,67) between the microenvironments analyzed in July 2012. The 
temporal comparisons in both An. cruzii and An. homunculus shown apparent 
morphological differentiation; the characters of the wings are accusatives of 
microevolution. There were high values of genetic differentiation within populations 
sampled in all groups (79,6% to 99,3%), and haplotype diversity was high in all An. 
cruzii populations analyzed with few shared haplotypes among seasonal and 
geographical samples. The morphological and molecular markers used in this study 
seem to evolve at different speeds, because the values of Qst are greater than Fst in 
all populations. The results suggest that regionalism is associated with the landscape 
in populations of An. cruzii of hill and plain, although they are geographically close. 
There is a significant population replacement in a short period of time, demonstrated 
by the high number of different haplotypes and wing shape between winter and 
summer. 
 

Keywords: Morphometric geometrics. Microevolution. Mitochondrial gene. 
Microenvironments. Seasonality. Culicidae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A malária e seus vetores 

 

A malária é uma doença parasitária conhecida desde tempos remotos e vem 

atingindo a humanidade presumivelmente há milhares de anos. Tem maior 

ocorrência em áreas tropicais e subtropicais, entretanto causa mais prejuízos nos 

países em desenvolvimento. A doença é causada por protozoários do gênero 

Plasmodium e transmitida ao hospedeiro vertebrado pela picada da fêmea infectada 

do mosquito culicídeo do gênero Anopheles (Lima, 2010). A enfermidade 

caracteriza-se por acessos febris de 24, 48 ou 72 horas, causando problemas no 

fígado e um quadro de anemia nesse hospedeiro vertebrado (Service, 1996).  

Estima-se que mais de 40% da população mundial corre o risco de adquirir a 

malária (Figura 1). Em apenas um ano, há aproximadamente 300 milhões de novos 

casos e um milhão de mortes em todo o mundo (Brasil, 2010). No Brasil, o quadro 

epidemiológico dessa doença é preocupante, porque o número de casos foi superior 

a 300.000 no ano de 2009. Deste número, 99,9% ocorreram na região amazônica 

(Brasil, 2010).  

 

Figura 1 - Incidência de casos de malária a cada 1000 habitantes (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fonte: World Malaria Report, WHO, 2008) 
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Atualmente são conhecidas aproximadamente 500 espécies da subfamília 

Anophelinae, mas apenas 70 delas são vetoras do Plasmodium. Destas, somente 

cerca de 20 são envolvidas com malária humana (Service, 1996). Para que um 

mosquito seja considerado um vetor importante de malária humana, é preciso que 

ele se alimente preferencialmente de sangue humano (antropofilia) e que seu ciclo 

de vida seja cronologicamente compatível com a história natural do parasita 

(Marrelli, 2000). A densidade demográfica de uma população e a proporção de 

picadas infectantes sobre os humanos também são fatores considerados para 

determinar a capacidade vetorial de um mosquito numa determinada região (Dye, 

1986). As espécies do gênero Anopheles de uma forma geral apresentam ampla 

distribuição geográfica (Consoli, Lourenço-de-Oliveira, 1994). Com o aumento das 

populações humanas que vem ocorrendo nas áreas endêmicas aliado a fatores 

como desmatamento e exploração de minerais, essa distribuição pode ser afetada 

favorecendo o aumento dos índices de malária (Walsh et al., 1993). 

Há duas categorias para designar a eficiência de um vetor na transmissão de 

Plasmodium: vetor principal (ou primário), que são as espécies responsáveis pelas 

transmissões em zonas endêmicas, e vetores auxiliares (ou secundários), os quais 

apresentam a capacidade de transmissão do plasmódio apenas em determinadas 

circunstâncias, como o aumento significativo de sua população em uma respectiva 

área (Forattini, 2002). Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994) designam as 

características de vetores secundários: hábitos exofílicos e zoofílicos, mas que na 

ausência de hospedeiros preferenciais ou em épocas de elevada densidade podem 

se alimentar com sangue humano e, ocasionalmente, participam da transmissão da 

doença (Moutinho, 2010). Também é possível verificar se uma mesma espécie é 

vetorialmente designada primária e auxiliar, conforme a área de estudo analisada: o 

An. rangeli, por exemplo, que no Brasil é considerado um vetor auxiliar, tem no 

entanto um importante papel na transmissão da malária em outros países da 

América do Sul (Quinõnes et al., 2006). 

No Brasil, as principais espécies anofelinas envolvidas com a transmissão de 

malária pertencem à família Culicidae, divididas em dois subgêneros: 

Nyssorhynchus (Anopheles darlingi, An aquasalis, An. nuneztovari, An. oswaldoi, An. 

triannulatus e complexo An. albitarsis) (Marrelli et al., 1999; Tadei, Dutary-Tatcher, 

2000) e Kerteszia (An. cruzii e An. bellator) (Ramirez, Dessen, 1994), sendo que An. 
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cruzii e An. darlingi são considerados vetores primários da doença (Ferreira, Luz, 

2003). 

Estratégias para o controle dos vetores da malária e de outros culicídeos têm 

sido desenvolvidas há décadas, como os métodos químicos (inseticidas) e biológico 

como por exemplo a introdução de predadores ou mosquitos geneticamente 

modificados (Forattini, 2002). No entanto, a eficiência desses métodos depende, em 

parte, de um fator intrínseco, particular de cada espécie: sua microevolução. 

Entende-se por “microevolução” o conjunto de mudanças evolutivas ocorridas em 

níveis taxonômicos intraespecíficos, ou seja, envolvendo populações (Futuyma, 

1997; Ridley, 2003). Os processos microevolutivos ocorrem de forma dinâmica nas 

populações como resultado da combinação de fatores abióticos e bióticos. Os 

padrões genotípicos, fenotípicos e cariotípicos resultantes desses processos irão 

depender da atuação da seleção natural ou da deriva genética. Tudo isso é 

influenciado pelo fluxo gênico entre as populações e pode culminar numa 

diferenciação ou convergência de algum caráter nos indivíduos envolvidos 

(Futuyma, 1997; Ridley, 2003). Visto isso, pode-se compreender que a mobilidade 

geográfica das populações de anofelinos interfere em seu fluxo gênico e, 

consequentemente, é uma questão muito importante na sua evolução. 

Com a sucessão das várias gerações de mosquitos, pode ocorrer a fixação de 

caracteres, resultando em resistência a inseticidas, aumento da antropofilia, 

alterações da capacidade vetorial, tolerância a poluentes ou qualquer outra 

adaptação favorável ao aumento da população. Consequentemente, faz-se 

necessário estudar esses processos e padrões de microevolução em Culicidae para 

auxiliar os mecanismos de controle. 

 

1.2 O subgênero Kerteszia 

 

O gênero Anopheles, pertencente à família Culicidae, possui espécies que se 

encontram amplamente distribuídas por toda a região sul-americana, a leste dos 

Andes, na Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina, Brasil e nas 

Guianas (Consoli, Lourenço-de-Oliveira, 1994). Sua distribuição ocorre em regiões 

de baixas altitudes, geralmente associada aos cursos d’água e florestas do interior, 

mas há também presença no litoral. A transmissão autóctone da malária que ocorre 
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fora da região amazônica se faz principalmente nas regiões de serra do mar, com 

mata atlântica. Essa situação acontece devido à forte presença de mosquitos do 

subgênero Kerteszia nessas áreas, grupo de anofelinos que obtêm seu 

desenvolvimento nas águas acumuladas em axilas de bromélias (com exceção de 

An. bambusicolus que se desenvolve nos internódios do bambu) (Sallum et al., 

2008). 

Os indivíduos agrupados no subgênero Kerteszia possuem algumas 

peculiaridades que os separam dos demais anofelinos, como seus hábitos 

“bromelícolos” (Figura 2). As condições atmosféricas são fundamentais para a 

constância da sua ocorrência, seus habitats são extremamente específicos e 

dependentes do biótopo. 

 

Figura 2 - Bromélias do gênero Vriesia (esquerda) e Nidularium (direita) utilizadas 
para oviposição de anofelinos do subgênero Kerteszia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Karl Slatner, 2012) 
 
 

Os três habitats preferencialmente ocupados pelas três espécies principais 

desse subgênero (An. cruzii, An. homunculus e An. bellator) para oviposição são: 

bromeliáceas encontradas na mata estabelecida em planície quaternária, no qual se 

encontra An. cruzii; as grandes áreas montanhosas do maciço atlântico, 

principalmente nos biótopos das comunidades situadas nos vales, encontra-se a 

espécie An. homunculus; e nas bromeliáceas de restinga e rupestres predomina o 

An. bellator (Veloso et al., 1956).  

A transmissão autóctone de malária extra-amazônica ocorre em vários 

estados brasileiros, principalmente naqueles associados ao sistema de Serra do Mar 

e coincide com a distribuição geográfica de An. cruzii. Ele é o principal vetor de 
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malária no sudeste do país (Arruda et al., 1986) por isso faz-se necessário o estudo 

mais aprofundado dessa espécie. 

 

1.3  As espécies Anopheles cruzii e Anopheles homunculus 

 

1.3.1 Aspectos taxonômicos e variabilidade morfológica 

 

Indivíduos adultos, principalmente fêmeas, e pupas de An. cruzii e An. 

homunculus são muito parecidos morfologicamente, sendo difícil a identificação 

mediante características taxonômicas tradicionais (Calado, Navarro-Silva, 2005). 

Alguns autores ainda consideram a hipótese de ambas pertencerem a um grupo de 

espécies morfologicamente e filogeneticamente próximas (Rosa-Freitas et al., 1998). 

De acordo com estudos recentes desenvolvidos por Peixoto et al. (2009), utilizando 

análises genéticas, An. cruzii é na verdade um complexo de pelo menos duas 

espécies crípticas, onde uma ocorre na Bahia e outra na região sudeste do Brasil. 

Na literatura, alguns registros de ocorrência de An. cruzii são duvidosos e podem ter 

sido confundidos com outras espécies do subgênero Kerteszia, justamente por esse 

problema na identificação (Calado, Navarro-Silva, 2005). As duas espécies ocorrem 

em simpatria no estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Calado, Navarro-

Silva, 2005). 

De acordo com Wilkerson e Peyton (1991), as fêmeas dessas espécies podem 

ser diferenciadas morfologicamente através dos caracteres presentes nos palpos 

maxilares. Martins (1958) ainda aponta que as fêmeas de An. cruzii possuem 

tegumento abdominal com coloração vermelha uniforme ou vermelha com regiões 

mais claras; enquanto que An. homunculus apresenta esse tegumento com 

manchas escuras e claras, mas nunca avermelhadas. Para a diferenciação de 

larvas, Lima (1952) constata que em An. cruzii o segmento anal é pouco quitinizado 

e o tegumento possui cor amarelada ou avermelhada. Por outro lado, as larvas de 

An. homunculus apresentam segmento anal com alto grau de quitinização e 

coloração do tegumento escura (Figura 3) (Calado, Navarro-Silva, 2005). 
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Figura 3 - Vista dorsal de uma larva de Anopheles cruzii (esquerda) e An. 
homunculus (direita).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entretanto, todas essas características morfológicas citadas são de difícil 

interpretação e muito subjetivas. A identificação externa é também muitas vezes 

prejudicada pelo alto grau de variabilidade observada nesses caracteres 

diagnósticos e pela perda ou danificação das partes do corpo do inseto na hora da 

captura (Calado, Navarro-Silva, 2005). Por isso é útil abordar simultaneamente 

vários parâmetros de identificação, não só os morfológicos, mas também os 

moleculares e genéticos. Dessa forma, a possibilidade de correlacionar os dados 

fenotípicos e genotípicos também estará aumentada. 

 

1.3.2 Ciclo de vida e tempo de sobrevivência 

 

As espécies do gênero Anopheles possuem ovos que medem cerca de 0.5 

mm de comprimento e são dotados de flutuadores laterais que permitem sua 

permanência na superfície da água (Calado, 2005). Em condições de laboratório 

uma fêmea de An. cruzii pode por, em média, 30 ovos em cada postura (Kakitani, 

1992). Em ambiente natural foi observado um pequeno número de larvas de uma 

mesma espécie por criadouro (Forattini et al., 1961), o que sugere que as fêmeas 

ovopositam em pequenas quantidades como possível estratégia para evitar a 

competição por recursos (Calado, 2005). 

As condições ambientais determinam o período de desenvolvimento dos 

mosquitos, podendo variar bastante dependendo da época do ano. Em laboratório 

foi observado que o tempo de duração do ovo ao adulto é de aproximadamente 35 
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dias para An. cruzii (Wilkerson, Peyton, 1991). Os fatores ambientais, como 

temperatura e umidade, também podem alterar a taxa de sobrevivência de várias 

espécies de anofelinos. No ambiente natural, foi observado que o período de 

sobrevivência das fêmeas de An. cruzii varia de 35 a 56 dias (Ferreira et al., 1969a).  

Do ponto de vista epidemiológico, o tempo de sobrevida dos mosquitos 

vetores e sua densidade populacional são fatores importantes a serem 

considerados, visto que estão intimamente relacionados com a transmissão de 

doenças (Bona, 2008). Devido as suas peculiaridades biológicas, os anofelinos 

Kerteszia têm sua densidade populacional aumentada no período de chuvas e 

temperaturas elevadas (Calado, 2005; Forattini et al., 1996; Forattini, 2002; 

Guimarães et al., 2000a) 

 

1.3.3 Aspectos bioecológicos 

 

As fêmeas de An. cruzii realizam a hematofagia preferencialmente durante os 

crepúsculos matutino e vespertino e nas primeiras horas da noite, mas também 

podem picar durante o dia (Coutinho et al., 1943). Essa espécie é exofílica, e possui 

maior frequência dentro da mata (Guimarães et al., 2000), no entanto podem invadir 

domicílios em algumas áreas. O repasto sanguíneo é realizado em ambiente 

antrópico, porém após efetuá-lo as fêmeas abandonam o ambiente à procura de 

abrigo no ambiente natural circundante (Calado, 2005; Consolim et al., 1979; 

Forattini et al., 2000). Em relação à escolha do hospedeiro An. cruzii apresenta 

bastante ecletismo, podendo alimentar-se do homem, outros mamíferos e aves 

(Deane, 1986). 

No município de Guaratuba (PR), estudos de Ferreira et al. (1969b) 

comprovaram a capacidade de dispersão de até 1000m em An. cruzii. Esse dado é 

muito importante do ponto de vista epidemiológico, já que o alcance de vôo dos 

mosquitos vetores está diretamente relacionado com seu potencial de dispersão, 

ampliando o território sujeito à ocorrência de doenças em humanos ou animais 

(Bona, 2008). 

An. cruzii possui um grande ecletismo vertical na mata, e movimenta-se do 

dossel para o solo e vice-versa com grande facilidade, porém apresenta diferentes 

graus de acrodendrofilia nas regiões do Brasil. Por exemplo, na Floresta da 
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Cantareira (SP) essa espécie apresenta comportamento tipicamente acrodendrófilo, 

enquanto em Joinville (SC) é eclética, obtendo alimento próximo ao solo e em 

diversos níveis da mata (Deane et al., 1984; Deane, 1992). Essas peculiaridades 

levantam suspeitas em relação ao status taxonômico dessas populações. 

As formas larvárias de An. cruzii são observadas em vários habitats 

diferentes, desde o nível do mar até 600m de altitude, e em bromélias com 

diferentes capacidades hídricas que variam desde 5ml até mais de 2 litros, 

presentes tanto no solo até o nível das mais altas árvores do dossel (Veloso  et al., 

1956). 

Ainda pouco se sabe sobre a ecologia de An. homunculus, já que a espécie 

possivelmente foi subestimada devido aos erros em sua identificação. No entanto, 

sabe-se que An. homunculus é comumente encontrado nas regiões mais úmidas e 

inferiores da mata, tendo sua condição ótima somente em biótopos situados abaixo 

de 5m de altura, e geralmente em bromélias com pequeno volume de água (Veloso 

et al., 1956). 

 

1.3.4 Distribuição geográfica 

 

A distribuição atual de An. cruzii limita-se ao sistema montanhoso que 

caracteriza a Mata Atlântica, desde o estado de Sergipe até a região sul do Brasil, 

incluindo parte da região argentina representada pelas províncias de Chaco e 

Missiones (Figura 4) (Forattini, 2002). 

O primeiro registro de An. homunculus foi em Santa Catarina em 1943 

(Forattini et al., 1970). Em 2008, Sallum et al. notificaram a presença desta espécie 

no estado do Espírito Santo. Seto (1992) também reportou a existência de An. 

homunculus em Peruíbe, mas a baixa frequência nas coletas indica que ela seja rara 

nessa região. A existência de poucos registros de An. homunculus no Brasil pode 

ser devido à sua difícil identificação (Sallum et al., 2008), já que as fêmeas adultas 

dessa espécie se confundem com as de An. cruzii. O diagnóstico diferencial entre 

essas duas espécies era realizado somente por caracteres da genitália externa do 

macho (Lima, 1952).  
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Figura 4 - Mapa reproduzido de Forattini (2002) mostrando a distribuição 
geográfica das principais espécies de Kerteszia encontradas no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Importância epidemiológica 

 

An. cruzii é vetor primário de Plasmodium spp. nos litorais sul e sudeste do 

Brasil, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sendo 

encontrado diversas vezes infectado por oocistos e esporozoítos (Amaral, 1942; 

Coutinho et al. 1943; Rachou, Ferreira, 1966b). Ele também está envolvido com a 

manutenção de malária assintomática em áreas de Mata Atlântica do estado de São 

Paulo e Rio de Janeiro (Branquinho et al., 1997; Carvalho et al., 1998). Nos estudos 

de Branquinho et al. (1997) foi verificado que as amostras de An. cruzii dos 

municípios de Juquitiba e São Vicente (SP) apresentavam infecção por Plasmodium 

vivax clássico (0.149%), Plasmodium vivax VK247 (0.086%) e por Plasmodium 

brasilianum-malariae. De acordo com esses autores, embora os índices de infecção 

encontrados tenham sido considerados baixos, a alta densidade de mosquitos e sua 
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voracidade podem compensar esse fato. Além da malária humana, An. cruzii é 

considerado vetor de Plasmodium simium e Plasmodium brasilianum, ambos 

agentes causadores de malária simiana (Calado, 2005; Deane, 1992). An. 

homunculus também é um importante transmissor de plasmódios humanos em áreas 

do sudeste brasileiro e em Trinidad (Forattini, 1962), sendo considerado vetor 

secundário da malária nessas regiões (Rezende et al., 2009). 

 

1.4 Problemas biológicos a serem abordados 

 

Como An. cruzii e An. homunculus são morfologicamente semelhantes é 

possível que os registros referidos à primeira espécie possam estar contemplando 

indivíduos da segunda espécie que foram identificados de forma equivocada. 

Obviamente, a identificação correta das espécies é fundamental tanto para o 

reconhecimento dos vetores envolvidos na transmissão de patógenos como para o 

desenvolvimento de estratégias eficientes de controle (Sallum et al., 2008). Faz-se 

necessário o desenvolvimento de métodos diagnósticos mais simples, rápidos e que 

estejam ao alcance do maior número de profissionais da saúde para diferenciar 

essas duas espécies anofelinas, visto que An. cruzii é um importante vetor de 

malária no sudeste.  

Além da questão da diagnose específica, outro problema biológico 

envolvendo essas espécies desperta atenção. Nas áreas de Mata Atlântica do sul e 

do sudeste brasileiro, Ramírez e Dessen (1994, 2000a, b) analisaram populações de 

seis localidades e as dividiram em An. cruzii A, B e C. Esta denominação baseou-se 

nos padrões diferentes de bandas do cromossomo politênico X. De acordo com as 

autoras, o padrão A foi o único encontrado em Aldeia dos Índios (Peruíbe, SP) e o B, 

em São Francisco do Sul (SC). Os padrões A e B ocorreram em simpatria nas 

regiões de Guaratuba (SP) e Cananéia (SP). Em Juquitiba (SP) e Boracéia (SP), 

foram registrados os padrões A e C. Adicionalmente, as autoras afirmam haver uma 

clara relação entre altitude e as diferentes formas cromossômicas. An. cruzii B foi 

predominante nas regiões planas de Mata Atlântica, próximas ao nível do mar, 

enquanto que a forma A, em região com elevação de 200 metros (Aldeia dos Índios). 

De acordo com o exposto, podemos levantar a hipótese de que as populações de 
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An. cruzii da planície e do morro, no município de Cananéia, possam também 

apresentar diferenças genéticas em sua composição. 

No município de Cananéia (Estado de São Paulo), onde An. cruzii e An. 

homunculus ocorrem em simpatria, estudos de Marques (2012) demonstram que 

elas possuem preferências diferenciais quanto à altitude de seu habitat na Mata 

Atlântica. Naqueles estudos, foram amostrados três microambientes do local 

definidos pela altitude (planície, encosta e morro) com acompanhamento mensal ao 

longo de um ano. Considerando-se que cada espécie tem preferência por uma faixa 

de altitude ao invés de outra, é possível que o fluxo gênico intrapopulacional de cada 

espécie não seja equitativamente distribuído ao longo desse transecto altitudinal. A 

elucidação desta questão poderia ser muito informativa para o entendimento da 

dinâmica de transmissão de Plasmodium sp. no local. É possível ainda que os 

padrões de fluxo gênico sejam diferenciais ao longo do ano ou que as populações 

sofram alterações ou substituições demográficas nesse ínterim. A estabilidade da 

variabilidade genética nas populações dessas espécies não é conhecida ainda, mas 

quando for, poderá auxiliar na compreensão epidemiológica da malária na região. 

 

1.5 Métodos para caracterização populacional em Culicidae 

 

1.5.1 Morfometria Geométrica alar 

 

Quando se trata de insetos, a caracterização morfológica de estruturas 

complexas e de variabilidade individual é difícil e sujeita à subjetividade. Nesses 

casos é útil ter-se um método que permita a percepção e a quantificação dessas 

variações entre indivíduos, como a morfometria. Trata-se de uma formalização 

matemática das diferenças entre as formas geométricas de objetos. 

A morfometria geométrica, em especial, permite um estudo estatístico 

multivariado das estruturas biológicas (Monteiro, Reis, 1999), ou seja, considera 

simultaneamente várias características de uma estrutura corporal complexa. Nos 

insetos, a principal estrutura-alvo dessa análise são as asas, pois possuem uma 

estrutura bidimensional e as nervuras alares se cruzam formando pontos, ideais 

para uma comparação morfométrica. Há estudos na literatura que indicam ser 

possível separar espécies dentro de complexos através da morfometria geométrica, 
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assim como também seria possível distinguir indivíduos da mesma espécie em 

diferentes populações (Dujardin 2008; Jirakanjanakit, Dujardin, 2005; Vidal et al., 

2011). Variações morfológicas clinais e geográficas podem também ser descritas 

quantitativamente a partir de dados morfométricos das asas, como recentemente 

efetuado no culicídeo Culex quinquefasciatus (Morais et al., 2010) 

Para a análise da forma alar, geralmente faz-se uma sobreposição de 

Procrustes e posterior estudo de componentes principais (“relative warps”), que 

excluem a variação do tamanho isométrico e definem a variação populacional dos 

formatos nas asas. Para a descrição de tamanho alar utiliza-se o vetor tamanho do 

centróide, que formalmente é a raiz quadrada da soma dos quadrados das 

distâncias de cada ponto anatômico do centróide na configuração total (Rohlf, 1993). 

É uma estratégia para sintetizar o tamanho da asa numa única variável (Dujardin, 

2008). 

Em Culicidae, futuramente os caracteres morfométricos alares poderão 

eventualmente auxiliar em estudos comportamentais, visto que as características 

das asas geralmente estão relacionadas a outras particularidades biológicas do 

mosquito, como eficiência no vôo, produção de sons alares de corte pré-cópula e até 

fecundidade (Brogdon, 1994). Além disso, a morfometria alar é um método rápido, 

barato e os dados provenientes de sua análise podem ser utilizados por outros 

profissionais da saúde em vigilância sanitária epidemiológica (Dujardin, 2008). 

 

1.5.2 Marcadores mitocondriais - citocromo oxidase subunidade I (COI) 

 

O DNA mitocondrial vem sendo cada vez mais utilizado como marcador em 

estudos de filogeografia e diagnose de espécies crípticas. Isso ocorre porque ele 

possui rápida taxa evolutiva, apresenta herança exclusivamente materna e 

raramente sofre recombinação (Matioli, 2001). O gene mitocondrial COI, que codifica 

a subunidade I da enzima citocromo oxidase, está presente em centenas de cópias 

por células e têm pouca variação intraespecífica (Cywiska et al., 2006), sendo um 

bom marcador para populações. Esse gene tem sido apontado também como 

indicador taxonômico, havendo autores que defendem seu emprego como fiel 

diagnóstico de espécies, a chamada iniciativa “barcodes” ou código de barras 

(Moritz, Cicero, 2004). 
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Alguns estudos como o de Lehr et al. (2005) revelam que a partir do gene 

mitocondrial COI foi possível distinguir espécies crípticas do complexo An. albitarsis, 

por exemplo. Já foram analisadas 32 espécies de Anophelinae neotropicais e a partir 

do gene COI pode-se distinguir indivíduos até o nível de espécie (Sallum et al., 

2002). Recentes estudos acusaram a existência de 21 haplótipos (Devicari, 2010) de 

COI com variabilidade intra e interpopulacional em Aedes scapularis. Aqueles 

resultados indicam que tal gene pode apresentar-se diverso em culicídeos e reforça 

a ideia de que este é um bom marcador genético populacional. 

Com isso, é muito provável que seja possível diferenciar genética e 

morfologicamente as populações aqui amostradas, já que os marcadores foram 

validados em vários outros estudos populacionais com Culicidae. 
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2 OBJETIVOS 

 

-  Identificar caracteres da geometria alar que sejam diagnósticos para as espécies 

Anopheles cruzii e Anopheles homunculus; 

 

- comparar os padrões genéticos (marcador COI) e morfológicos (asa) em 

perspectiva sazonal, amostrando populações de An. cruzii e An. homunculus nos 

períodos de inverno e verão; 

 

-  comparar os padrões morfológicos da asa em perspectiva temporal (2009 e 2012), 

pretendendo analisar o grau de microevolução das espécies An. cruzii e An. 

homunculus; 

 

- descrever as variações altitudinais intraespecíficas de An. cruzii quanto à 

geometria alar e ao gene mitocondrial COI em região de mata atlântica (Cananéia, 

SP) amostrando dois microambientes (planície e morro); 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

 O município de Cananéia (SP) está situado em um remanescente de Mata 

Atlântica (Figura 5) e em 1999 recebeu pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o título de Patrimônio Natural da 

Humanidade, devido à importância ecológica de seu complexo estuarino lagunar 

(Prefeitura Municipal de Cananéia, 2008). A região está associada ao sistema de 

Serra do Mar, que é onde são registrados a maioria dos casos autóctones de 

malária no sudeste (Sallum et al., 2008). Segundo Forattini (1986), o ambiente 

úmido de floresta primária presente em Cananéia propicia condições favoráveis para 

várias espécies da família Bromeliaceae. Esse fato está diretamente relacionado ao 

aparecimento de anofelinos do subgênero Kerteszia na região. De acordo com 

dados na literatura, as espécies An. cruzii e An. homunculus ocorrem em simpatria 

nesta região, portanto é um local adequado para os objetivos do presente estudo. 

 Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à 

Agricultura (CEPAGRI, 2009), a região de Cananéia apresenta temperatura média 

anual de 24 °C e precipitação média de 2.794 mm. O sítio de coleta situa-se no 

bairro de Aroeira (24°53’06” S / 47°51’01” W), sendo considerado formação 

Submontana da Floresta Ombrófila Densa, que pode se estender até 400 m de 

altitude. O dossel é irregular e as árvores podem alcançar até 30 m de altura 

(Marques, 2010). 
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Figura 5 - Mapa do estado de São Paulo evidenciando a região de Cananéia 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Fonte: Instituto Geográfico Cartográfico, 2012) 

 

3.2 Coleta e armazenamento de exemplares 

 

As larvas de An. cruzii e An. homunculus foram capturadas no conteúdo 

hídrico acumulado nas axilas de bromélias terrestres, rupestres e epífitas, estas 

situadas até três metros do nível do solo. Foram amostradas bromélias nas épocas 

de inverno e verão em dois ambientes distintos: planície e morro (Tabelas 1 e 2). Os 

espécimes de An. cruzii e An. homunculus coletados por Marques (2010) também 

foram aproveitados neste trabalho para comparações temporais dos anos de 2009 x 

2012. 
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Tabela 1 - Dados relacionados às coletas das populações de Anopheles cruzii 
utilizados nas análises de Morfometria Geométrica. 

 

Data da coleta 
Temp. 
média 
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

Ambiente Sexo N° de amostras 

Janeiro/Fevereiro 
(2009) * 

24,9 19,1 

Planície 
F 28 

M 21 

Morro 
F 26 

M 22 

Julho/2011 17,6 25,3 Planície 

F 42 

M 33 

Janeiro/2012 23,2 67,3 

Planície 
F 26 

M 34 

Morro 
F 24 

M 22 

Julho/2012 17,5 46,0 

Planície 
F 51 

M 46 

Morro 
F 52 

M 42 

*Dados cedidos por Marques, 2010. 

 

 

Tabela 2 - Dados relacionados às coletas das populações de Anopheles 
homunculus utilizados nas análises de Morfometria Geométrica. 

 

Data da coleta 
Temp. 

média (°C) 
Precipitação 

(mm) 
Ambiente Sexo 

N° de 
amostras 

Janeiro/Fevereiro 
(2009) * 

24,9 19,1 Morro 

F 20 

M 21 

Janeiro/2012 23,2 67,3 Morro 

F 24 

M 24 

Julho/2012 17,6 46,0 Morro 

F 32 

M 25 

*Dados cedidos por Marques, 2010. 
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A planície é caracterizada pela proximidade com o mangue, com elevação 

que varia de 5 a 20 metros acima do nível do mar. As coletas realizadas no 

ambiente morro foram realizadas adentrando-se mais no continente, entre 81 e 263 

metros acima do nível do mar. Dados relativos à temperatura média e precipitação 

foram obtidos por meio de consulta ao banco de dados da Estação de Cananéia do 

Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO, 2012).  

Para a coleta das formas imaturas, foi retirado o conteúdo hídrico da planta 

com a utilização de uma bomba de sucção manual como proposta por Lozovei e 

Silva (1999). A grande maioria das formas imaturas coletadas eram ovos ou larvas 

nos estágios iniciais L1 ou L2. Esse conteúdo hídrico foi acondicionado em 

recipientes plásticos individuais devidamente rotulados com os dados de cada 

microambiente (planície e morro). No laboratório, os imaturos de An. cruzii e An. 

homunculus foram separados e mantidos em recipiente com água destilada, sendo 

alimentados com comida para peixe até atingir a fase de pupa (Figura 6). Nesse 

período todos os indivíduos ficaram submetidos a condições semelhantes de 

temperatura, quantidade de oxigênio, comida e espaço no criadouro. Após emergir, 

os adultos (Figura 7) eram sacrificados e mantidos secos em freezer de       -80 °C. 

As asas direitas dos exemplares foram retiradas e armazenadas para posterior 

montagem em lâminas microscópicas. 

 

Figura 6 - Pupa de Anopheles cruzii em vista lateral.  
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Figura 7 - Fêmea adulta de Anopheles cruzii em vista lateral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Análise morfométrica alar 

 

 Foram utilizados os métodos descritos por Rocha (2005) para as análises de 

morfometria geométrica alar. As asas direitas de machos e fêmeas foram clarificadas 

em potassa (KOH a 20%) por 8 horas e coradas com fucsina ácida. Foi utilizado um 

pincel com álcool para auxiliar na remoção das cerdas da asa. A seguir foram 

montadas entre lâmina e lamínula com bálsamo do Canadá. As imagens dessas 

asas foram capturadas pela câmera fotográfica digital Leica 320 acoplada a um 

microscópio estereoscópico Leica S6. Com o auxílio do software TpsDig v.2 (Rohlf, 

2005) foram tomadas as coordenadas posicionais de cada um dos 18 pontos 

anatômicos sobre um plano cartesiano (Figura 8). Sobre esses dados foram 

calculados os tamanhos de centróide, as variáveis canônicas e as distâncias de 

Mahalanobis utilizando os programas TpsUtil 1.26 (Rohlf, 2004), TpsRelw 1.36 

(Rohlf, 2003a), TpsRegr 1.28 (Rohlf, 2003b) e Statistica 7.0 (STATSOFT, 2004). Foi 

retirado o efeito alométrico em todas as análises de forma através da regressão 

entre os componentes de forma e o tamanho do centróide. O índice Qst, análogo ao 

Fst genético, também foi calculado para quantificar a diferenciação no formato e 

tamanho alar entre as populações. Para isso utilizou-se os programas TET e COV 

(JP Dujardin - http://www.mpl.ird.fr/morphometrics/). 
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3.3.1 Tamanho do Centróide 

 

 Os tamanhos dos centróides e a construção dos gráficos descritores dos 

centróides foram obtidos a partir dos softwares TpsRelw 1.36 (Rohlf, 2004) e 

Statistica 7.0 (STATSOFT, 2004), sendo utilizados nas comparações intra e 

interpopulacionais e interespecíficas das amostras. Para testar a normalidade das 

distribuições amostrais foi empregado o teste de Kolmogorov-Smirnov; e para 

comparações múltiplas dos tamanhos dos centróides utilizou-se a análise de 

variância ANOVA e teste post-hoc de Tukey-Kramer.  

 

 

Figura 8 - Acima, foto da asa de um exemplar de An. cruzii. No meio, asa após 
preparação química com potassa e coloração de fucsina, evidenciando os marcos 

anatômicos utilizados. Abaixo, conformação alar obtida com a ligação dos 18 pontos. 
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3.3.2 Variáveis Canônicas 

 

 Por definição, as variáveis canônicas são variáveis latentes que sumarizam as 

diferenças entre as amostras classificadas a priori, sob uma perspectiva multivariada 

(Monteiro, Reis, 1999). Elas foram obtidas com os softwares MorphoJ 1.02 e 

Statistica 7.0. Tabelas de relative warps (Rohlf, 2003a) foram geradas no programa 

TpsRelw para cada comparação e utilizadas no Statistica para as análises 

canônicas. Entre as variáveis canônicas obtidas em cada comparação, foram 

consideradas para interpretação apenas a primeira e a segunda (VC1 e VC2), pois 

segundo Monteiro e Reis (1999) elas são as mais informativas. Para representar a 

distribuição dos indivíduos no morfoespaço de variáveis canônicas, foram plotados 

gráficos de dispersão de pontos ou histogramas. Esses gráficos ilustram as 

características biológicas analisadas: dimorfismo sexual, diferenciação populacional 

e diferenciação específica entre An. cruzii e An. homunculus. 

 Derivadas dessas análises, as distâncias de Mahalanobis foram calculadas 

através do software MorphoJ 1.02 para avaliar o grau de similaridade relativo entre 

as amostras. Testes de reclassificação também foram realizados para todas as 

comparações populacionais realizadas (macho x fêmea, inverno x verão, morro x 

planície, 2009 x 2012) utilizando o programa MorphoJ. Nesse tipo de teste cada 

espécime é retirado da análise, uma nova classificação é realizada com os 

indivíduos restantes e em seguida esse espécime é reinserido para averiguar em 

qual grupo ele é classificado; trata-se de um teste com validação (cross-validated). A 

confiabilidade da reclassificação é representada com um valor percentual. 

 

3.4 Análises do gene mitocondrial citocromo-oxidade subunidade I (COI) 

 

 Para as análises genéticas, foram utilizados no mínimo 15 indivíduos de cada 

população, conforme ilustrado na Tabela 3. Machos e fêmeas foram analisados 

juntos. Nas comparações entre inverno e verão, foram utilizados somente indivíduos 

da planície de An. cruzii e somente indivíduos do morro de An. homunculus. 
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Quadro 1 - Número de indivíduos de Anopheles cruzii e An. homunculus utilizados 
em cada comparação genética.  

 

Anopheles cruzii Anopheles homunculus 

 
JAN/2012 (26) X JUL/2011 (24) 

 

JAN/2012 (16) X JUL/2012 (15) 
 

PLANÍCIE (26) X MORRO (20)* 
 

 
PLANÍCIE (21) X MORRO (21)** 

 
 
● Comparações inverno x verão; ● Comparações altitudinais; 

*Somente indivíduos do verão (janeiro/2012). **Somente indivíduos do inverno (julho/2012). 

 

 

3.4.1 Extração do DNA genômico 

 

 Foram utilizados os exemplares adultos conservados em freezer -80 °C para 

extração de DNA genômico e análises de DNA mitocondrial. A extração de DNA foi 

feita individualmente para cada mosquito, de acordo com o método de Jowett 

(1986), descrito a seguir: 

Aquelas amostras conservadas em freezer -80 °C foram maceradas em 

solução de homogeneização [Tris-HCl 10 mM (pH=7,5), NaCl 60 mM, EDTA 50 mM]. 

Aos homogeneizados foi adicionada a solução de lise [SDS 1,25%, Tris-HCl 0,3 M 

(ph=9,0), EDTA 0,1 M, sacarose 5%, proteinase K a 100 μg/ml]. Toda essa mistura 

foi incubada a 65ºC durante 1 hora, para “lise” das células e para a ação da 

proteinase K (clivar as proteínas em peptídeos menores).  

Prossegue-se com uma incubação a 4 ºC durante 45 minutos e logo após 

uma centrifugação a 12.000 g a 4 ºC. Posteriormente, se formaram duas fases na 

mistura. O precipitado (peptídeos) foi descartado, e o sobrenadante (ácidos 

nucléicos e sais) foi transferido para outro microtubo e misturado com 2 volumes de 

etanol 100%, visando a precipitação do DNA. Após 5 minutos de incubação à 

temperatura ambiente, as amostras foram novamente centrifugadas a 12.000 g à 

temperatura ambiente, durante 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e 

adicionou-se 1 ml de etanol 70% ao precipitado, submetendo a mistura a uma última 

centrifugação à temperatura ambiente e 12.000 g por 5 minutos. O precipitado final 
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foi seco e ressuspendido em 20 μl de H2O milli-Q (Millipore) para cada amostra, que 

foram armazenadas a -20 ºC. 

 

3.4.2 Amplificação do DNA mitocondrial 

 

Para obter inúmeras cópias do fragmento do gene COI presente no DNA 

mitocondrial foi utilizado o método da PCR (polymerase chain reaction). As reações 

foram preparadas utilizando as seguintes concentrações finais das soluções: 1X da 

solução estoque do tampão 10X (Tris-KCL 20 mM, pH=8,4), 0,4 mM de dNTP (10 

mM), 2,5 mM de MgCl2 (50 mM), 0,5 µM de cada um dos iniciadores (forward e 

reverse), 0,5 µl de Taq polimerase e água estéril para completar o volume final de   

20 µl de reação para cada tubo de 0,2 ml. Os iniciadores (primers) usados na 

amplificação do gene mitocondrial COI foram publicados por Zhang e Hewitt (1996), 

e possuem as sequências descritas no Genbank: UEA 7: 5’-

TACAGTTGGAATAGACGTTGATAC–3’ para a fita forward e UEA 10: 5’-

TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA-3’ para a fita reverse. O tamanho do 

fragmento final amplificado foi de aproximadamente 600 pb. O primer UEA-7 foi 

anelado na porção final do gene CO-I e não engloba a região de barcode (início do 

gene CO-I utilizado para identificar espécies); já o primer UEA-10 foi anelado fora da 

porção do gene CO-I, como demonstrado no esquema da Figura 9. O ciclo de 

amplificação do DNA de An. cruzii constituiu em: Temperatura inicial de 95 °C 

durante 3 min, seguidos por 40 ciclos de 94 °C durante 40 s, 52 °C por 40 s 

(annealing), 72 °C por 1 min e o ciclo de extensão final de 72 °C por 10 min. Para 

An. homunculus foi utilizado o mesmo ciclo de amplificação, exceto a temperatura de 

anneling que foi de 47 °C. 

 

 

Figura 9 – Esquema demonstrando a região do gene CO-I onde os primers UEA-7 e 
UEA-10 se hibridizaram. 
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3.4.3 Eletroforese em gel de agarose 

 

As extrações de DNA e as amplificações do gene mitocondrial foram 

conferidas qualitativamente através de uma eletroforese em agarose, seguindo 

descrição de Sambrook et al. (1989). Ela foi realizada numa cuba transversal a 8V 

por cm de gel em TAE 1X como tampão de corrida, utilizando 2 µl do material 

amplificado, 1 µl de azul de bromofenol e 1 µl de gel red 1X. Um marcador de massa 

molecular (1 µl) foi usado como padrão de comparação. Os géis foram visualizados 

através de um foto-documentador digital UVP sob radiação ultravioleta de 300nm 

(Figura 9).  

 

Figura 10 - Padrão de fragmentos do gene COI amplificado através de PCR de 
indivíduos Anopheles cruzii, visualizados em gel de agarose através do foto-

documentador. Marcador 100 pb DNA Ladder (Invitrogen ®). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3.4.4 Purificação do produto da PCR e Sequenciamento 

 

 Para purificação do produto de PCR foi usado um kit comercial da Invitrogen 

(Invitrogen Corporation, Melle, Alemanha. PureLinkTM PCR Purification Kit), com os 

procedimentos descritos a seguir: Para cada 1 volume do produto de PCR 

adicionou-se 4 volumes de PureLinkTM Binding Buffer com isopropanol. Centrifugou-

se a 10.000 g durante 1 min e descartou-se o lavado. Depois se adicionou 650 µl de 
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Wash Buffer com etanol e foi centrifugado novamente a 10.000 g por 1 min. Para 

remover qualquer resíduo de Wash Buffer, centrifugou-se mais uma vez durante 3 

min na velocidade máxima da centrífuga. Posteriormente o DNA que restou foi 

eluído com 50 µl de Elution Buffer e centrifugado durante 2min. A solução final 

purificada foi armazenada em freezer de  -20 °C. 

O DNA foi sequenciado nos sentidos forward e reverse com o auxílio do kit 

comercial ABI Prism dGTP BigDye® (Lincoln Centre Drive, Foster, EUA) Terminator 

v3. Para realizar cada reação utilizou-se 1,0 µl do PCR, 2,0 µl de BigDye, 1,0 µl de 

tampão, 1,0 µl de iniciadores (UEA 7 ou UEA 10) e água estéril para completar o 

volume de 10 µl. As reações foram realizadas em termociclador com os ciclos de 

temperaturas de: 96 ºC por 2 min e 35 ciclos de 45 segundos a 96 ºC, 30 segundos 

a 50 ºC e 4 min a 60 ºC. Após reação de sequenciamento as amostras foram 

precipitadas com 80 µl de isopropanol 75%. As amostras ficaram 25 min em 

temperatura ambiente e depois foram centrifugadas a 12000 RCF por 25 min. 

Retirou-se o sobrenadante com o auxílio de uma pipeta e adicionou-se 200 µl de 

etanol 70%. Centrifugou-se novamente a 12000 RCF por 5 min e o sobrenadante foi 

descartado. As amostras secas e precipitadas foram armazenadas a -20 °C e 

sequenciadas pela Genomic Engenharia Molecular por meio do sequenciador 

modelo 3130xl da Applied Biosystems. Para testar a eficiência das reações de 

sequenciamento, uma mesma amostra foi submetida a outros dois sequenciadores 

diferentes: sequenciador automático ABI 3100 do ICB-USP e ABI 3730 do Centro de 

Estudos do Genoma Humano. Os resultados foram essencialmente os mesmos, 

variando apenas o tamanho das sequências.  

 

3.4.5 Análise e alinhamento das sequências 

 

 As sequências de DNA obtidas foram analisadas pelo programa Lasergene ® 

Core Suite (DNAstar), sendo alinhadas e editadas com o programa MEGA 5.0 

(Tamura et al., 2007). As redes de haplótipos foram construídas através do software 

Network 4.6 (Polzin, Daneshmand, 2004), que também analisou a diversidade 

haplotípica e o número de sítios polimórficos nas sequências. Para construção das 

árvores filogenéticas de Neighbor-joining, matrizes de distâncias genéticas de 

Kimura e composição nucleotídica das sequências foi utilizado o programa MEGA 
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5.0. A percentagem de diferença entre os haplótipos também foi calculada pelo 

MEGA 5.0, utilizando Kimura-2-parâmeros. O Fst, Nm, testes de Tajima e Fu & Li 

foram calculados através do programa DnaSP v5 (Rozas et al., 2003). O ɸst e a 

percentagem de diferenciação genética intra e interpopulacionais foram gerados 

pelo software Arlequim 3.5.2.1 (Excoffier et al., 2005). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Diagnose entre as espécies Anopheles cruzii e An. homunculus 

 

Nestas análises foi adicionada a espécie An. bellator, que foi capturada em 

grande número nas coletas e também pertence ao subgênero Kerteszia. Ela é 

considerada vetor secundário de malária também na região sudeste. Esta parte do 

projeto gerou um artigo científico que foi submetido e aceito na revista Parasite & 

Vectors (Fator de Impacto=2,94), o qual se encontra no APÊNDICE A. 

 

 

 

4.2 Dimorfismo sexual – Morfometria Geométrica Alar 

 

4.2.1 Anopheles cruzii 

 

  Foram feitas análises de dimorfismo sexual para o formato alar dentre todas 

as populações de An. cruzii coletadas, conforme ilustrado na Figura 10. Em todos os 

casos não houve sobreposição dos dois grupos. Os valores de reclassificação, 

alometria e distância de Mahalanobis estão descritos na Tabela 4. A Figura 11 

descreve um gráfico com as distâncias de Mahalanobis entre machos e fêmeas de 

todas as populações analisadas. 

 

4.2.2 Anopheles homunculus 

 

 Para as populações de An. homunculus também foram feitas análises de 

dimorfismo sexual para formato alar entre as diferentes populações (Figura 12). Não 

houve sobreposição dos grupos em nenhuma época amostrada. Os valores de 

reclassificação, alometria e distância de Mahalanobis estão descritos na Tabela 5.  
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Figura 11 – Histogramas múltiplos evidenciando a separação entre machos (cinza) 
e fêmeas (preto) de Anopheles cruzii no morfoespaço de variáveis canônicas. 
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Tabela 3 - Dados relacionados ao dimorfismo sexual das populações de Anopheles 
cruzii.  

Período 

 
Distância de 
Mahalanobis  

 ♂ x ♀ 

Alometria 
(%) 

Reclassificação 
(%) 

♂ ♀ 

JAN/2009 
(planície) 

8,744 15,751* 90 93 

JAN/2009 (morro) 10,324 10,470* 81 93 

JULHO/2011  7,668   5,902* 93 100 

JAN/2012 
(planície) 

5,123 2,141 80 82 

JAN/2012 (morro) 9,507 5,853* 87 96 

JULHO/2012 
(planície) 

5,406 5,924* 95 92 

JULHO/2012 
(morro) 

3,603 6,909* 83 90 

*Valores considerados significativos (P<0,0001) 

 

Figura 12 – Representação gráfica das distâncias de Mahalanobis entre machos e 
fêmeas de cada população. As populações da planície estão representadas em 

verde, e as do morro, em marrom. 
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Figura 13 – Histogramas múltiplos evidenciando a separação entre machos (cinza) 
e fêmeas (preto) de Anopheles homunculus no morfoespaço de variáveis canônicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Dados relacionados ao dimorfismo sexual das populações de Anopheles 
homunculus.  

Período 

 
Distância de 
Mahalanobis  

 ♂ x ♀ 

Alometria 
(%) 

Reclassificação 
(%) 

♂ ♀ 

JAN/2009 
(planície) 

4,203   6,092* 87 90 

JAN/2009  
(morro) 

29,588 16,340* 90 95 

JAN/2012 
(morro) 

11,984 7,761* 92 100 

JULHO/2012 
(morro) 

10,316 7,362* 96 100 

*Valores considerados significativos (P<0,0001) 
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4.3 Variações sazonais – Inverno x Verão 

 

4.3.1 Variações sazonais em Anopheles cruzii 

 

4.3.1.1 Morfometria Geométrica Alar 

 

 Os indivíduos coletados em Julho/2011 (“INVERNO”) e Janeiro/2012 

(“VERÃO”) apresentaram diferenciação em relação à forma alar nas análises de 

variáveis canônicas. Há formação de dois grupos distintos para cada época, tanto 

para fêmeas (Figura 13) como para machos (Figura 14). Após a sobreposição de 

Procrustes, foi realizado um alinhamento entre os extremos de diferenciação no 

formato alar de machos e fêmeas em cada estação, conforme ilustrado na Figura 15. 

O tamanho dos centróides entre fêmeas e machos no inverno foi o único que 

divergiu significativamente (P<0,001; ANOVA, F=6,76). Comparando separadamente 

machos e fêmeas de cada estação, não houve divergência considerável quanto ao 

tamanho alar (Fig.16).  

 

 

Figura 14 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. cruzii nas duas estações do ano: inverno (azul) e verão 

(vermelho). 
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Figura 15 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. cruzii nas duas estações do ano: inverno (azul) e verão 

(vermelho). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Consensos alares alinhados de An. cruzii após sobreposição de 
Procrustes mostrando os extremos de diferenciação entre inverno e verão de (a) 

fêmeas e (b) machos. 
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O Qst calculado em fêmeas foi de 0,31 para forma e 0,71 para o tamanho; nos 

machos esses valores foram de 0,29 para forma e 0,33 para o tamanho. 

 
Figura 17 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 
An. cruzii nas duas estações do ano: inverno e verão.  Os valores do eixo Y estão 

em milímetros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Gene Mitocondrial CO-I 

 

Nestas análises foi utilizado um fragmento da porção final do gene COI com 

390 pb. A similaridade de todos os haplótipos encontrados nesta comparação está 

demonstrada na Figura 17. As posições das mudanças nucleotídicas em cada 

haplótipo encontram-se no APÊNDICE B. Em relação às mutações, 92% ocorreram 

na terceira posição do códon e foram sinônimas; a grande maioria é do tipo 

transição. Dos 50 espécimes amostrados, 24 do inverno e 26 do verão, foram 

encontrados 33 haplótipos diferentes, sendo que apenas dois deles foram 

compartilhados entre as estações climáticas (H-3 e H-8). O dendrograma de 

distância genética entre os haplótipos encontrados no inverno e verão está 

demonstrado na Figura 18. A diferenciação genética intrapopulacional foi de 99,3% e 

a interpopulacional foi 0,7%. Os dados genéticos como diversidade haplotípica e 

nucleotídica estão na Tabela 6; os valores dos testes de Tajima, Fu & Li, Fst, ɸst, 

Nm e a percentagem de diferença entre os haplótipos estão descritos na Tabela 7.  
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Tabela 5 – Dados genéticos da comparação Inverno x Verão de Anopheles cruzii.  

Comparação H/n 
N° Sítios 

Polimórficos 
Conteúdo A-T h π 

Inverno 
X 

Verão 
33/50 (2) 32/390 72% 0,97 0,012 

H=número de haplótipos; n= número total de indivíduos; () =o número entre parênteses representa os 
haplótipos compartilhados entre as duas populações; h=diversidade haplotípica; π= diversidade 
nucleotídica. 
 

Tabela 6 – Valores de diferenciação genética e número de migrantes da 
comparação Inverno x Verão de Anopheles cruzii.  

Comparação DT F ɸst Fst Nm % Dif. 

Inverno 
X 

Verão 

-1,030* -2,56* 0,007 0,003 21,60 2,82 

DT= teste de Tajima; F= teste de Fu & Li; Nm= número de migrantes. %Dif= percentual de diferença 
entre os haplótipos mais distintos encontrados na população. * Valores significativos (P<0,001) 
 

Figura 18 – Rede de haplótipos mostrando a relação entre os indivíduos de An. 
cruzii coletados no inverno (azul) e verão (vermelho). O tamanho dos círculos é 

proporcional ao número de indivíduos (o menor círculo equivale a um indivíduo). Os 
círculos amarelos são haplótipos intermediários hipotéticos. 
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Figura 19 – Dendrograma de distância genética entre os haplótipos do inverno x 
verão encontrados em Anopheles cruzii construído pelo método Neighbor-joining 
(NJ). Os quadrados vermelhos indicam haplótipos encontrados no verão; os azuis 

indicam aqueles encontrados no inverno; a seta aponta os haplótipos 
compartilhados entre as duas populações. 
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4.3.2 Variações sazonais em Anopheles homunculus 

 

4.3.2.1 Morfometria Geométrica Alar 

 

Os indivíduos coletados em Janeiro/2012 (“VERÃO”) e Julho/2012 

(“INVERNO”) apresentaram uma grande diferenciação da forma alar nas análises de 

variáveis canônicas. Há formação de dois grupos distintos sem sobreposição para 

cada época, tanto para fêmeas (Figura 19) como para machos (Figura 20). Após a 

sobreposição de Procrustes, foi realizado um alinhamento entre os extremos de 

diferenciação no formato alar de machos e fêmeas em cada estação, conforme 

ilustrado na Figura 21. O tamanho dos centróides divergiu significativamente em 

cada época (P<0,001; ANOVA, F=81,84). Comparando separadamente machos e 

fêmeas de cada estação, houve divergência considerável apenas entre os sexos da 

população do verão (Figura 22). O índice Qst calculado em fêmeas foi de 0,99 para 

tamanho e 0,25 para forma; nos machos foi de 0,97 para o tamanho e 0,20 para 

forma.  

 

 

Figura 20 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. homunculus nas duas estações do ano: inverno (azul) e verão 

(vermelho).  
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Figura 21 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. homunculus nas duas estações do ano: inverno (azul) e verão 

(vermelho). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Consensos alares alinhados de An. homunculus após sobreposição de 
Procrustes mostrando os extremos de diferenciação entre inverno e verão de (a) 

fêmeas e (b) machos. 
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Figura 23 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 
An. homunculus nas duas estações do ano: inverno e verão.  Os valores do eixo Y 

estão em milímetros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4.3.2.2 Gene Mitocondrial CO-I 

 

Para esta espécie foram analisadas sequências de 513pb, sendo que 87% 

das mutações ocorreram na terceira posição do códon e a grande maioria é do tipo 

transição. Dos 31 espécimes amostrados, 15 do inverno e 16 do verão, foram 

encontrados 9 haplótipos diferentes, sendo que apenas um deles foi compartilhado 

entre as estações climáticas (H-1). Os sítios variáveis em cada haplótipo estão 

apresentados no APÊNDICE B. A similaridade de todos os haplótipos encontrados 

está demonstrada na Figura 23. A diferenciação genética intrapopulacional foi de 

88,4% e interpopulacional foi 11,6%. O dendrograma de distância genética entre as 

haplótipos está demonstrado na Figura 24. Os dados genéticos como diversidade 

haplotípica e nucleotídica estão na Tabela 8; os valores dos testes de Tajima, Fu & 

Li, Fst, ɸst, Nm e a percentagem de diferença entre os haplótipos estão descritos na 

Tabela 9. 
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Figura 24 – Rede de haplótipos de Anopheles homunculus mostrando a relação 
entre os indivíduos coletados no inverno (azul) e verão (vermelho). O tamanho dos 

círculos é proporcional ao número de indivíduos (o menor círculo equivale a um 
indivíduo). Os círculos amarelos são haplótipos intermediários hipotéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 25 – Dendrograma de distância genética entre os haplótipos encontrados em 
Anopheles homunculus construído pelo método Neighbor-joining (NJ). Os quadrados 

vermelhos indicam haplótipos encontrados no verão; os azuis indicam aqueles 
encontrados no inverno; a seta aponta o haplótipo compartilhado entre as duas 

populações. 
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Tabela 7 – Dados genéticos da comparação Inverno x Verão de Anopheles 
homunculus.  

Comparação H/n 
N° Sítios 

Polimórficos 
Conteúdo A-T h π 

Inverno 
X 

Verão 
9/31 (1) 14/513 71,1% 0,84 0,005 

H=número de haplótipos; n= número total de indivíduos; () =o número entre parênteses representa os 
haplótipos compartilhados entre as duas populações; h=diversidade haplotípica; π= diversidade 
nucleotídica. 

 

Tabela 8 – Valores de diferenciação genética e número de migrantes da 
comparação Inverno x Verão de Anopheles homunculus.  

Comparação DT F ɸst Fst Nm % Dif. 

Inverno 
X 

Verão 

-0,764 -1,48* 0,116* 0,119* 4,78 1,5 

DT= teste de Tajima; F= teste de Fu & Li; Nm= número de migrantes. %Dif= % de diferença entre os 
haplótipos mais distintos encontrados na população. * Valores significativos (P<0,001) 

 

 

4.4 Variações Altitudinais em An. cruzii – Morro x Planície 

 

4.4.1 Variações Altitudinais em Janeiro/2009 

 

 Neste grupo foram realizadas apenas análises morfológicas, visto que o DNA 

estava muito danificado para amplificação do gene CO-I. Quando comparado os 

microambientes planície e morro, nota-se também que os indivíduos apresentam 

uma diferenciação no formato alar. Após a CVA aparecem dois grupos distintos no 

morfoespaço, sendo que entre os machos é possível observar uma separação sem 

sobreposição entre os espécimes da planície e do morro (Figuras 25 e 26).  
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Figura 26 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. cruzii em Janeiro/2009 nos dois microambientes: planície 

(verde) e morro (marrom). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 27 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 

entre machos de An. cruzii em Janeiro/2009 nos dois microambientes: planície 
(verde) e morro (marrom). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Analisando os consensos alares após a sobreposição de Procrustes foi 

possível comparar os extremos de diferenciação no formato alar de machos e 

fêmeas em cada ambiente, como observado na Figura 27. O Qst de forma foi de 

0,29 e 0,25 para fêmeas e machos, respectivamente. 

 

Figura 28 – Consensos alares alinhados de An. cruzii em Janeiro/2009 após 
sobreposição de Procrustes mostrando os extremos de diferenciação entre morro e 

planície de (a) fêmeas e (b) machos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

O tamanho dos indivíduos não foi significativamente diferente em nenhum dos 

microambientes, porém no morro machos e fêmeas são ligeiramente maiores. 

Também não houve dimorfismo sexual de tamanho entre eles (Figura 28). O Qst de 

tamanho foi de 0,34 para fêmeas e 0,40 para os machos. 
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Figura 29 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 

An. cruzii em Janeiro/2009 nos dois microambientes: planície e morro. Os valores do 

eixo Y estão em milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Variações Altitudinais em Janeiro/2012 

 

4.4.2.1 Morfometria Geométrica Alar 

 

Comparando os microambientes planície e morro de Janeiro/2012, nota-se 

também que os indivíduos apresentam uma diferenciação no formato alar. Após a 

CVA de machos e fêmeas aparecem dois grupos distintos no morfoespaço e é 

possível observar uma tênue separação entre os espécimes da planície e do morro 

(Figuras 29 e 30). O tamanho dos indivíduos de um modo geral não apresentou 

diferenças significativas, exceto comparando os machos do morro e da planície 

(P<0,01; ANOVA, F=5,62). Não houve dimorfismo sexual de tamanho nos dois 

microambientes (Figura 31). Analisando os consensos alares após a sobreposição 

de Procrustes foi possível comparar os extremos de diferenciação no formato alar de 

machos e fêmeas em cada ambiente. Alguns landmarks foram extremamente 

variáveis nas fêmeas, como observado na Figura 32. Os valores calculados de Qst 

em fêmeas foram de 0,25 para forma e 0,58 para tamanho; nos machos esses 

valores foram de 0,27 para forma e 0,91 para tamanho. 
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Figura 30 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. cruzii em Janeiro/2012 nos dois microambientes: planície 

(verde) e morro (marrom). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. cruzii em Janeiro/2012 nos dois microambientes: planície 

(verde) e morro (marrom). 
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Figura 32 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 

An. cruzii nos dois microambientes: planície e morro em Janeiro/2012. Os valores do 

eixo Y estão em milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 33 – Consensos alares alinhados de An. cruzii após sobreposição de 
Procrustes mostrando os extremos de diferenciação entre morro e planície de (a) 

fêmeas e (b) machos. 
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4.4.2.2 Gene Mitocondrial CO-I 

 

Dos 46 espécimes amostrados em Janeiro/2012, 26 da planície e 20 do 

morro, foram encontrados 33 haplótipos diferentes, sendo que apenas um deles foi 

compartilhado entre os dois microambientes (H-26). A rede descritiva da similaridade 

entre os haplótipos está demonstrada na Figura 33. 

 

Figura 34 – Rede de haplótipos de Anopheles cruzii mostrando a relação entre os 
indivíduos coletados na planície (verde) e morro (marrom) em Janeiro/2012. O 
tamanho dos círculos é proporcional ao número de indivíduos (o menor círculo 
equivale a um indivíduo). Os círculos amarelos são haplótipos intermediários 

hipotéticos. Os haplótipos em vermelho são os mesmos encontrados no verão. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os sítios variáveis em cada haplótipo estão apresentados no APÊNDICE B. O 

dendrograma de distância genética entre as haplótipos está demonstrado na Figura 

34. Os dados genéticos como diversidade haplotípica e nucleotídica estão na Tabela 

10; os valores dos testes de Tajima, Fu & Li, Fst, ɸst, Nm e a percentagem de 

diferença entre os haplótipos estão descritos na Tabela 11. Os valores de 

diferenciação genética intra e interpopulacional foram de 97,3% e 2,7%, 

respectivamente. 
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Figura 35 – Dendrograma de distância genética entre os haplótipos do morro x 

planície encontrados em Anopheles cruzii em Janeiro/2012 construído pelo método 

Neighbor-joining (NJ). Os quadrados verdes indicam haplótipos encontrados na 

planície; os marrons indicam aqueles encontrados no morro; a seta aponta os 

haplótipos compartilhados entre as duas populações. 
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Tabela 9 – Dados genéticos da comparação Morro X Planície de Anopheles cruzii 
em Janeiro/2012.  

 

Comparação H/n 
N° Sítios 

Polimórficos 
Conteúdo A-T h π 

Morro 
X 

Planície 
33/46 (1) 26/390 71,9% 0,98 0,010 

H=número de haplótipos; n= número total de indivíduos; () =o número entre parênteses representa os 
haplótipos compartilhados entre as duas populações; h=diversidade haplotípica; π= diversidade 
nucleotídica.  

 

Tabela 10 – Valores de diferenciação genética e número de migrantes da 
comparação Morro X Planície de Anopheles cruzii em Janeiro/2012.  

Comparação DT F ɸst Fst Nm % Dif. 

Morro 
X 

Planície 

-1,024* -1,29* 0,026* 0,03* 8,08 2,82 

DT= teste de Tajima; F= teste de Fu & Li; Nm= número de migrantes. %Dif= % de diferença entre os 
haplótipos mais distintos encontrados na população. * Valores significativos (P<0,001) 

 

 

4.4.3 Variações Altitudinais em Julho/2012 

 

4.4.3.1 Morfometria Geométrica Alar 

 

Em Julho/2012 os indivíduos do morro e da planície também apresentaram 

uma diferenciação no formato alar. Após a CVA de machos e fêmeas aparecem dois 

grupos distintos no morfoespaço e é possível observar uma separação entre os 

espécimes da planície e do morro (Figuras 35 e 36). O tamanho dos indivíduos 

divergiu significativamente entre os dois ambientes (P<0,01; ANOVA, F=6,34), 

sendo que no morro foi maior. Entretanto não houve dimorfismo sexual de tamanho 

nos dois microambientes (Figura 37). Analisando os consensos alares após a 

sobreposição de Procrustes foi possível comparar os extremos de diferenciação no 

formato alar de machos e fêmeas. Alguns landmarks foram extremamente variáveis 

nas fêmeas, como observado na Figura 38. O Qst em fêmeas foi 0,28 para forma e 

0,87 para tamanho; nos machos 0,31 para forma e 0,75 para tamanho. 
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Figura 36 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. cruzii em Julho/2012 nos dois microambientes: planície (verde) 

e morro (marrom). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. cruzii em Julho/2012 nos dois microambientes: planície (verde) 

e morro (marrom). 
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Figura 38 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 

An. cruzii em Julho/2012 nos dois microambientes: planície e morro. Os valores do 

eixo Y estão em milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Consensos alares alinhados de An. cruzii após sobreposição de 
Procrustes mostrando os extremos de diferenciação entre morro e planície de (a) 

fêmeas e (b) machos. 
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4.4.3.2 Gene Mitocondrial CO-I 

 

Dos 42 espécimes amostrados em Julho/2012, 21 da planície e 21 do morro, 

foram encontrados 23 haplótipos diferentes, sendo que apenas um deles foi 

compartilhado entre os dois microambientes (H-58). A rede descritiva da similaridade 

entre os haplótipos está demonstrada na Figura 39. 

 

Figura 40 – Rede de haplótipos de Anopheles cruzii mostrando a relação entre os 
indivíduos coletados na planície (verde) e morro (marrom) em Julho/2012. O 

tamanho dos círculos é proporcional ao número de indivíduos (o menor círculo 
equivale a um indivíduo). Os círculos amarelos são haplótipos intermediários 

hipotéticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sítios variáveis em cada haplótipo estão apresentados no APÊNDICE B. O 

dendrograma de distância genética entre as haplótipos está demonstrado na Figura 

40. Os dados genéticos como diversidade haplotípica e nucleotídica estão na Tabela 

12; os valores dos testes de Tajima, Fu & Li, Fst, ɸst, Nm e a percentagem de 

diferença entre os haplótipos estão descritos na Tabela 13. A diferenciação genética 

dentro da população foi de 79,6%; entre as populações de morro e planície foi de 

20,4%. 
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Figura 41 – Dendrograma de distância genética entre os haplótipos do morro x 

planície encontrados em Anopheles cruzii em Julho/2012 construído pelo método 

Neighbor-joining (NJ). Os quadrados verdes indicam haplótipos encontrados na 

planície; os marrons indicam aqueles encontrados no morro; a seta aponta os 

haplótipos compartilhados entre as duas populações. 
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Tabela 11 – Dados genéticos da comparação Morro X Planície de Anopheles cruzii 
em Julho/2012.  

Comparação H/n 
N° Sítios 

Polimórficos 
Conteúdo A-T h π 

Morro  
X 

Planície 
23/42 (1) 23/421 70,9% 0,97 0,010 

H=número de haplótipos; n= número total de indivíduos; () =o número entre parênteses representa os 
haplótipos compartilhados entre as duas populações; h=diversidade haplotípica; π= diversidade 
nucleotídica. 

 

Tabela 12 – Valores de diferenciação genética e número de migrantes da 
comparação Morro X Planície de Anopheles cruzii em Julho/2012.  

Comparação DT F ɸst Fst Nm % Dif. 

Morro  
X 

Planície 

-0,635 -1,32 0,121* 0,125* 1,67 2,14 

DT= teste de Tajima; F= teste de Fu & Li; Nm= número de migrantes. %Dif= % de diferença entre os 
haplótipos mais distintos encontrados na população. * Valores significativos (P<0,001) 

 

4.5 Variações Temporais - 2009 x 2012 

 

4.5.1 Variações Temporais em Anopheles cruzii  

 

Foram realizadas análises temporais no morro e na planície para An. cruzii, 

pois esses dois microambientes apresentam alto grau de diferenciação (como visto 

anteriormente) e devem ser analisados de forma separada. Foram realizadas 

apenas análises morfológicas nestas comparações pela ausência de DNA das 

populações de 2009. 

 

4.5.1.1 Variações temporais no microambiente morro 

 

Ao realizar a CVA foi possível evidenciar em machos e fêmeas uma 

separação dos grupos de 2009 e 2012 no morfoespaço, com nenhuma sobreposição 

entre eles (Figuras 41 e 42). O tamanho do centróide das fêmeas nesses dois anos 

divergiu de maneira significativa (P<0,05; ANOVA, F=4,44). Os demais não 

apresentaram diferenças consideráveis (Figura 43). 
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Figura 42 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. cruzii do morro nos dois períodos: 2009 (cinza) e 2012 

(amarelo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. cruzii do morro nos dois períodos: 2009 (cinza) e 2012 

(amarelo). 
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Figura 44 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas do 

morro nos dois períodos: 2009 e 2012. Os valores do eixo Y estão em milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando os extremos de diferenciação em cada ano, as fêmeas mostraram uma 

maior variabilidade nos landmarks (Figura 44) no alinhamento após a sobreposição 

de Procrustes. 
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Figura 45 – Consensos alares alinhados de An. cruzii após sobreposição de 
Procrustes mostrando os extremos de diferenciação no morro entre os anos de 2009 

e 2012 de (a) fêmeas e (b) machos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.5.1.2 Variações temporais no microambiente planície 
 
 

No ambiente de planície os indivíduos também apresentaram uma 

diferenciação acentuada no morfoespaço. Tanto machos quanto fêmeas dos 

períodos de 2009 e 2012 ficaram agrupados em conjuntos bem separados, 

evidenciando mais uma vez a microevolução no formato alar. Os espécimes 

coletados nos anos de 2009 e 2012 parecem seguir um padrão de diferenciação, 

não apresentando nenhuma sobreposição entre eles (Figuras 45 e 46). 
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Figura 46 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. cruzii da planície nos dois períodos: 2009 (cinza) e 2012 

(amarelo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

Figura 47 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. cruzii da planície nos dois períodos: 2009 (cinza) e 2012 

(amarelo). 
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O tamanho do centróide entre machos e fêmeas do mesmo ano não 

apresentou diferenças consideráveis, mas comparando os grupos de 2009 e 2012 

esses valores foram significativos, sendo o maior deles entre fêmeas (P<0,001; 

ANOVA, F=9,66) (Figura 47). Há uma tendência de diminuição do tamanho alar em 

ambos os sexos nesses dois anos. 

 

 

Figura 48 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 

An. cruzii do morro nos dois períodos: 2009 e 2012. Os valores do eixo Y estão em 

milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos alinhamentos após a sobreposição de Procrustes os machos e as fêmeas 

de cada ano também apresentaram diferenças em relação ao formato alar, como 

mostrado na Figura 48. 
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Figura 49 – Consensos alares alinhados após sobreposição de Procrustes 
mostrando os extremos de diferenciação no morro entre os anos de 2009 e 2012 de 

(a) fêmeas e (b) machos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.5.2 Variações temporais em Anopheles homunculus 

 

            Em An. homunculus foram feitas comparações apenas no microambiente de 

morro, visto que não havia amostras em 2012 na planície. Ao realizar a CVA foi 

possível observar uma evidente separação dos grupos de 2009 e 2012 no 

morfoespaço, com nenhuma sobreposição entre eles tanto em machos como em 

fêmeas (Figuras 49 e 50). O tamanho do centróide não divergiu consideravelmente 

nos dois anos de coleta, porém houve dimorfismo sexual de tamanho em cada grupo 

(P<0,05; ANOVA, F=5,05), sendo os machos maiores que as fêmeas (Figura 51). 

Comparando os extremos de diferenciação em cada ano, os machos mostraram 

uma asa mais alongada do que as fêmeas (Figura 52) no alinhamento após a 

sobreposição de Procrustes. 
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Figura 50 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre fêmeas de An. homunculus nos dois períodos: 2009 (cinza) e 2012 (amarelo). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Morfoespaço de variáveis canônicas geradas na comparação somente 
entre machos de An. homunculus nos dois períodos: 2009 (cinza) e 2012 (amarelo). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



79 

 

Figura 52 - Gráfico descritivo do tamanho dos centróides de machos e fêmeas de 

An. homunculus do morro nos dois períodos: 2009 e 2012. Os valores do eixo Y 

estão em milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 53 – Consensos alares alinhados de An. homunculus após sobreposição de 
Procrustes mostrando os extremos de diferenciação entre os anos de 2009 e 2012 

de (a) fêmeas e (b) machos. 
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4.6 Tamanho do Centróide e Correlações 

 

O tamanho do centróide, já apresentado nas seções anteriores em cada 

comparação, os scores de reclassificação e a distância de Mahalanobis foram 

sintetizados e apresentados em conjunto na Tabela 14, para An. cruzii, e na Tabela 

15 para An. homunculus. Para a espécie An. cruzii também foi construído um gráfico 

correlacionando tamanho do centróide, precipitação e temperatura de machos 

(Figura 53) e fêmeas (Figura 54) na planície e no morro. 

 

Tabela 13 – Tamanhos do centróide, em milímetros, de machos e fêmeas de 
Anopheles cruzii de cada população analisada. Os índices de 
reclassificação e valores das distâncias de Mahalanobis estão 
mostrados em colunas separadas. 

 

Grupo Amostral 
Tamanho do Centróide 

(mm) 
Reclassificação  

(%) 
Distância de  
Mahalanobis 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Inverno(Jul/2011) 1,513 1,340 67 74 

2,786 3,767 
Verão (Jan/2012) 1,477 1,453 59 73 
Morro (Jan/2009) 1,622 1,623 60 58 

5,164 3,002 
Planície(Jan/2009) 1,601 1,591 62 63 

Morro (Jan/2012) 1,594 1,527 50 53 
2,329 2,818 

Planície(Jan/2012) 1,477 1,453 52 54 
Morro(Jul/012) 1,752 1,760 69 75 

2,379 2,542 
Planície (Jul/2012) 1,711 1,710 72 73 

2009 (planície) 1,601 1,591 85 74 
5,472 5,519 

2012 (planície) 1,477 1,453 79 77 
2009 (morro) 1,622 1,623 59 70 

4,792 5,026 
2012 (morro) 1,594 1,527 54 80 

 

Tabela 14 – Tamanhos do centróide, em milímetros, de machos e fêmeas de 
Anopheles homunculus de cada população analisada. Os índices de 
reclassificação e valores das distâncias de Mahalanobis estão 
mostrados em colunas separadas. 

 

Grupo Amostral 
Tamanho do Centróide 

(mm) 
Reclassificação  

(%) 
Distância de  
Mahalanobis 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Verão(Jan/2012) 1,706 1,632 64 100 

5,407 11,213 
Inverno(Jul/2012) 1,880 1,889 76 97 

2009 (morro) 1,717 1,639 79 89 
13,389 12,319 

2012 (morro) 1,706 1,632 84 87 
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Figura 54 – Tamanho do centróide de machos de Anopheles cruzii da planície 

(verde) e morro (marrom) nos meses de JAN/2009, JAN/2012 e JUL/2012. Os 

valores de temperatura (linha sólida) e precipitação (linha tracejada) desse período 

também estão representados com escala na parte direita do gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Tamanho do centróide de fêmeas de Anopheles cruzii da planície 

(verde) e morro (marrom) nos meses de JAN/2009, JAN/2012 e JUL/2012. Os 

valores de temperatura (linha sólida) e precipitação (linha tracejada) desse período 

também estão representados com escala na parte direita do gráfico. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Dimorfismo Sexual 

 

        Em todas as análises, machos e fêmeas de todas as populações das duas 

espécies apresentaram grande diferença no formato alar, ficando evidente a 

separação em grupos distintos sem sobreposição no morfoespaço de variáveis 

canônicas. Em An. homunculus esses grupos de machos e fêmeas se mostraram 

mais distantes no morfoespaço, indicando que parece haver um dimorfismo sexual 

maior nesta espécie. Sendo assim, a morfometria geométrica se mostrou uma 

ferramenta útil na separação dos sexos nas duas espécies. A forma alar é 

determinada por herança quantitativa poligênica (Dujardin, 2008), e sofre menos 

efeito ambiental que o tamanho. Ele também pode deformar a asa por alometria, 

mas aqui esse efeito foi removido através da regressão entre os componentes de 

forma e o centróide.  

Exceto na população de An. cruzii de JAN/2012 da planície, todas as outras 

apresentaram índices de alometria significativamente altos no formato alar, sendo o 

maior deles cerca de 16% (Tabelas 4 e 5). Em alguns casos, o dimorfismo sexual 

tem sido relacionado diretamente ao efeito alométrico, pois o sexo de maior tamanho 

pode ser uma versão alometricamente reescalonada do sexo de menor tamanho 

(Gidaszewski et al., 2009; Klingenberg, 2010). Entretanto, mesmo retirando esse 

efeito das análises houve clara separação entre os sexos das duas espécies, o que 

indica que a alometria não parece ser um fator que influencia de maneira 

significativa a evolução desse caráter.  

Os machos de um modo geral pareceram ser mais estáveis na forma alar, 

pois analisando os consensos nota-se que a asa da fêmea possui uma quantidade 

maior de landmarks variáveis. Na grande maioria dos casos, os índices de 

reclassificação são maiores para as fêmeas nas duas espécies, indicando que o 

formato alar desse sexo evolui de forma distinta e parece seguir um padrão onde os 

indivíduos ficam mais agrupados no morfoespaço. Essa variação morfológica 

diferencial para cada sexo pode ser fruto de pressões seletivas diferentes e isso 

pode moldar as asas de acordo com adaptações ou restrições pertinentes de cada 

um (Klingenberg, 2010). Caso a interpretação esteja correta, esses resultados 
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podem ser indícios de seleção sexual na espécie. Machos e fêmeas possuem 

papéis ecológicos distintos dentro do ambiente, assim como o uso de suas asas, e 

isso poderia ser um motivador da seleção natural específica para sexo (tradução 

literal de sex-specific).  

No presente estudo foi possível observar que os machos de todas as 

populações possuem asas mais estreitas que as fêmeas; isto pode estar relacionado 

à função alar, onde machos as utilizam para produção de sons na côrte sexual e 

fêmeas em vôos precisos durante a oviposição e busca de alimento (Wekesa et al., 

1998). Na Figura 11 nota-se que as distâncias de Mahalanobis em An. cruzii 

parecem seguir uma tendência, ainda que inicial, e diminuem ao longo do tempo, 

tanto no morro quanto na planície. Ou seja, nas populações amostradas o formato 

alar de machos e fêmeas ficou mais semelhante com o passar dos meses. Bitner-

Mathé e Klaczko (1999) comprovaram a alta herdabilidade desse caráter, o que 

indica que o componente genético está atuando nesta aproximação da forma alar 

entre os sexos. Isso pode ser indício de algum tipo de seleção onde há pouca 

variação no fenótipo dentro da população (Templeton, 2011). Entretanto, vários 

estudos com espécies de Drosophila também relataram a variação no formato alar 

(Bublii et al, 1996; Cavicchi et al, 1991; Haas, Tolley, 1998; Huey et al., 2000) mas 

há pouca evidência de que isso seja adaptativo naquela espécie. 

Na maioria das comparações entre os sexos de An. cruzii, o tamanho de 

machos e fêmeas foi semelhante, divergindo do padrão encontrado na maioria dos 

culicídeos em que a fêmea é maior. Todos os indivíduos utilizados nestas análises 

foram mantidos em laboratório sob as mesmas condições externas, pois o tamanho 

alar é uma característica que sofre plasticidade podendo variar dependendo das 

condições ambientais (Dujardin, 2008). Mesmo os imaturos sendo coletados em 

ambiente silvestre, a maior parte do seu ciclo de vida ocorreu sob condições 

externas constantes do laboratório, já que a maioria deles eram ovos ou larvas L1 e 

L2. Por essa razão, a variação de tamanho observada aqui parece ter grande 

contribuição do componente genético de cada população. 

Apesar das diferenças bem evidentes no formato alar de machos e fêmeas, o 

padrão geral de venação alar é comum a toda família Culicidae (Stark et al., 1999; 

Wooton, 1992). A forma de um modo geral parece ser altamente conservada e 

possui uma “limitação filogenética” (Gilchrist, Partridge, 2001) para mudanças muito 
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drásticas, isto é, a própria arquitetura gênica das espécies restringe as variações no 

formato alar. O dimorfismo sexual de forma observado em An. cruzii e An. 

homunculus é maior que a variação intrapopulacional que ocorre nessas espécies; 

portanto, mesmo havendo microevolução e sendo analisados microambientes e 

estações do ano diferentes, ainda assim há diferença alar entre machos e fêmeas. 

 

5.2 Variações Sazonais 

 

Em An. cruzii as análises de inverno x verão mostraram uma divergência 

entre os grupos, principalmente das fêmeas, com base no formato alar. O Qst de 

forma e tamanho para machos e fêmeas foi semelhante, indicando que a variação 

da asa nas duas épocas ocorre de forma parecida para ambos os sexos. O intervalo 

de coleta entre aquelas duas estações climáticas, aproximadamente seis meses, já 

foi suficiente para mostrar algum padrão de diferenciação. Para ambos os sexos, o 

tamanho do centróide apresentou correlação inversa com os índices de precipitação, 

como pode ser observado nas Figuras 36 e 37. Em JAN/2012, quando ocorreram os 

maiores índices pluviométricos, as populações do morro e da planície apresentaram 

um tamanho alar muito reduzido. Esse fato pode estar relacionado com o ciclo de 

vida da espécie, que, como outros representantes do subgênero Kerteszia, 

ovopositam em bromélias e dependem diretamente da quantidade de água 

armazenada nessas plantas (Zavortink, 1993). Uma grande quantidade de chuva 

pode fazer transbordar os criadouros bromeliáceos e, desta forma, reduzir muito a 

população de larvas e de nutrientes disponíveis. Como as larvas de anofelinos são 

essencialmente filtradoras e não possuem sifão respiratório (Forattini, 2002), elas 

necessitam que o alimento fique disponível na lâmina d’água. Quando há um 

período chuvoso, esses nutrientes são diluídos ou lançados para fora da bromélia, 

dificultando a alimentação e o consequente crescimento dessas larvas. 

Analisando os dados genéticos, foi possível constatar que houve um rico 

patrimônio haplotípico dentro das populações de An. cruzii, mesmo sendo analisado 

um fragmento do gene COI (cerca de 390 pb). Foi encontrado um alto índice de 

diversidade haplotípica (0,97) em ambas as estações climáticas, e apenas dois 

deles foram compartilhados entre elas. Isto pode ser produto de deriva genética que 

ocorreu entre o inverno e o verão, que entretanto não alterou quantitativamente a 
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diversidade haplotípica. Pode ser também que o padrão aqui observado seja uma 

oscilação natural da espécie An. cruzii, que ainda é pouco estudada e não se 

conhece muito sobre seu ciclo sazonal. A diversidade nucleotídica também foi alta 

(0,012), indicando que para esta espécie a porção final do gene COI é bastante 

polimórfica. Os valores negativos dos índices de Tajima e Fu & Li demonstram que a 

população está em expansão e que há alta taxa de polimorfismos, respectivamente. 

Apesar dos poucos haplótipos compartilhados, a diferenciação genética entre as 

duas populações é muito baixa (Fst=0,003 e ɸst=0,007) e o número de migrantes é 

considerado extremamente alto (Nm=21,60). Para algumas espécies de Culicidae, o 

inverno é um período severo e responsável pelo efeito bottleneck em algumas 

populações (Taylor et al., 1993). No presente estudo não há tal evidência, visto que 

a diversidade haplotípica permanece alta nas duas estações climáticas e o há uma 

alta taxa de migrantes entre elas. A diferenciação intrapopulacional (99,3%) foi muito 

maior do que a interpopulacional (0,7%), indicando que talvez a diversidade 

haplotípica seja tão grande que a suficiência amostral ainda não tenha sido atingida. 

Nagylaki (1998) revela que talvez o índice Fst não seja adequado quando há grande 

diversidade intrapopulacional, pois a diferença entre as populações pode estar 

mascarada. Entretanto os dados indicam ligeiramente para uma diferenciação rápida 

na passagem das duas estações climáticas; pode ser que se tratem de populações 

com rápida renovação demográfica.  

        Em An. homunculus as análises morfométricas também revelaram 

diferenciação alar entre inverno e verão, inclusive mais evidente do que em An. 

cruzii. Entre as fêmeas os scores de reclassificação sazonal alcançaram 100% e não 

houve sobreposição dos grupos no morfoespaço de variáveis canônicas. O tamanho 

dos indivíduos divergiu de forma muito significativa nos dois sexos (Qst=0,99 e 0,97)  

e teve correlação inversa com a temperatura, como previsto na regra de Bergman* 

(1847 apud Ridley, 1993, p.124) onde espécimes de regiões mais frias apresentam 

tamanho corporal maior. Como todos os indivíduos foram mantidos em laboratório 

sob as mesmas condições, a variação no tamanho parece ter mais influência do 

componente genético de cada população do que pela influência do meio ambiente. A 

diversidade haplotípica foi alta nesta espécie (dH=0,84), embora menor do que em  

 
______________________ 
* Bergman, 1847 apud Ridley, 1993, p. 124 
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An. cruzii  e foram encontrados somente nove haplótipos ao todo nessas duas 

amostras populacionais sazonais. Mesmo analisando uma sequência maior que a de  

 
An. cruzii (513 pb) foram encontrados poucos sítios polimórficos (cerca de 14), 

indicando que o gene COI nesta espécie parece estar mais conservado. Os valores 

moderados de Fst (0,119) e ɸst (0,116) indicam que as populações de inverno e 

verão são geneticamente diferentes. Os índices de Tajima e Fu & Li foram 

negativos, e assim como em An. cruzii, indica que a população está em expansão e 

há polimorfismos.  

        Apesar de morfologica e filogeneticamente muito próximas, as espécies An. 

homunculus e An. cruzii apresentam padrões genéticos muito distintos, já que An. 

homunculus não possui um patrimônio haplotípico tão rico quanto sua congênere, e 

as populações sazonais apresentam moderada diferenciação genética. 

Possivelmente, as fêmeas de An. homunculus sejam menos dispersivas que as de 

An. cruzii e tendam a depositar seus ovos em criadouros próximos.  O grau de 

parentesco entre os indivíduos de An. homunculus parece ser maior que os da outra 

espécie, já que a taxa de compartilhamento de haplótipos por indivíduo também foi 

superior. Outra explicação provável seria que a arquitetura genética de An. 

homunculus não permita uma grande variação dentro da espécie, o que limitaria sua 

diversidade haplotípica. Entretanto, pouco se sabe sobre a biologia e dispersão 

dessa espécie, o que dificulta formular uma hipótese mais consistente. A rápida 

renovação demográfica observada nas duas espécies sugere que medidas de 

controle sejam específicas para cada época do ano, pois assim como o DNA 

mitocondrial foi alterado, pode estar ocorrendo alguma mudança no comportamento, 

na suscetibilidade a métodos de controle ou na competência vetorial de cada 

espécie. Mesmo o inverno não sendo tão severo na região de Cananéia 

(temperatura média de 17,5°C), há mudança dos recursos disponíveis no ambiente, 

o que pode alterar o ciclo de vida dos culicídeos (Vezzani et al., 2004). Com 

temperaturas mais baixas, geralmente os mamíferos e aves ficam mais reclusos e 

evitam sua exposição direta ao ambiente (Jacobs, 1996), dificultando o repasto 

sanguíneo para algumas espécies anofelinas. A temperatura também pode mudar a 

densidade populacional das espécies e desse modo afetar seus status vetoriais 

(Aytekin et al., 2009), já que vetores secundários podem se tornar primários. 
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5.3 Variações Temporais 2009 x 2012 

 

        Em An. cruzii, a distância entre os grupos de 2009 e 2012 no morfoespaço 

das variáveis canônicas, originadas da comparação entre ambos, indicou uma 

grande variação temporal dentro da espécie, sem sobreposição dos grupos. A 

microevolução foi rápida o bastante para ser detectada na morfologia em períodos 

curtos de tempo. O ciclo de vida dos culicídeos é bastante curto, podendo chegar a 

várias gerações em poucos meses (Forattini, 2002), o que acentuaria essa rápida 

manifestação do processo microevolutivo. É possível que essa grande diferença 

encontrada tenha sido devido à deriva genética, recebimento de migrantes ou até 

mesmo por pressão seletiva frente às mudanças ambientais ocorridas no período. 

Na comparação temporal da planície, ambos os sexos apresentaram uma 

diminuição significativa do tamanho após os três anos comparados. Isso pode 

indicar a atuação de outra variável ambiental reconhecidamente influente sobre o 

tamanho ou possivelmente alguma pressão seletiva. O microambiente de planície 

sofre mais efeitos antrópicos do que o morro, justamente pela sua proximidade com 

as casas de moradores e estradas, o que poderia justificar essa variação. 

Jirakanjanakit et al. (2008) observou uma tendência de diminuição do tamanho alar 

em Aedes aegypti ao longo de quinze gerações mantidas em laboratório. 

        Em An. homunculus foi possível observar uma variação no formato alar entre 

os grupos de 2009 e 2012 mais evidente do que em An. cruzii. As distâncias de 

Mahalanobis entre as duas populações foram extremamente altas, indicando que 

ocorreu uma microevolução drástica nesse período de tempo. O tamanho do 

centróide permaneceu estável entre as populações de machos e fêmeas nesse 

período. Houve um dimorfismo sexual inesperado em 2009 e 2012, quando o macho 

apresentou tamanho maior que a fêmea, diferentemente do que é observado em 

outros culicídeos (Moratore, 2010; Peruzin, 2011). 

        Comparando 2009 e 2012, nota-se que a temperatura permaneceu estável no 

verão (época de comparação das amostras), porém os índices pluviométricos 

triplicaram (19,1mm em 2009 e 67,3 em 2012). Isso pode ser a causa dessa 

mudança tão acentuada observada nas populações, visto que a umidade é um dos 

fatores que comprovadamente influenciam no formato e tamanho alar (Jirakanjanakit 

et al., 2007). No presente estudo, a variação temporal dos caracteres alares foi 
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detectada de maneira bem acentuada nas duas espécies, fato que deve ser levado 

em consideração quando asas forem utilizadas na taxonomia. As populações de 

uma mesma espécie podem apresentar formatos alares distintos se forem coletadas 

em épocas muito distantes. Apesar de haver forte microevolução nesse caráter, o 

padrão geral de formato alar para cada espécie não se altera com o tempo a ponto 

de prejudicar a diagnose entre espécies, como comprovado por Henry et al. (2010).  

 

5.4 Variações Microambientais 

 

Em An. cruzii, as populações do morro e planície apresentaram um padrão de 

divergência alar entre elas em todas as épocas amostradas. A distância mínima 

entre essas duas regiões é de aproximadamente 60m, e dessa forma os mosquitos 

poderiam transitar entre elas. Veloso (1958) observou que a espécie An. cruzii é 

indiferente a microclimas especiais, sendo encontrado em grande quantidade nos 

diversos tipos de biótopos. Se os indivíduos estivessem sob uma pressão seletiva 

estabilizadora, como já foi observado em outras espécies de culicídeos, haveria uma 

tendência à redução da variabilidade desse caráter (Dujardin, 2009), o que parece 

não ser o caso aqui encontrado. Entretanto, a separação dos grupos pelo formato 

alar indica que ocorreu uma tênue divergência dentro desta espécie. A preferência 

por biótopos e bromélias específicas dentro de cada microambiente pode ser 

diferencial em cada população, o que explicaria a variação morfológica encontrada. 

Estudando este mesmo local, Marques (2010) constatou que o volume hídrico das 

bromélias presentes na planície é significativamente maior do que no morro; isso 

poderia ser um fator determinante na preferência de cada população. Apesar do 

ambiente de planície estar muito próximo do mar e, consequentemente, da água 

salobra quando há maré alta, o pH do conteúdo hídrico das bromélias do morro e da 

planície é essencialmente o mesmo (Marques, 2010). Em todas as comparações, o 

tamanho do centróide parece seguir um padrão, ainda que incipiente, onde machos 

e fêmeas são maiores no morro (Figuras 19, 22 e 26). O Qst de tamanho foi alto 

para fêmeas de Janeiro/2012 e machos de Julho/2012, indicando que houve grande 

variação nessas populações. Segundo Gilchrist e Partridge (2001), a variação no 

tamanho alar de populações naturais pode ser causada por uma pressão seletiva 

direcional, onde um único fenótipo é favorecido e o alelo mais vantajoso aumenta de 
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frequência na população. O tamanho alar também pode estar diretamente 

relacionado com o fitness do indivíduo, que varia e é dependente do ambiente em 

que ele está inserido (Reeve et al., 2000). As paisagens do morro e planície são 

diferentes: os níveis de luz solar, a cobertura vegetal, a umidade relativa e as 

espécies vegetais presentes podem estar atuando na preferência das populações de 

anofelinos e, consequentemente, na sua diferenciação. 

No presente estudo foi encontrado um número muito alto de haplótipos para 

cada microambiente nas duas épocas amostradas (dH=0,98 e dH=0,97), sendo que 

apenas um deles foi compartilhado entre morro e planície. A diversidade nucleotídica 

também foi alta, indicando que o fragmento de COI analisado é extremamente 

polimórfico em An. cruzii. No mês de JUL/2012, as populações apresentaram um Fst 

moderado (Fst= 0,125) segundo Wright (1998), indicando alguma estruturação 

populacional. A diferenciação genética interpopulacional nessa época (20,4%) 

também foi maior do que em JAN/2012 (0,7%), revelando que as populações do 

morro e planície estão mais separadas. Comparando o Nm em JAN/2012 e 

JUL/2012, nota-se que há mais migrantes no período de verão. Em laboratório, o 

alcance médio de voo de um Anopheles é cerca de 1000m; logo, teoricamente, seria 

possível ele se deslocar do morro até a planície (diferença mínima de 60m). No 

período de verão, onde as chuvas são mais frequentes, é possível que a 

superpopulação de mosquitos e a falta de nichos direcione algumas fêmeas para um 

microambiente menos ocupado, o que explicaria o número de migrantes observado. 

O grande número de haplótipos encontrado diverge de outros trabalhos com 

anofelinos utilizando o gene mitocondrial CO-I. Oshagui et al. (2006) encontraram 8 

haplótipos em 20 indivíduos analisados e Patsoula et al. (2007) encontraram apenas 

9 sequências diferentes em 38 indivíduos.           

Os dados de formato, tamanho alar e gene COI foram concordantes, o que 

indica que provavelmente ocorre uma estratificação vertical em An. cruzii na região 

de Cananéia. As populações do morro e planície divergem em vários aspectos, o 

que talvez seja refletido também na sua capacidade vetorial. Os dados desta 

pesquisa sugerem que pode estar se iniciando uma especiação parapátrica, onde 

não há barreira extrínseca específica para fluxo gênico. A população é contínua, 

mas ainda assim os indivíduos não cruzam aleatoriamente (Templeton, 2011). Eles 

são mais propensos a cruzar com seus vizinhos geográficos do que com indivíduos 
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de uma parte diferente de um grupo da população. Neste modo, divergências podem 

ocorrer por causa do reduzido fluxo gênico entre as populações e as diferentes 

pressões de seleção em toda a faixa vertical do ambiente. Há uma continuidade 

paisagística entre os microambientes, pois os criadouros bromeliáceos estão 

presentes por toda a extensão da mata e não há barreiras físicas entre morro e 

planície; entretanto, as evidências morfológicas e moleculares apontam que os 

anofelinos não transitam aleatoriamente pelo estrato vertical. 

        Estudos com Culex (Demirci et al., 2011) e Aedes (Kuclu et al., 2011) já 

demonstraram haver uma estratificação altitudinal que pode ser revelada pela 

morfologia alar dos indivíduos. Entretanto esses trabalhos compararam populações 

bem distantes, com altitudes que variavam de 800 a 2130m. No presente estudo foi 

observada uma variação entre populações muito próximas, onde a distância 

geográfica entre os microambientes não foi significativamente grande. Ramírez e 

Dessen (1994, 2000) encontraram padrões A e B de bandas cromossômicas em 

populações de An. cruzii, ocorrendo em simpatria em algumas regiões com 

elevações distintas. Para aqueles autores, também há uma correlação entre a 

altitude e as diferentes formas cromossômicas. 

 

5.5 Considerações Finais 

 

Em todas as análises realizadas comparando populações diferentes, a 

morfometria geométrica se mostrou uma ferramenta útil na detecção de sensíveis 

variações intrapopulacionais. A asa realmente é um bom marcador para revelar 

padrões microevolutivos, encontrados também em outros estudos com Culicidae 

(Henry et al., 2010; Jirakanjanakit et al., 2007; Vidal et al., 2012). Análises 

multivariadas, como a morfometria geométrica aqui empregada, geralmente revelam 

padrões e tendências não perceptíveis em análises univariadas (Rocha, 2005). A 

combinação de marcadores morfológicos e moleculares é importante para entender 

o organismo de maneira holística, pois os caracteres biológicos podem evoluir em 

velocidades diferentes. O gene COI se mostrou extremamente polimórfico para a 

espécie Anopheles cruzii e nota-se uma estruturação populacional quando 

comparados morro e planície. Devido a sua importância como vetor de Plasmodium, 

o status taxonômico dessa espécie tem sido investigado por vários estudos recentes 
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(Ramirez, Dessen, 2000a, b; Rona et al., 2009, 2010a, b). Para os autores, as 

diferenças genéticas e cromossômicas encontradas podem indicar o início de uma 

especiação dentro de An. cruzii, que ocorreu devido às adaptações locais e 

condições microgeográficas diversas. O fato de An. cruzii representar um complexo 

explicaria algumas diferenças encontradas na morfologia, comportamento e 

distribuição das populações (Ramirez, Dessen, 1994, 2000a, b).  

Em todas as comparações realizadas, o teor de bases A -T presente nas 

sequências é semelhante àqueles encontrados no DNA mitocondrial de outros 

insetos (Bernasconi et al., 2000; Mirabello, Conn, 2006). Por consequência da 

herança materna desse gene mitocondrial, o tamanho efetivo da população fica 

menor do que aquele utilizado em análises com genes nucleares. Sendo assim, ele 

é mais sensível a subdivisões na população (Roderick, 1996). A alta frequência de 

transições na terceira posição do códon indica que os grupos analisados divergiram 

recentemente (Simon et al., 1994). Quando analisamos o grau de diferenciação 

entre os haplótipos mais divergentes encontrados em uma população, nota-se que 

essa diferença varia de 1,5% (em An. homunculus) a 2,82% (em An. cruzii). 

Segundo Cywinska et al. (2006) a separação em espécies diferentes para Diptera só 

ocorre se esses valores forem maiores que 4%; ou seja, populações do morro e 

planície, apesar de bem distintas genética e morfologicamente, ainda representam 

uma mesma espécie: An. cruzii. 

A grande quantidade de haplótipos encontrada nas comparações sazonais e 

microambientais podem ser reflexo da proximidade com o centro de origem dessa 

espécie. Sabe-se que a distribuição de An. cruzii é restrita a América do Sul 

(Forattini, 2002), então provavelmente seu centro de origem também está localizado 

nesta região. O tempo de divergência entre as espécies de Kerteszia é maior do que 

seu grupo-irmão Nyssorhynchus (Sallum et al., 2002), o que poderia explicar a 

grande diversidade haplotípica encontrada. Motoki (2012) analisou 214 indivíduos de 

An. darlingi em todo o território brasileiro e encontrou um dH=0,977, muito 

semelhante aos valores aqui encontrados (dH=0,97 e dH=0,98). Entretanto, 

comparativamente, o número amostral utilizado neste trabalho foi muito menor 

(cerca de 45 espécimes) e a região de estudo foi apenas o município de 

Cananéia/SP. Os autores Hurst e Jiggins (2005) exploram uma teoria interessante 

sobre o grande número de haplótipos encontrado em algumas espécies de 
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artrópodes. Para eles, pode existir transferência horizontal de DNA através de várias 

cepas diferentes de bactérias simbiontes, mantendo uma alta diversidade haplotípica 

dentro da população. Ao menos para  An. cruzii essa hipótese não parece provável, 

já que testes feitos em nosso laboratório mostraram que espécimes de An. cruzii não 

estavam infectados com Wolbachia (principal bactéria simbionte encontrada em 

artrópodes). 

Alguns autores (Holsinger, Weir, 2009) revelaram que o índice Fst não é o 

mais indicado para utilizar quando há dados haploides, e sim o ɸst, que mede a 

diversidade genética através de AMOVA. No presente estudo os valores de Fst e ɸst 

foram muito semelhantes, revelando que provavelmente as populações se 

comportam de acordo com o que eles indicam. Comparando esses índices de 

diversidade genética com os índices de diversidade morfológica (Qst), nota-se que 

em todas as populações os valores de Qst, tanto da forma quanto do tamanho, 

foram maiores. Isso revela que há maior grau de evolução na asa das populações 

do que no gene COI, portanto, esses marcadores evoluem em velocidades 

diferentes. Se os marcadores fossem neutros eles deveriam convergir para um 

mesmo valor (Dujardin, 2008), o que não acontece aqui. Principalmente em An. 

cruzii o gene COI se mostrou tão polimórfico intrapopulacionalmente que talvez não 

seja o mais adequado para evidenciar um padrão mais nítido de agrupamento entre 

as populações, como em Anopheles darlingi (Motoki, 2012; Moutinho et al., 2011) ou 

Aedes aegypti (Scarpassa et al., 2008). A evolução de uma característica biológica 

muitas vezes não reflete a verdadeira história evolutiva de seus organismos 

(Maddison, 1997; Nichols, 2001; Rocha, 2005), por isso inferências sobre a dinâmica 

populacional de uma espécie devem ser feitas com cautela. Ampliar o número ou 

combinar marcadores genéticos e morfológicos de diferentes resoluções pode ser 

uma maneira de abordagem mais confiável. 

Os dados aqui apresentados revelam que An. homunculus se trata de uma 

espécie com rápida microevolução alar e gene COI comparativamente mais 

conservado que An. cruzii. Embora ambas as espécies aqui estudadas sejam 

filogeneticamente próximas e compartilhem semelhantes nichos ecológicos, 

aspectos diferenciais da sua genética populacional são indicativos de histórias 

evolutivas diferenciadas e que talvez reflitam em peculiaridades ecológicas ainda 

não descritas. As diferenças populacionais encontradas tanto em An. cruzii quanto 
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em An. homunculus sugerem que a utilização de métodos de controle podem ser 

mais eficientes se forem considerados os diversos perfis da população do vetor, 

sazonais ou microambientais (Motoki, 2012). 
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6 CONCLUSÕES 

 

- É possível diferenciar Anopheles cruzii de An. homunculus utilizando somente 

morfometria geométrica alar. 

 

- Há dimorfismo sexual de forma para todas as populações analisadas de An. cruzii 

e An. homunculus. 

 

- Populações de An. cruzii do inverno e do verão apresentaram diferenciação no 

formato alar. O gene CO-I mostrou-se altamente polimórfico com apenas dois 

compartilhamentos entre as populações, porém com baixo nível de divergência 

genética (Fst=0,003, Фst=0,007). 

 

- Houve altos valores de diferenciação genéticas intrapopulacional em todos os 

grupos amostrados (79,6% a 99,3%) 

 

- Populações de An. homunculus do inverno também apresentaram alta 

diferenciação no formato alar em relação às do verão. Nesta espécie o gene CO-I 

parece estar mais conservado do que em An. cruzii, pois há reduzido número de 

haplótipos e baixa diversidade nucleotídica (π= 0,005). 

 

- Populações de An. homunculus do inverno apresentam tamanho alar 

significativamente maior de que aquelas do verão. 

 

- As populações de An. cruzii do morro e planície também apresentaram variação no 

formato alar. O tamanho do centróide nos indivíduos do morro foi ligeiramente maior 

em todas as comparações.  

 

- Houve compartilhamento de apenas um haplótipo entre populações de An. cruzii 

do morro e planície. Há evidência de alguma estruturação populacional (Fst= 0,125; 

Фst=0,121) e baixo número de migrantes (Nm= 1,67) entre os microambientes 

analisados em Julho/2012. 
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- As informações derivadas da morfologia e genética foram concordantes para morro 

e planície, o que atesta que a geometria alar pode ser empregada como indicador de 

microevolução também nessas espécies. 

 

 - As comparações temporais tanto em An. cruzii como em An. homunculus 

mostraram evidente diferenciação morfológica, ou seja, os caracteres das asas são 

acusativos de microevolução.  

 

- A diversidade haplotípica foi alta em todas as populações de An. cruzii analisadas, 

com poucos haplótipos compartilhados entre as amostras temporais e geográficas. 

 

- Os marcadores morfológicos e moleculares utilizados neste estudo parecem evoluir 

em velocidades diferentes, pois os valores Qst são maiores que os Fst em todas as 

populações. Podem estar ocorrendo diferentes pressões seletivas na asa e no gene 

CO-I. 
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ABSTRACT 
 
Background: Anopheles (Kerteszia) cruzii is a primary vector of Plasmodium parasites in 
Brazil’s Atlantic Forest. Adult females of An. cruzii and An. homunculus, which is a 
secondary malaria vector, are morphologically similar and difficult to distinguish when using 
external morphological characteristics only. These two species may occur syntopically with 
An. bellator, which is also a potential vector of Plasmodium species and is morphologically 
similar to An. cruzii and An. homunculus. Identification of these species based on female 
specimens is often jeopardised by polymorphisms, overlapping morphological characteristics 
and damage caused to specimens during collection. Wing geometric morphometrics has 
been used to distinguish several insect species; however, this economical and powerful tool 
has not been applied to Kerteszia species. Our objective was to assess wing geometry to 
distinguish An. cruzii, An. homunculus and An. bellator. Methodology: Specimens were 
collected in an area in the Serra do Mar hotspot biodiversity corridor of the Atlantic Forest 
biome (Cananeia municipality, State of Sao Paulo, Brazil). The right wings of females of An. 
cruzii (n= 40), An. homunculus (n= 50) and An. bellator (n= 27) were photographed. For each 
individual, 18 wing landmarks were subjected to standard geometric morphometrics. 
Discriminant analysis of Procrustean coordinates was performed to quantify wing shape 
variation. Results: Individuals clustered into three distinct groups according to species with a 
slight overlap between representatives of An. cruzii and An. homunculus. The Mahalanobis 
distance between An. cruzii and An. homunculus was consistently lower (3.50) than that 
between An. cruzii and An. bellator (4.58) or An. homunculus and An. bellator (4.32). 
Pairwise cross-validated reclassification showed that geometric morphometrics is an 
effective analytical method to distinguish between An. bellator, An. cruzii and An. 
homunculus with a reliability rate varying between 78-88%. Shape analysis revealed that the 
wings of An. homunculus are narrower than those of An. cruzii and that An. bellator is 
different from both of the congeneric species. Conclusion: It is possible to distinguish 
among the vectors An. cruzii, An. homunculus and An. bellator based on female wing 
characteristics. 
 
Keywords: Culicidae, Kerteszia, wing geometric morphometrics, identification, malaria 
vectors, Atlantic Forest. 
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BACKGROUND 
 

The genus Anopheles of the family Culicidae contains species that are widely 
distributed throughout South America [1]. These species are commonly associated with 
watercourses and forests, frequently in coastal areas. In Brazil, the primary anopheline 
species involved in Plasmodium transmission belong to two subgenera, i.e., Nyssorhynchus 
(Anopheles darlingi, An. aquasalis, An. nuneztovari s.l., An. oswaldoi, An. triannulatus s.l. 
and species of the An. albitarsis complex) [2, 3] and Kerteszia (An. cruzii, An. bellator and 
An. homunculus) [4], with An. cruzii and An. darlingi as the primary vectors of Plasmodium 
species [5]. The autochthonous transmission of extra-Amazonian malaria occurs mainly in 
areas of the Southeastern coastal Serra do Mar mountain range, where An. cruzii is a 
primary vector [6]. Anopheles homunculus and An. bellator are also important secondary 
vectors of human Plasmodium in that region [7, 8]. In this region, An. bellator, An. cruzii and 
An. homunculus occur in sympatry and are somewhat morphologically similar. Most 
Kerteszia species use bromeliad phytothelmata as larval habitats, with the exception of An. 
bambusicolus, whose habitat is water accumulated inside bamboo internodes [9]. 

According to Harrison et al. [10], the females of An. cruzii and An. homunculus can be 
distinguished by the scaling on maxillary palpomeres 3 and 4. In addition, Martins [11] 
showed that the integument of the abdominal terga in An. cruzii females are uniformly 
reddish or reddish with lighter portions, whereas the abdominal integument of An. 
homunculus are blackish with whitish areas. For larval differentiation, Lima [12] observed that 
the saddles of segment X are lightly sclerotised in An. cruzii, with either yellowish or reddish 
integument. By contrast, the larvae of An. homunculus have strongly pigmented saddles of 
segment X, with dark brown to blackish integument [13]. Anopheles bellator can be 
distinguished from An. cruzii and An. homunculus by the narrow apical pale bands on 
hindtarsomeres 2–4 (Figure 1), which are 30% or less of the length of the tarsomeres, and 
the typically entirely dark colouration of hindtarsomere 5; by contrast, hindtarsomeres 2-5 are 
50% basal black and 50% apical pale in An. cruzii and An. homunculus [10]. The 
morphological identification of these species is often hampered by variability in the diagnostic 
characteristics and by damage to insect body parts caused by the capture procedure [13]. 

Recently published literature shows an increasing tendency towards assessing 
medically important insect species using geometric morphometrics [14-18], an analytical tool 
that allows for multivariate statistical descriptions of biological structures [19]. In insects, the 
wings are the main target for morphometrics because of their two-dimensional form and 
homologous vein patterns. In the present study, we used geometric morphometrics as a 
complementary and low-cost tool to identify vector species of the subgenus Kerteszia, 
focusing on three species that occur in areas of the coastal Atlantic Forest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Morphological differentiation of 5° posterior tarsomere visualized in adults of An. cruzii (a) 
and An. bellator (b). 
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MATERIAL AND METHODS 
 
Biological sampling 
 

All of the specimens were collected in an area of the Atlantic Forest biome in the 
municipality of Cananeia, State of São Paulo, Brazil, more specifically in the neighborhood of 
the Aroeira district (24°53’06” S / 47°51’01” W). Voucher specimens of An. cruzii and An. 
homunculus were deposited in the Coleção Entomológica de Referência, Faculdade de 
Saúde Pública, Universidade de São Paulo (FSP-USP), Brazil. Mosquito larvae and pupae 
were taken from water that had accumulated in bromeliad tanks in 2009 and reared in the 
laboratory until adult emergence under standard conditions of temperature, food availability 
and container size. Adult females of An. bellator were captured in July and November 2011 
with Shannon traps and preserved in plastic vials with silica gel. Species were identified 
based on colour pattern of larvae, according to Lima [12]. 

 
Material preparation and data acquisition 
 
        The right wings of females of An. cruzii (n = 40), An. homunculus (n = 50) and An. 
bellator (n = 27) were removed from adults and cured before being mounted on microscope 
slides. The wings were soaked for 12 hours in a 10% potassium hydroxide (KOH) solution at 
room temperature to remove the wing scales. The potassium hydroxide was removed by 
washing the wings in a 20% solution of acetic acid. The wings were dyed with acid fuchsin 
for 60 minutes and then dehydrated in a series of ethanol concentrations ranging from 80% 
to 98%. Images of the wings were captured using a Leica DFC320 digital camera coupled to 
a Leica S6 microscope with 40X magnification. Eighteen wing landmarks (Figure 2) of each 
individual were digitised using the TpsDig software V.1.40 (QSC - James Rohlf), and the 
coordinate images were plotted onto a Cartesian plane for geometric descriptions. All of the 
wings were scanned twice, and the repeatability of the digitising procedure was assessed 
using statistical tests [20, 21]. The wing pictures were deposited in the CLIC Image Bank 
(http://bioinfo-prod.mpl.ird.fr/morphometrics/clic/declic/list.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 - (a) Wing of female Anopheles bellator colored with acid fuchsin showing the 18 landmarks 
selected for geometric morphometrics. (b) Diagram of immaginary links between landmarks used to 

depict wing consensus. 
 

 

http://bioinfo-prod.mpl.ird.fr/morphometrics/clic/declic/list.html
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Geometric morphometrics analysis 
 

The wing size was estimated using isometric measurements of the centroid size [15, 
22]. Generalised Procrustes analysis was performed to assess the wing shape. To describe 
the shape variation without the effects of allometry, a regression analysis was performed 
between the coordinates of the landmarks and the centroid size for each of the three 
species. 

Discriminant analysis of the canonical variables was performed. To test the accuracy 
of species classification yielded by morphometrics, each individual was reclassified by 
comparing the shape with the overall mean wing size of each species using the Mahalanobis 
distances. The reclassification was cross-validated, and the distances were estimated in 
discriminant axes in the absence of the individual to be classified. Thin-plate splines were 
obtained by regression of the canonical scores versus the shape components. The 
morphometric statistical analyses were conducted with the software TpsUtil 1.29, TpsRelw 
1.39 (QSC - James Rohlf), MorphoJ 1.02 and Statistica 7.0. The graphics were generated 
using Statistica and MorphoJ 1.02. 
 
 
RESULTS 
 

The mean centroid size of An. cruzii was 1.62 mm (range 1.45 - 1.77 mm), that of An. 
homunculus was 1.71 mm (range 1.60 - 1.93 mm), and that of An. bellator was 1.59 mm 
(range 1.46 - 1.77 mm). Only the mean centroid size of An. homunculus (Figure 3) was 
significantly different from those obtained for the other two species (P<0.001; ANOVA + 
Tukey-Kramer post-hoc test). The allometric effect was low (5.47%) but statistically 
significant (P<0.0001) and was removed from the shape analyses. A second round of 
analyses were conducted, with the allometric effect included, however, the results were 
essentially similar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 - Descriptive statistics of centroid sizes (in mm). 
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The canonical variate analysis for the wing shape showed that individuals clustered 
into distinct groups in the morphospace according to each species (Figure 4). Anopheles 
bellator was found to be isolated from the other species, whereas An. cruzii and An. 
homunculus slightly overlapped. The Procrustes distance between these two species was 
lower (3.50) than between An. cruzii and An. bellator (4.58) or between An. homunculus and 
An. bellator (4.32). The accuracy scores after a cross-validated reclassification test ranged 
from 78% to 88% (Table 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG.4 - Morphological space of canonical variates resulting from comparison among the three species. 

 
 
 

Table 1- Validated reclassification accuracies of each species derived from the three pairwise 
comparisons. 

Compared species Reclassification Scores 

An. cruzii 
An. homunculus 

82% 
82% 

An. cruzii 
An. bellator 

82% 
88% 

An. homunculus 
An. bellator 

78% 
84% 

 
 
 
        Thin-plate splines with pairwise comparison of species evidenced higher 
displacement of certain landmarks that were more informative for species identification 
(Figure 5). The greatest distinction between An. bellator and An. cruzii was found with 
landmarks 1, 17 and 18, whereas the distinction between An. bellator and An. homunculus 
was most clear using landmarks 1, 2, 3, 17 and 18. The main shape differences when 
comparing An. cruzii and An. homunculus were observed in landmarks 1, 2, 3, 12 and 13.  
 We noted that distances between some most-influential landmarks were also 
conspicuously distinct between species: distance between landmarks 13-14 (distance x); 12-
13 (distance y); 2-13 (distance z); and 15-18 (distance w). Ratios between those distances 
are depicted in Figure 6, which allow one to diagnose the species based on a single value. 
The mean ratio between dimensions x and y was 0.97 for An. cruzii, 0.94 for An. homunculus 
and 0.61 for An. bellator (Figure 7), with An. bellator being significantly different from the 
other species (T-test, P<0.0001). The z/w ratio was 0.72 for An. cruzii, 0.74 for An. bellator 
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and 0.63 for An. homunculus, with An. homunculus being significantly different from the other 
species (T-test, P<0.0001) (Figure 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 - Pairwise comparison of thin plate spline between species. Landmarks displacement 
correspond to extreme of diferentiation in each species. (a) An. cruzii (gray) and An. bellator (black); 

(b) An. bellator (black) and An. homunculus (gray) and (c) An. homunculus (gray) and An. cruzii 
(black). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Graphical presentation of the distance between landmarks used for ratios x/y and z/w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 - Descriptive statistics of ratio x/y (in mm). 
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Figure 8 - Descriptive statistics of ratio z/w (in mm). 
 

 
DISCUSSION 
 
 Adult females of An. homunculus and An. cruzii are morphologically similar; 
consequently, distinction between these species is generally problematic when using only 
the classical morphological characteristics described in identification keys [13]. The correct 
identification of species is essential for recognition of the vectors involved in the transmission 
of malaria and for helping researchers to develop control strategies [7]. Geometric 
morphometrics analyses revealed that An. homunculus, An. cruzii and An. bellator can be 
distinguished based on wing characteristics. 

The results of the discriminant analysis showed that An. bellator is well separated 
from both An. cruzii and An. homunculus in the morphospace of the canonical variables. This 
finding is consistent with previous results indicating that An. bellator can be easily 
distinguished by the adult external morphology (hindtarsomere 5). However, one would 
expect higher phenotypic similarity between An. bellator and An. homunculus if the wing 
shape is directly associated with the close phylogenetic relationships between the species 
[23]. An. cruzii and An. homunculus, which are occasionally misidentified [9], were also 
discriminated despite partial overlapping in the morphospace of canonical variables. 

The wing shape divergence among these three species was not as significant as that 
for species of the genera Culex and Aedes [16, 24], which may be a result of recent 
diversification of the subgenera [23] or due to evolutionary constraints. The close 
evolutionary relationships among Kerteszia representatives might be reflected in the wing 
shape because of the heritability of this organ, as proposed for other insects [12]. Anopheles 
bellator and An. homunculus can coexist in bromeliads and compete for resources [25], and 
this close association could impose constraints or favour canalisation to the observed 
phenotype. 

Considering that the results obtained either with or without allometry were similar, we 
conclude that size variation did not interfere with species delimitation. Anopheles 
homunculus had the largest size among species in this study; however, we cannot ascertain 
that this comparison holds in nature because size is commonly subject to plasticity [15, 24, 
26]. At least for An. homunculus and An. cruzii, it is plausible to consider that the size 
disparity may be associated with genetic determinism because both species were collected 
in the larval stage and reared to adults in the laboratory under similar environmental 
conditions and food resource availability. 



115 

 

Specimen collectings were not simultaneous (years 2009 and 2011), what could lead 
us to believe that interespecific wing shape divergency may be partly a result of assynchronic 
sampling and microevolutionary changes. Such idea is unlikely because the three-years 
interval is extremely shorter than the divergence time among the Anopheles species involved 
[23]. It has been recently reported wing shape variation in Aedes albopictus within four years 
[27] however such variation is slight in comparison to macroevolutionary changes. 
Additionally, phenetic distance between Ae. aegypti and Ae. albopictus based on wing shape 
remained equivalent over several years [24]. 

In addition to helping taxonomists identify species, geometric morphometrics maybe 
used by health professionals to identify species in the future. This technique will not end up 
with other methods of identifying, such as those based on the costal wing spots, but will 
complement them. Whereas present work was essentially based on wing landmarks, papers 
from Wilkerson and Peyton (1990) [28] and Motoki et al (2009) [29] successfully used wing 
spots relative sizes to identify Anopheles species. Although it is not an easy task to 
simultaneously analise landmarks and dark spots in Anopheles wing, we hope in a future to 
combine landmark and spot-based morphometrics, as suggested by Garros & Dujardin (in 
prep). 

The mean ratio of dimensions x and y is 2/3 in An. bellator, whereas this ratio is 
nearly 1/1 in An. cruzii and An. homunculus. Remarkably, the length of segment 13-14 
(distance x) in some individuals of An. bellator is so short that the segment is almost 
nonexistent. As far as we know, such vein pattern has not been observed in other culicids. 
Although the occasionally vestigial segment does not directly contribute to the diagnosis 
proposed here, it may be worth an investigation. As an example, the absence of a wing vein 
in Drosophila melanogaster was characterised as an informative mutation named 
crossveinless [30]. Additionally, the mean ratio z/w of An. homunculus was lower than those 
of the other two species. Accordingly, as shown in Figure 5, the wings of Anopheles 
homunculus are narrower anteroposteriorly. 

Apart from the morphological characteristics used in this study, molecular taxonomic 
markers have been developed for Kerteszia species [13], facilitating species identification 
and delimitation. The employment of geometric morphometric methods in taxonomic studies 
is promising and should be performed in conjunction with other methods to facilitate the 
correct identification of anopheline species. 
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APÊNDICE B – Quadros de haplótipos 
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Quadro A.1 – Sítios variáveis dos 49 haplótipos encontrados no gene CO-I em An. cruzii no inverno x verão e no morro x planície 

de JAN/12. Os números em negrito representam o local na sequência que ocorreu a mudança. As bases em cinza são 

aquelas variáveis nas sequências. 
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Quadro A.2 - Sítios variáveis dos 23 haplótipos encontrados no gene CO-I em An. 
cruzii morro x planície de JUL/12. Os números em negrito representam 
o local na sequência que ocorreu a mudança. As bases em cinza são 
aquelas variáveis nas sequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro A.3 – Sítios variáveis dos 9 haplótipos encontrados no gene CO-I em An. 
homunculus  no inverno x verão. Os números em negrito representam o 
local na sequência que ocorreu a mudança. As bases em cinza são 
aquelas variáveis nas sequências. 

 

Posições das mudanças nucleotídicas em Anopheles homunculus 

Haplótipo 215 224 245 292 293 302 364 380 413 464 470 491 494 512 

H1 T T G G T G C A A T T T A A 

H2 T C G G T G C A A T T T A A 

H3 C C G G C G C C A T T T A C 

H4 C T G G T G T C A T A A A A 

H5 T C A G T G C A G T T T A A 

H6 T T G A T G C A A T T T C A 

H7 T C G G T G C A A C T T A A 

H8 C T G G T G C A A T T T A A 

H9 T T G G T A C A A T T T A A 

 


