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Resumo 

Análise da estrutura populacional de mosquitos Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae) em diferentes estratos urbanos na cidade de São Paulo, 
utilizando morfometria geométrica alar e marcadores microssatélites. 

O mosquito Aedes aegypti é reconhecido como o principal vetor do vírus da 
Dengue, além de transmitir outros arbovírus de importância médica, como os 
causadores da Febre Amarela urbana, Chikungunya e Zika. Este vetor tem sua 
ecologia intimamente associada ao homem, e sua dinâmica populacional é 
fortemente relacionada aos processos decorrente da urbanização. Assim como 
outras metrópoles, a cidade de São Paulo apresenta um quadro de elevada 
densidade populacional e urbanização não planejada, o que contribui para a 
proliferação do Ae. aegypti e, consequentemente, o aumento no número de 
casos de Dengue. Embora, vacinas como a da Febre Amarela e Dengue já 
tenham sido desenvolvidas, o controle do vetor ainda permanece como a 
principal estratégia para a disruptura dos padrões epidemiológicos das 
arboviroses causadas por seus patógenos. Nesse sentido, um melhor 
entendimento da estrutura das populações do Ae. aegypti, bem como seus 
processos envolvidos, podem gerar informações extremamente úteis para o 
desenvolvimento e implementação de programas de controle. Visando elucidar 
o padrão de estruturação do Ae. aegypti, o presente estudo utilizou-se da 
morfometria geométrica alar e de marcadores microssatélites, para 
investigação de 11 populações coletadas em áreas com diferentes graus de 
urbanização, no município de São Paulo. Nossos resultados sugerem um 
padrão de estruturação de acordo com o gradiente de urbanização no qual os 
espécimes foram coletados. A morfometria geométrica alar exibiu uma 
tendência de segregação das populações nas Análises de Variáveis Canônicas 
e Neighbor-Joining, com estas sendo agrupadas tanto na forma de seus 
estratos urbanos, como por seus respectivos locais de coleta, com as 
distâncias de Mahalanobis apresentando significância estatística em 54 dos 55 
testes conduzidos. Enquanto que, os microssatélites indicaram uma baixa 
estruturação genética (Fst = 0,057), com 93% de seus valores apresentando 
significância estatística. Contudo, em conformidade com o gradiente de 
urbanização dos estratos, com moderado fluxo gênico, déficit de 
heterozigosidade e indícios de expansão populacional. A intensificação dos 
processos decorrentes da urbanização tem como consequência a diminuição 
dos espaços verdes encontrados nas cidades, com sua redução impactando 
diretamente na proliferação do Ae. aegypti. Hipótese, corroborada pela sua 
expansão populacional, exibida, principalmente, nos ambientes mais 
antropizados. A estruturação observada nas populações de Ae. aegypti no 
presente estudo indica que os processos de urbanização desempenham um 
importante papel na sua conformação, e fatores como o moderado fluxo gênico 
e déficit de heterozigosidade podem estar refletindo nos seus padrões 
epidemiológicos. 

 

Descritores: Morfometria geométrica. Marcador molecular. Aedes aegypti. 
Genética de populações. Urbanização.



 
 

Abstract 

Analysis of the population structure of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 
mosquitoes in different urban strata in the city of São Paulo, using wing 
geometric morphometry and microsatellite markers. 

Aedes aegypti is recognized as the main vector of Dengue, in addition to 
transmit other arboviruses of medical importance, as the agents of Yellow 
Fever, Chikungunya and Zika. This vector has its ecology closely associated 
with man, and its population dynamics is strongly related to the processes 
arising from urbanization. Like other cities, the city of São Paulo exhibit high 
population density and unplanned urbanization, which contributes to the 
proliferation of Ae. aegypti mosquitoes and consequently the increase in the 
number of cases of dengue fever. Although vaccines such as Yellow Fever and 
Dengue have already been developed, vector control remains the main strategy 
for the disruption of epidemiological patterns of arboviral diseases caused by 
their pathogens. In this sense, a better understanding of the population 
structure of Ae. aegypti, as well as their processes involved, can generate 
extremely useful information for the development and implementation of control 
programs. In order to elucidate the structuring pattern of Ae. aegypti this study 
utilized wing geometric morphometric and microsatellite markers, for 
investigation of 11 populations collected in areas with different degrees of 
urbanization, located in the municipality of São Paulo. Our results suggest a 
pattern of structuring according to the urbanization gradient in which the 
specimens were collected. The wing geometric morphometry showed a 
tendency of segregation of the populations in the Analysis of Canonical 
Variables and Neighbor-Joining, both for the populations grouped in the form of 
their urban strata as per their respective collection locations, with the distance 
of Mahalanobis presenting statistical significance in 54 of the 55 tests 
conducted. Nevertheless, microsatellites indicated a low genetic structure (Fst = 
0.057), with 93% of their statistically significant values. However, in accordance 
with the gradient of urbanization of the strata, with moderate gene flow, 
heterozygosity deficit and evidence of population expansion. The intensification 
of the processes resulting from urbanization has the consequence of reducing 
the green spaces found in the cities, with their reduction impacting directly on 
the proliferation of Ae. aegypti. Hypothesis, corroborated by its population 
expansion, displayed mainly in anthropic environments. The structure observed 
in populations of Ae. aegypti in this study indicates that the urbanization 
processes play an important role in their conformation, and factors such as 
moderate gene flow and deficit of heterozygosity can be reflected in their 
epidemiological patterns. 

 

Descriptors: Geometric morphometrics. Molecular marker. Aedes aegypti. 
Population genetics. Urbanization.  
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1. Introdução 

A Família Culicidae compreende atualmente um total de 3554 espécies 

reconhecidas, com distribuição nos mais variados tipos de habitats e 

ecossistemas do mundo 1. Entre os seus gêneros, estão presentes os três 

principais de importância médica (Anopheles, Aedes e Culex), os quais 

desempenham papel na veiculação de patógenos, causando doenças, como a 

Malária, Febre Amarela, Dengue, Febre do Nilo Ocidental, entre outras 2,3. 

Dentre o gênero Aedes, destaca-se o mosquito Aedes (Stegomyia) aegypti 

(Linnaeus, 1762), principal vetor responsável pelas transmissões dos vírus da 

Febre Amarela urbana, Dengue, Chinkungunya e Zika 4–10. 

 

1.1. Aedes aegypti 

O mosquito Ae. aegypti foi descrito originalmente no Egito. Acredita-se 

que sua origem mais provável seja o continente africano, com sua forma 

ancestral tendo vivido na África subsaariana, onde utilizava ocos de árvores 

como criadouros, fazendo repasto sanguíneo em outros animais que não o 

homem 11. Sua origem é sustentada com base em evidências genéticas, 

sugerindo uma colonização da África para o Novo mundo e deste para a 

Ásia/Austrália 12,13. De acordo com Mattingly 14, a espécie é dividida em duas 

subespécies, sendo uma forma silvestre (Aedes aegypti formosus) e outra 

domiciliada (Ae. aegypti aegypti). A primeira, presumidamente a forma 

ancestral, tem como características a coloração mais escura, a zoofilia e o 

desenvolvimento em criadouros localizados nas florestas, como ocos de 

árvores, estando confinada à África. Já a forma domiciliada exibe padrão de 

coloração mais claro, preferencialmente antropofílica, com criadouros 
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associados a habitações humanas e distribuição dentro e fora do continente 

africano, nas regiões tropicais e subtropicais. Posteriormente, estas descrições 

foram confirmadas por Brown et al. 15 que, empregando marcadores 

moleculares microssatélites encontraram dois grupos genéticos distintos, 

embora demonstrando uma maior variação ecológica que a apresentada 

anteriormente. 

A forma domiciliada do Ae. aegypti tem distribuição  cosmopolita, com 

ocorrência principalmente nos centros urbanos, onde sua frequência e 

densidade populacional estão associadas à presença humana 16,17. As fêmeas 

desta espécie alimentam-se quase que exclusivamente por repastos 

sanguíneos em humanos, de onde obtém a fonte de proteínas necessárias 

para a maturação de seus ovos, repousando em seguida no interior das 

habitações 18,19. Os picos de hematofagia ocorrem ao amanhecer e à tarde, 

antes do crepúsculo vespertino, mas, por vezes as fêmeas desta espécie, 

podem picar o homem e outros animais domésticos a qualquer hora do dia, 

enquanto que os machos alimentam-se de carboidratos, usualmente 

provenientes de néctares de flores e frutos 2,20.   

 

1.2. O papel do Ae. aegypti como vetor 

As fêmeas do Ae. aegypti podem apresentar comportamento de 

múltiplos repastos durante um único ciclo gonotrófico, com o objetivo do 

aumento de fecundidade 21. Dessa forma, seu comportamento intermitente 

durante o repasto aumenta o contato vetor-hospedeiro, contribuindo 

significativamente para a transmissão de patógenos, para o caso de fêmeas 
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mais velhas infectadas, explicando assim seu sucesso na veiculação de seus 

patógenos 22.  

O mosquito Ae. aegypti anteriormente era reconhecido como “mosquito 

da Febre Amarela”, arbovirose causada por um vírus do gênero Flavivirus 

(Família Flaviviridae). Este vírus circula na natureza entre símios, sendo 

transmitido principalmente por mosquitos dos gêneros Haemagogus e 

Sabethes. Existem dois ciclos distintos de transmissão, um silvestre e outro 

urbano, no primeiro o homem é atingido esporadicamente por fêmeas de 

mosquitos silvestres infectadas, enquanto que no segundo ocorre transmissão 

inter-humana, causada principalmente pela picada de fêmeas de Ae. aegypti 

infectadas 23. A Febre Amarela urbana foi uma das principais ameaças à saúde 

humana entre o século XVIII e começo do século XX, e o seu declínio só foi 

possível graças à contribuição do médico cubano Carlos Finlay, que em 1881 

identificou o seu ciclo de transmissão por meio do mosquito da espécie Ae. 

aegypti, permitindo esforços para controle e redução das populações do vetor, 

além do desenvolvimento e emprego de uma vacina com o vírus atenuado, 

possibilitando a diminuição de sua carga. No Brasil, a última ocorrência de 

Febre Amarela urbana foi registrada em 1942, no estado do Acre 7,23–25. O 

número de casos de Febre Amarela silvestre também declinou 

significativamente nas últimas décadas, com surtos cada vez menores, 

entretanto, ainda observa-se registros, como os ocorridos no Brasil e Peru, no 

ano de 2015 26. Recentemente o Brasil vivencia um surto de Febre Amarela 

silvestre na região sudeste do país, na qual até fevereiro deste ano foram 

notificados ao ministério de saúde 1060 casos suspeitos, do total, 215 foram 

confirmados e 80 descartados, e o restante permanece em investigação 27. 
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Atualmente, o Ae. aegypti é reconhecido como o principal vetor da 

Dengue, considerada a arbovirose mais comum em todo o mundo, com cerca 

de 3,9 bilhões de pessoas expostas ao risco de infecção e estimativa de 390 

milhões casos anuais, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais 4,28,29. 

Seu vírus pertence ao gênero Flavivirus da Família Flaviviridae, possuindo 4 

sorotipos distintos (DENV 1-4) 28,30. Em 2014, foi descrito na Malásia o sorotipo 

5, um vírus silvestre que apresenta proximidade ao sorotipo 4, entretanto com 

implicações à saúde pública ainda incertas 11.  

Anteriormente à segunda guerra mundial, a distribuição da Dengue 

ocorria principalmente nos trópicos. Nestes locais, o transporte do mosquito e o 

vírus entre as regiões dependiam primariamente de embarcações e, 

consequentemente, as epidemias ocorriam de forma esporádica. Entretanto, 

nos últimos anos, eventos como o crescimento urbano e globalização, têm feito 

os países em desenvolvimento vivenciarem a expansão geográfica e aumento 

da incidência de epidemias 31. Nas Américas, a dengue foi efetivamente 

controlada até a década de 70, como resultado de um programa de erradicação 

do Ae. aegypti, conduzido pela Organização Pan-americana de Saúde, 

objetivando o combate de larvas e adultos por meio da utilização de Dicloro-

Difenil-Tricloroetano (DDT). Contudo, devido à falta de prioridades na utilização 

de recursos, o sucesso do programa foi comprometido, contribuindo para a 

reinfestação da espécie nas décadas seguintes em todos os países onde 

anteriormente se havia declarado sua eliminação 32. No Brasil, as primeiras 

epidemias de Dengue foram registradas em 1981 e 1982, em Roraima, e 

posteriormente em 1986, no Rio de Janeiro e na região nordeste. Desde então, 
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o mosquito Ae. aegypti vem ampliando sua distribuição no país e causando 

sucessivas epidemias 33. 

A espécie ainda é incriminada na transmissão de outros dois arbovírus 

de importância médica, como o Chikungunya e o Zika 34. A Febre Chikungunya 

é uma arbovirose causada pelo vírus de mesmo nome (CHIKV), gênero 

Alphavirus (Família Togaviridae). O vírus circulava anteriormente nas florestas 

subsaarianas e seu ciclo envolvia primatas não humanos e mosquitos 

silvestres. Ao que se indica, o estabelecimento do ciclo de transmissão urbano 

ocorreu através de múltiplas ocasiões da circulação de cepas circulando na 

parte oriental da África, com o vírus sendo isolado pela primeira vez na 

Tanzânia, depois do surto de 1952. A arbovirose causa febre aguda e severa 

artralgia (dor nas articulações), característica que deu origem ao seu nome 

Chikungunya, palavra que significa “postura curvada” no dialeto Makonde. Sua 

transmissão urbana envolve os mosquitos Ae. aegypti e Aedes albopictus e os 

padrões de transmissão provavelmente são similares aos da Dengue 35.  

O vírus Zika pertence ao gênero Flavivirus (Família Flaviviridae), sendo 

transmitido primariamente pelo Ae. aegypti. O vírus foi identificado pela 

primeira vez em 1947, sendo isolado a partir de um macaco Rhesus, colocado 

de sentinela por cientistas britânicos que trabalhavam na pesquisa da Febre 

Amarela, em um laboratório localizado na floresta de Ziika, em Uganda e, 

posteriormente, isolado a partir de uma população de mosquitos da mesma 

localização 36. A primeira infecção humana foi descrita na Nigéria em 1954 e, 

nos 50 anos que se seguiram, apenas 12 casos foram confirmados 37. O 

primeiro surto da arbovirose ocorreu em 2007, na pequena ilha de Yap, 

localizada entre as Filipinas e Papua Nova Guiné, atingindo ¾ da população, 
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sendo seguido pelo surto de 2013 na Polinésia Francesa 38,39. O vírus, desde 

então, ficou confinado na faixa estreita equatorial da África e Ásia até 2014, 

quando se espalhou no sentido leste, na direção da Oceania. Seguido da 

América do Sul, infectando milhões de pessoas no Brasil, Colômbia, Venezuela 

e mais de 25 países Sul-Americanos 36.  

 

1.3. A influência da urbanização na dinâmica populacional do Ae. 

aegypti 

Nas últimas décadas, as cidades têm vivenciado a reemergência de 

várias doenças infecciosas, principalmente em decorrência de fatores 

presentes nestes locais, como o crescimento populacional sem precedentes, a 

urbanização não planejada e o movimento de pessoas 31. Outra característica 

decorrente da urbanização e expansão das cidades é a domiciliação de 

insetos, onde alguns, por meio da sua ótima capacidade de adaptação e 

dispersão em ambientes modificados pelo homem, tornam-se pragas devido ao 

desconforto das picadas e transmissão de patógenos 40. Um bom exemplo de 

tal adaptação encontra-se no mosquito da espécie Ae. aegypti, no qual sua 

dinâmica populacional é afetada não somente por fatores abióticos, como 

regimes de chuvas e temperaturas, mas também por fatores sócio-ambientais, 

a exemplo da densidade humana 2,41,42. Dentre as várias contribuições 

presentes nos ambientes urbanos, para a abundância do Ae. aegypti, podemos 

destacar o aumento dos criadouros artificiais e dispersão passiva. Ambos, 

sofrendo enorme influência em decorrência da elevada densidade populacional 

presente nestes locais, bem como suas atividades humanas 42–45. 

Aparentemente, o movimento de pessoas e o comércio entre as regiões que 
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compõem os grandes centros urbanos são umas das principais causas da 

dispersão passiva do vetor, ao que indica, sendo potencializada pela tolerância 

a dessecação de seus ovos, por vários meses 2,46. Consequentemente, a 

proliferação do Ae. aegypti aumenta o contato entre vetor-hospedeiro, 

contribuindo para o risco de transmissão de patógenos 47.  

 

1.4.  Ambiente urbano 

A Revolução Industrial do século XVIII proporcionou o surgimento de 

grandes cidades, com potenciais para o desenvolvimento individual e 

comunitário. Residir nestes locais pode significar vantagens, como acesso a 

uma melhor educação, maiores salários, além de um melhor acesso à 

programas de saúde e serviços sociais 48. Paradoxalmente, o ambiente urbano 

expõe a saúde de seus habitantes a inúmeros fatores de risco, como a poluição 

e ruídos, em função do aumento do tráfego de veículos motorizados, além do 

estresse associado à pobreza e ao desemprego 49. 

Do ponto de vista físico, o ambiente urbano pode ser classificado em: 1) 

Sistema de espaços com construções, 2) Sistema de espaços livres de 

construção e 3) Sistema de espaços de integração viária. O primeiro é 

constituído por locais que apresentam habitações, indústrias, comércios, 

hospitais, escolas, entre outros. O segundo é representando por espaços livres 

de construção, como praças, parques, e águas superficiais, enquanto que o 

terceiro é caracterizado por rodovias e ferrovias 50. Ainda de acordo com esta 

abordagem, sistemas de espaços livres são entendidos como locais destinados 

ao atendimento da demanda das populações que vivem nas cidades, como a 
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recreação e o lazer, podendo ser privados ou públicos, além de desempenhar 

funções estética, e ecológico-ambiental 51. 

Parques Urbanos são partes integrantes do sistema de espaços livres de 

construção, sua origem ocorreu na Europa do século XIX, por meio de um 

movimento que visava atender as demandas sociais, como o lazer e o ócio nas 

cidades na era industrial, contrapondo-se as edificações do ambiente urbano. 

Paralelamente, os parques urbanos no Brasil surgem como uma figura 

complementar ao cenário das elites emergentes, que buscavam adequar seus 

padrões paisagísticos aos das cidades européias 52. Atualmente, a criação e 

manutenção de parques urbanos visam demandas, como espaços de lazer, 

promoção de saúde e qualidade de vida, além da preservação da 

biodiversidade 53. Dessa forma, seu movimento atual surge como investimentos 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas, trazendo uma alternativa de 

redução para o estresse encontrado nos grandes centros urbanos, além de 

refletir na melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade 54,55.  

Ainda sob o contexto do sistema de espaços livres de construção, áreas 

verdes apresentam a mesma funcionalidade dos parques urbanos, embora 

apresentando extensões menores que estes, na maioria das vezes, além de 

proporcionar a prática de atividades físicas e lazer 55. Locais como parques e 

áreas verdes podem preservar resquícios da vegetação original e servir como 

refúgio para aves e mamíferos, mas, por vezes, também podem permitir a 

manutenção de populações de culicídeos que infestam áreas densamente 

habitadas. Um exemplo que podemos citar é o Ae. aegypti, que 

frequentemente utiliza estes locais, quando a disponibilidade de criadouros 

artificiais é reduzida em áreas onde ocorrem programas de controle 56–58.  



 

20 
 

No contexto exposto acima, dentre os vários espaços que compõem os 

grandes centros urbanos, parques e áreas verdes deveriam receber igual 

atenção, a exemplo dos demais locais que já se encontram assistidos durante 

programas de controle. Ainda que a abundância registrada de Ae. aegypti 

nestes ambientes seja relativamente baixa em comparação com outras 

espécies de culicídeos 58,59, sua presença e a grande circulação de pessoas 

podem implicar na manutenção e transmissão dos patógenos que alberga. 

  

1.5. Morfometria Geométrica alar 

O campo da morfometria tem como base a metodologia para descrição e 

análise estatística da variação da forma entre amostras de organismos, de 

modo a verificar sua mudança em decorrência de crescimento, tratamento 

experimental ou evolução, sendo seu emprego necessário quando há 

necessidade de descrever e comparar diferentes organismos ou mesmo suas 

estruturas 60.  

A morfometria geométrica pode ser definida como um conjunto de 

métodos de aquisição, processamento e análise de variáveis, de maneira a 

preservar toda a informação geométrica contida nos dados originais 61. 

Diferentemente da morfometria tradicional, que utiliza medidas lineares, como 

comprimento, largura, ângulos e razões (proporções), tomadas a partir de 

estruturas ou partes de organismos. Na morfometria geométrica, os dados 

utilizados se baseiam no emprego de coordenadas cartesianas, denominadas 

Landmarks (marcos anatômicos). Sua vantagem em relação ao método 

tradicional é a possibilidade de capturar de maneira mais eficiente a informação 

relacionada à forma do organismo em questão, além de apresentar maior 
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robustez estatística 60. Desse modo, a morfometria geométrica apresenta alto 

poder de resolução, permitindo a comparação de padrões corporais, levando 

em consideração, simultaneamente, várias características de uma mesma 

estrutura, sendo ainda possível a análise, quantificação e a visualização de 

forma gráfica e clara destas diferenças 62,63.  

Em função das características listadas anteriormente, a morfometria 

geométrica tem sido utilizada como ferramenta para a identificação e descrição 

de novas espécies, bem como espécies crípticas 64,65. O método também tem 

sido empregado com sucesso no estudo de vetores de importância médica, 

como no trabalho de Schachter-Broide et al. 66 com populações de Triatoma 

infestans que identificaram variação no tamanho das asas entre espécimes de 

triatomíneos coletados em domicílios e peridomicílios. Analisando a 

morfometria geométrica alar de culicídeos, Morais et al. 67,68 mostraram 

simpatria entre as espécies Culex quinquefasciatus e Culex pipiens, com 

formação de híbridos, em localidades do extremo sul do Brasil. Demari-Silva et 

al. 69 encontraram dissimilaridades morfológicas na forma e no tamanho alar de 

espécies pertencentes ao complexo Culex coronator de populações do sul e 

sudeste do Brasil. Enquanto que, Moratore 63 observou dissimilaridades em 

populações de Cx. quinquefasciatus, em duas áreas localizadas no Estado de 

São Paulo, Brasil. Christe et al. 70 avaliaram o dimorfismo sexual alar em 

populações de Aedes fluviatilis na cidade de São Paulo demosntrando 

dissimilaridade entre os gêneros. No caso particular do emprego da técnica 

para estudos populacionais de Ae. aegypti, Jirakanjanakit et al. 71,72 conduzindo 

experimento de laboratório, a partir de sucessivas gerações, observaram 

variação no formato alar e tamanho dos espécimes, e atribuíram a 
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dissimilaridade observadas na forma da asa de suas amostras a um possível 

efeito de deriva genética. Já Henry et al. 73 estudando populações de campo ao 

redor do mundo, observaram uniformidade no formato alar e tamanho em suas 

amostras. Vidal & Suesdek 74 encontram resultados similares em estudo com 

populações da região metropolitana de cidade de São Paulo. Entretanto, em 

estudo recente, Carvajal et al. 75 encontraram dissimilaridade em populações 

da região metropolitana de Manila, Filipinas, levantando como hipótese a 

heterogeneidade dos ambientes influenciando o padrão encontrado. 

 

1.6. Microssatélites 

Microssatélites ou Simple Sequence Repeats (SSR) são unidades de 

pequenas sequências nucleotídicas (compostas de 1-6 pares de bases) 

repetidas em tandem, encontrados abundantemente em procariotos e 

eucariotos. Eles estão presentes em ambas as regiões codificantes e não 

codificantes do genoma, sendo menos abundantes nesta primeira 76–78. Seu 

emprego como marcadores moleculares vem tornando-se popular, a partir do 

início do século XXI, pois tem demonstrado ser uma ferramenta extremamente 

útil em muitos campos da genética, tais como em estudos de genética de 

populações 79. De herança mendeliana, os marcadores microssatélites 

apresentam elevado polimorfismo, com suas taxa de mutação variando de 10-6 

a 10-2, por locus por geração, possuindo ainda alta reprodutibilidade por meio 

da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 80–82. 

Dois modelos são utilizados para explicar sua formação e polimorfismo: 

a) deslizamento da DNA polimerase durante o processo de duplicação do DNA, 

com a dissociação transitória de sua cadeia e posterior realinhamento incorreto 
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da fita complementar a molde; b) recombinação desigual durante a fase 

meiótica entre cromossomos homólogos 78,83,84. Fragmentos longos são mais 

instáveis, com expansões ocorrendo mais facilmente em número de unidades 

de repetições pequenos, ao passo que contrações ocorrem quando o número 

de unidades são maiores 85. Embora a técnica apresente vantagens, como 

elevado grau de polimorfismo e fácil reprodução por meio de PCR, ela possui, 

como uma de suas limitações, a presença de alelos nulos, que são decorrentes 

de mutações pontuais em suas regiões flanqueadoras, impedindo dessa forma, 

sua amplificação na PCR e, consequentemente, levando à superestimação de 

indivíduos homozigotos 86. Devido às características descritas anteriormente, 

marcadores microssatélites são utilizados largamente para caracterização e 

estruturação populacional, gerando conhecimento na genética de populações 

de vetores de importância médica, a exemplo dos trabalhos de Kothera et al. 87 

com populações do complexo Cx. pipens; Wilke et al. 88 com Cx. 

quinquefasciatus, Angêlla et al. 89 com Anopheles darlingi e Belisário et al. 90 

com Triatoma sordida. 

No caso particular do Ae. aegypti, o método tem sido empregado com 

sucesso tanto em escala macro, quanto microrregional. Monteiro et al. 91 

observaram formação de dois grupos genéticos distintos em populações 

provenientes de diversos pontos do continente Americano. Similarmente, 

Paupy et al. 92 revelaram significante estrutura gênica na Bolívia, também 

sugerindo duas linhagens genéticas. Rasheed et al. 93 demonstraram 

significante diferenciação genética entre populações do Paquistão. Endersby et 

al. 94 identificaram estruturação em populações da Austrália e do Vietnam, com 

separação entre localidades costeiras e interioranas na Austrália. Já Huber et 
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al. 95 detectaram similaridade entre populações separadas por centenas de 

quilômetros (km) em duas localidades do Vietnam. Em estudos realizados em 

menor escala geográfica, Vidal & Suesdek 74 encontraram diferenças entre 

populações da cidade de São Paulo, em distâncias não superiores a 50 km, 

sugerindo presença de baixo fluxo gênico. Olanratmanee et al. 96, em estudo 

realizado na Tailândia, observaram estruturação em suas populações num raio 

de 10 quilômetros, enquanto que Paupy et al. 97 encontraram diferenciação 

entre as populações de localidades ao norte de Camarões, em distâncias a 

partir de 2 km.  

 

1.7. Justificativa 

O Ae. aegypti está intimamente associado à espécie humana, revelando 

sua ótima capacidade de adaptação às alterações provocadas pelo homem no 

ambiente, como os processos de urbanização, que refletem diretamente na 

dinâmica populacional do vetor, permitindo a elevação de sua abundância 42. A 

cidade de São Paulo, maior da América do Sul, apresenta uma elevada 

população humana, quadro que pressiona cada vez mais seus espaços verdes, 

causando sua diminuição. Em contrapartida, favorecendo a proliferação dos 

mosquitos Ae. aegypti e, consequentemente, o aumento da transmissão de 

seus patógenos. Embora, vacinas como a da Febre Amarela e Dengue já 

tenham sido desenvolvidas, esta última mais recentemente e, ainda não 

empregada em larga escala 7,98, para as demais arboviroses veiculadas por 

este vetor não existem tratamentos profiláticos disponíveis 99. De modo que, o 

controle das populações do Ae. aegypti  ainda permanece como a principal 
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estratégica para a disruptura dos padrões epidemiológicos das arboviroses 

causadas por seus patógenos 100.  

Estruturação populacional, geralmente é um resultado de combinações 

decorrentes de processos históricos e contemporâneos envolvendo 

determinada espécie, como a sua capacidade de dispersão, padrões de 

cópula, barreiras físicas e ambientais, além de padrões demográficos. De modo 

que, determinar os diferentes papéis destes processos na estrutura de 

populações torna-se extremamente útil no controle de vetores de importância 

médica 101. Um bom exemplo é a propagação da resistência a inseticidas, em 

decorrência do fluxo gênico entre as populações. Portanto, um melhor 

conhecimento da estrutura populacional do Ae. aegypti é crucial para auxílio e 

desenvolvimento de novas estratégias de combate ao vetor, no qual seu  

entendimento, bem como os padrões microevolutivos e epidemiológicos, 

podem trazer informações relevantes para a tomada de decisões durante 

campanhas de controle. Desse modo, o presente estudo aplica dois 

marcadores utilizados em estudos de genética de populações, - morfometria 

geométrica alar e microssatélites -, com o objetivo de revelar a estruturação 

genética de populações de Ae. aegypti a partir de diferentes estratos urbanos 

do município de São Paulo. 
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2. Objetivos 

2.1. Geral 

Analisar o nível de estruturação das populações de mosquitos Aedes 

aegypti a partir de estratos urbanos com diferentes níveis de urbanização, 

localizados no município de São Paulo. 

 

2.2. Específicos  

 Analisar a variabilidade genética e morfológica de populações de 

mosquitos Ae. aegypti, no município de São Paulo.  

 Relacionar de que forma os diferentes níveis de urbanização 

modulam as populações de Ae. aegypti.  
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3. Material e métodos 

Foram coletados mosquitos adultos e imaturos em 11 locais, que 

consistem em três diferentes gradientes de urbanização, no município de São 

Paulo, Brasil, entre 2012 e 2015 (Tabela 1). Os gradientes foram determinados 

de acordo com a cobertura de seus espaços construídos, sendo: Estrato 

Urbano (URB), maior grau; Estrato Intermediário (INT), grau intermediário e 

Estrato Conservado (CON), menor grau. As distâncias entre os locais de coleta 

variaram de 0,3 a 25,6 quilômetros, onde cada estrato apresentou as seguintes 

distâncias entre a suas populações amostradas: (URB = 300 metros); (INT = 

0,6 – 2,4 km); (CON = 4,6 – 25,6km).  

 

Tabela 1. Informações de amostragem das populações de Aedes aegypti. 

Local de coleta População Coordenadas 
Estágio de 

desenvolvimento 
N* N** Ano  

Parque Anhanguera  CON-1 23°24′54”S, 46°47′6”W Imaturo 15 13 2013 

Parque dos Eucaliptos CON-2 23º36’54“S, 46º 45’18”W Imaturo 30 30 2012 

Parque Independência CON-3 26º35’6”S, 46º36’18”W Imaturo 26 26 2015 

Parque Piqueri  CON-4 23º31’30“S, 46º35’30”W Imaturo 30 30 2013 

Parque Previdência CON-5 23º35’6“S, 46º 43’30”W Adulto 30 30 2015 

CRUSP/USP INT-1 23°33'26"S, 46°43'13.14"W Imaturo 30 30 2014 

ECA/USP INT-2 23°33'28.84"S, 46°43'36.05"W Imaturo 30 29 2014 

IF/USP INT-3 23°33'37.37"S, 46°44'4.79"W Imaturo 30 30 2014 

FMVZ/USP INT-4 23°34'7.52"S, 46°44'25.64"W Imaturo 30 29 2014 

FSP/USP URB-1 23°33'14.81"S, 46°40'23.11"W Imaturo 30 30 2015 

AAAOC/USP URB-2 23°33'26.30"S, 46°40'22.81"W Imaturo 30 30 2015 

* Número de indivíduos empregados nas análises de microssatélites, ** Número de asas empregadas nas 

análises morfométricas.  

 

 

Larvas e pupas foram coletadas em criadouros artificiais, com o auxílio 

conchas entomológicas e pipetas, enquanto indivíduos adultos foram coletados 

por meio de aspirador à bateria 12 Volts 102. As formas imaturas foram 
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transportadas para o laboratório, onde foram mantidas em temperatura e 

umidade ambiente, para obtenção de adultos. A alimentação foi feita de forma 

artificial, utilizando ração para peixe Betta (Tetra BettaMin), duas vezes por 

semana. Após emergência dos adultos, foi realizada sua identificação no 

Laboratório de Entomologia em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (LESP/FSP/USP), baseada em chave 

taxonômica de literatura especializada 2. As fêmeas foram conservadas em 

caixas entomológicas, contendo sílica, até a retirada das asas para análises 

morfométricas, e o restante de cada indivíduo foi utilizado para extração do 

DNA. 

 

3.1. Caracterização dos locais amostrados 

3.1.1. Estratos Conservados  

Parques municipais apresentam grandes extensões de áreas verdes, 

sendo compostos por fragmentos de vegetação nativa ou não. Possuem 

horário semanal de funcionamento entre 05h e 20h, com média de público nos 

locais amostrados de 5 mil pessoas aos finais de semana. Outra 

particularidade destes locais é a ausência de intervenções químicas durante 

programas de controle.  

Os espaços são representados por 5 parques municipais da cidade de 

São Paulo: 

 

Parque Anhanguera (CON-1). Localizado no distrito de Perus zona 

Norte da capital, com área total de 9.500.000 m², é maior parque municipal de 

São Paulo. O local é originário de uma área remanescente do sítio Santa-Fé, 
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uma antiga fazenda de reflorestamento adquirida pela prefeitura em 1978. Rico 

em fauna, registra um total de 204 espécies, representadas por aves, anfíbios, 

répteis e mamíferos. Sua área apresenta remanescente de mata atlântica, 

constituída por floresta ombrófila densa e ambientes diversos, como mata 

ciliares, campos secos e alagados (brejos), capoeiras e uma grande 

quantidade de cursos d’água, além de um extenso eucaliptal 54.  

 

Parque dos Eucaliptos (CON-2) está situado na zona sul da capital 

paulista e possui área de 15.447,57 m². O local é originário de uma antiga 

chácara, posteriormente preservado pelo condomínio implantado em seu 

entorno. Seu nome se dá em função do extenso eucaliptal que o compõe e a 

fauna é composta basicamente por aves. Seu ambiente é do tipo antrópico 

(bosque), sendo sua vegetação composta por eucaliptal, com sub-bosques de 

mata em regeneração e com plantio de mudas nativas e exóticas, além de 

áreas ajardinadas 54. 

 

Parque Independência (CON-3) está localizado na zona sul da cidade 

de São Paulo e sua área é de 161.300 m². Marco histórico nacional, devido à 

declaração de independência do país por D. Pedro I, em 1822, junto ao riacho 

do Ipiranga. O local é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

Cidade de São Paulo (CONPRESP) e Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). O parque abriga o Museu Paulista, mais conhecido 

como Museu do Ipiranga, além da obra em homenagem ao grito do Ipiranga. 

http://www.iphan.gov.br/
http://www.iphan.gov.br/
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Um jardim projetado em estilo francês une o museu e o monumento aos outros 

edifícios existentes no local, como um viveiro de plantas e um museu de 

zoologia. Fauna composta na maioria de aves, além de duas espécies exóticas 

de saguis, e flora apresentando bosques, jardins e gramados, com espécies 

nativas e exóticas 54. 

 

Parque Piqueri (CON-4) fica localizado na zona leste de São Paulo, 

com área de 97.200 m². O parque tem sua história fortemente ligada ao Rio 

Tietê, cujo curso adentrava a área original da Chácara do Piqueri, antes de sua 

retificação, por volta de 1950. O nome Piqueri faz menção à tribo indígena de 

mesmo nome, que habitava a área, localizada na confluência do ribeirão 

Tatuapé e do rio Grande, atual Tietê. Registra 82 espécies de aves, sendo 

quatro endêmicas de mata-atlântica, o periquito-rico, o pica-pau-anão-de-

coleira, arredio-pálido e a saíra-da-mata, entre outras, rapinantes e aquáticas. 

Seu local é caracterizado por ambiente antrópico (bosque e jardim), sendo sua 

vegetação constituída por eucaliptal e bosques com árvores nativas 54. 

 

Parque Previdência (CON-5) está localizado na região centro-oeste, e 

tem área de 91.500 m². Antigamente, funcionava no local um reservatório de 

água que abasteceu o bairro de Previdência até 1968. As instalações foram 

adaptadas, e na estrutura funcionam hoje o Museu do Meio Ambiente, o Núcleo 

de Gestão Descentralizada Centro Oeste (unidade descentralizada da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente) e o Centro de Convivência 

e Cooperativa da Secretaria Municipal da Saúde. O parque registra 63 

espécies de vertebrados, sendo 58 de aves, das quais 6 são endêmicas da 
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mata atlântica, tais como o periquito-rico, pica-pau-anão-de-coleira, arredio-

pálido e a cigarra-bambu, além de receber visita de aves que são endêmicas e 

ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, como o chibante e a 

araponga. Suas áreas são constituídas por floresta ombrófila densa, compostas 

por remanescentes de Mata Atlântica, reflorestamento heterogêneo e áreas 

ajardinadas 54.  

 

3.1.2. Estratos Intermediários  

O Campus Armando de Salles Oliveira da Universidade de São Paulo 

apresenta uma mancha de floresta com ambientes construídos e possui acesso 

livre diário entre 05h e 20h, com exceção aos finais de semana, quando ocorre 

controle de acesso, restringindo somente às pessoas vinculadas à instituição. 

O local apresenta uma área total de 3.648.944,40 m², e pouco mais de 800.000 

m² de área construída, com fluxo diário de cerca de 100 mil pessoas 103. Está 

representada aqui por 4 áreas:  

 

Conjunto residencial – CRUSP (INT-1), sua construção teve início em 

1962, com liberação de recursos por parte do governo do Estado de São Paulo, 

que visava a utilização do local como alojamento para os atletas participantes 

dos IV jogos Panamericanos de 1963, com posterior destino das habitações 

aos alunos. Atualmente, o espaço conta com 9 dos 12 blocos previstos no seu 

projeto inicial, sendo 7 utilizados para moradia estudantil e 2 abrigando a 

reitoria e alguns órgãos centrais 104. O local encontra-se próximo à raia 

olímpica, possuindo em seus entornos canteiros arborizados e áreas 

ajardinadas. 
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Escola de Comunicação e Artes – ECA/USP (INT-2), situada próximo 

à Praça do Relógio e à Av. Prof. Luciano Gualberto, o local apresenta-se 

cercado de espaços construídos, com a presença de canteiros arborizados, 

áreas ajardinadas e, grande movimento de pessoas.  

 

Instituto de Física – IF/USP (INT-3), localizado próximo à Rua do 

Matão e à Praça do Oceanógrafo, o local tem em seus entornos um cinturão 

verde, situando-se próximo a uma mancha de vegetação. 

 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FMVZ/USP (INT-4), 

localizada próxima à portaria 3 e à Av. Corifeu de Azevedo Marques, o espaço 

fica nos limites entre a universidade e a malha urbana, que se encontra em seu 

entorno. A área situa-se próxima a uma mancha de vegetação, entretanto 

caracteriza-se como o espaço apresentando menor grau de cobertura vegetal 

em seus entornos, em comparação às demais áreas amostradas no campus, 

além de possuir ampla presença de espaços construídos.  

 

3.1.3. Estratos Urbanos 

O Campus Quadrilátero Saúde da Universidade de São Paulo está 

inserido em meio à malha urbana e populosa da cidade de São Paulo, cercado 

por espaços construídos e avenidas. O campus apresenta área total 83.050,82 

m² e 79.923,72 m² de área construída. Estima-se um grande fluxo de pessoas 

neste ambiente, principalmente decorrente do fato de sua localização próxima 
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ao Hospital das Clínicas, com a estação Clínicas do Metrô apresentando média 

diária de 32 mil pessoas 103,105. Representada aqui por 2 áreas: 

 

Faculdade de Saúde Pública – FSP/USP (URB-1), a faculdade teve 

origem em 1918, tendo ligação com a criação do “Laboratório de Higiene” em 

convênio entre o governo do Estado São Paulo e a Fundação Rockefeller, 

funcionando como cadeira da Faculdade de Medicina. Posteriormente, o 

laboratório foi desvinculado dessa faculdade e rebatizado com o nome de 

Instituto de Hygiene, até o ano de 1950, quando foi alterado novamente, para 

Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo, passando a 

desempenhar um importante papel em ações de prevenções de doenças e 

controle de epidemias. Atualmente, a escola de Higiene recebe a denominação 

de Faculdade de Saúde Pública, estando localizada próxima à Av. Dr. Arnaldo 

e à Rua Teodoro Sampaio, possuindo uma área ajardinada, circundada por 

espécies arbóreas 106. 

 

Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz – AAAOC/USP (URB-

2), a fundação da Atlética ocorreu em 1941 e, desde então, vem coordenando 

a prática desportiva de diversas modalidades atléticas dos alunos da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Desde 1958, 

a AAAOC utiliza e administra o espaço, por meio de regime comodato com 

Centro Acadêmico Oswaldo Cruz (CAOC). O Terreno pertence à Universidade 

de São Paulo, e possui área total de 35.000 m². Em meio a seus 

equipamentos, o espaço possui vegetação do tipo bosque e áreas ajardinadas 

107.  
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3.2. Preparação das asas e coleção de dados 

Asas direitas de fêmeas foram removidas e montadas entre lâmina e 

lamínula em meio a bálsamo do Canadá. As imagens foram obtidas através de 

uma câmera Leica M205C, com 45x de aumento, acoplada a uma lupa 

estereoscópica. Em cada imagem, foram marcados 18 marcos anatômicos 

(Figura 1), sobre um plano cartesiano, utilizando software TpsDig (V1.40) 108, 

conforme metodologia adotada por Vidal & Suesdek 74. 

 

 

Figura 1. Asa direita de uma fêmea de Aedes aegypti, mostrando os 18 marcos anatômicos, 
utilizados na análise da morfometria geométrica alar.  

 

3.3. Análises Morfométricas 

A influência do tamanho da asa em sua forma (alometria) foi verificada 

por meio de regressão linear simples, empregando as coordenadas de 

Procrustes (variáveis dependentes) e tamanho do centroide (variáveis 

independentes), por meio de 10.000 interações. Para verificar o grau de 

dissimilaridade no formato alar das populações, realizou-se uma Análise de 

Variáveis Canônicas (AVC), derivada do método de sobreposição de 

Procrustes, utilizando 10.000 interações.  O mesmo método de sobreposição 
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de Procrustes foi empregado para o cálculo das distâncias de Mahalanobis. As 

disparidades no formato alar foram visualizadas por meio uma Análise de 

configuração consenso de formato alar “Thin plate splines”, obtido por meio de 

regressão dos scores da Análise de Variáveis Canônicas contra variação no 

formato alar. Para verificar a precisão do reconhecimento dos espécimes, 

realizou-se um teste de validação cruzada, baseado nas distâncias de 

Mahalanobis. No teste, cada indivíduo foi reclassificado, comparando-o à 

média geral no formato alar de cada população. Todas as análises descritas 

anteriormente foram realizadas com o auxílio do programa MorphoJ (V2.0) 109.  

As distâncias de Mahalanobis foram empregadas na construção de uma 

árvore Neighbor-joining, com o objetivo de exibir os padrões de variações nas 

populações. Para efeito de comparação, foi utilizado um grupo externo com 27 

indivíduos de Ae. albopictus, e a análise foi realizada com 10.000 interações, 

com o auxílio do programa Past (V2.17). O mesmo programa permitiu a 

verificação da correlação entre as distâncias de Mahalanobis e distâncias 

geográficas dos locais de coleta (Km), por meio de uma regressão linear 

simples com o emprego destas duas variáveis. Posteriormente, realizou-se um 

teste de Mantel para comprovar sua correlação, utilizando 10.000 interações. 

As distâncias geográficas dos locais de coletas foram obtidas por meio do 

software online Google Earth (V7.1.5.1557). 

 

3.4. Extração de DNA e Amplificação de Fragmentos 

Microssatélites 

A extração do DNA genômico de todos os espécimes utilizados foi 

realizada utilizando o Kit DNeasy Blood and Tissue (QIAGEN), seguindo o 
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protocolo do fabricante. A amplificação dos fragmentos foi realizada a partir do 

DNA extraído de cada mosquito, utilizando-se 1,0 µl da amostra, 25 µl de PCR 

MasterMix (Thermo Scientific), 1,0 µl (10 µM) de pares de primers iniciadores, 

nos sentidos 5’ para 3’, e 22 µl de água ultrapura, com volume final de 50 µl. As 

amplificações dos fragmentos foram realizadas em termociclador Eppendorf 

(Mastercycler nexus Gradient), seguindo os protocolos de temperatura 

estabelecidos nas publicações de cada primer 110,111. Após realizar as etapas 

de amplificação dos fragmentos, os produtos foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 1,5 %, sendo corados com HydraGreen™ (ACTGene), 

com posterior visualização em transiluminador de luz ultravioleta. Os primers 

utilizados para amplificar os fragmentos de microssatélites em todas as 

populações foram adquiridos com marcação na extremidade 5’, com a 

fluorescência adequada para o sequenciador ABI 3730 (6- FAM, HEX e NED). 

 

3.5. Sequenciamento das amostras 

Após a amplificação dos fragmentos marcados com a fluorescência, 

foram realizados diluições dos produtos de PCR (1:7), adicionando 3 µl de cada 

um dos produtos amplificados com fluorescências distintas em 21 µl de água 

ultrapura para volume final de 30 µl. Uma nova diluição foi realizada, 2 µl da 

primeira diluição foram ressuspendidos em 7,5 µl de Formamida HI-DI 

(Ampplied Biosystems) e 0,5 µl de marcador de peso molecular GeneScan 500 

ROX (Ampplied Biosystems), para volume final de 10 µl. As amostras foram 

encaminhadas para o Centro de Estudo do Genoma Humano da Universidade 

de São Paulo, onde foi realizada a análise de fragmentos por eletroforese 

capilar em sequenciador automático ABI 3730. 
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3.6. Análises genéticas 

A análise dos fragmentos foi realizada utilizando o programa 

GeneMarker (V1.85). O Programa online Genepop (V4(.2) 

http://genepop.curtin.edu.au/) e o programa Arlequin (V3.5) foram utilizados 

para calcular o número de alelos por locus, Heterozigosidade observada (Ho), 

Heterozigosidade esperada (He), desvios no Equilíbrio de Hardy – Weinberg, 

coeficiente de endogamia (Fis), e valores de heterogeneidade genética (Fst), 

utilizando 10.000 interações 112,113.  

O programa Genepop (V4(.2) http://genepop.curtin.edu.au/) foi utilizado 

para calcular o fluxo gênico entre as populações, desequilíbrio de ligação (LD) 

entre os loci, valores de P foram ajustados com correção de Bonferroni. O 

índice de Fst e as distâncias de Cavalli-Sforza e Edwards, considerando a 

probabilidade de alelos nulos, foram calculados por locus por população com o 

auxílio do programa FreeNa 86.  

Análise Bayesiana de cluster multi-locus e número estimado de cluster K 

(ΔK) foram calculados com auxílio dos programas Structure (V2.3.3) e 

Structure Harverster (Web V0.6.94), respectivamente 114. Um dendrograma 

baseado no índice de distância genética Cavalli-Sforza e Edwards, utilizando 

10.000 interações, foi construído através do programa Statistica (V7.0) 115. A 

correlação entre as distâncias genéticas e geográficas (Km) foi verificada por 

meio de uma regressão linear simples com o auxílio do programa Past (V2.17). 

Com a finalidade de observar se as populações sofreram processos de 

expansão ou retração, realizou-se a análise que investiga os loci que exibem 

déficit ou excesso de heterozigosidade, com o auxílio do programa Bottleneck 
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(V1.2.2).  A análise compara a Heterozigosidade esperada (He), baseada nas 

frequências alélicas, e a heterozigosidade esperada (Heq), pelo número de 

alelos observados, onde He>Heq indica um recente efeito de gargalo de 

garrafa (Bottleneck) nas populações analisadas, ao passo que He<Heq indica 

efeito de expansão demográfica 116,117. 

 

4. Resultados 

4.1. Morfometria geométrica das asas 

A regressão linear empregando as coordenadas de Procrustes e 

tamanho do centroide revelou um efeito alométrico (influência do tamanho na 

forma) de 9,5% com P valor <0,0001. Como o resultado encontrado foi superior 

a valores registrados em estudos anteriores 73,75,118, optamos por retirar o efeito 

alométrico das demais análises. A Análise das Variáveis Canônicas revelou 

variações nos formatos alares presentes nas populações de Ae. aegypti, 

indicando que os distintos níveis de variação são modulados pelos diferentes 

graus de urbanização das áreas de coleta (conservada, intermediária e 

urbana), em vez de se estruturarem de acordo com a distância entre os pontos 

de coleta (Figura 2).  
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Figura 2. Espaço morfológico produzido pela AVC em Aedes aegypti, baseada nos diferentes 
estratos urbanos (CV1-68.04% CV2-31.96%). 
 

 

A análise de configuração consenso de formato alar “Thin-plate Splines” 

exibiu uma maior dissimilaridade no formato alar das populações do estrato 

intermediário com relação aos demais estratos, onde é possível observar uma 

maior variação na comparação entre os estratos Urbano e Intermediário, sendo 

a menor variação detectada na comparação do estrato Intermediário com o 

Conservado (Figura 3). 
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Figura 3. Variação do formato alar das populações de Aedes aegypti entre os estratos 
urbanos, utilizando  a função “Thin-plate splines”: (A) CON vs INT; (B) CON vs URB; (C) URB 
vs INT. Em preto esta destacado o primeiro estrato, enquanto que o segundo de comparação 
aparece na cor cinza. 
 

 

A árvore Neighbor-Joining corroborou com as análises anteriores, sendo 

possível verificar a segregação das populações do ambiente Intermediário em 

único ramo, enquanto que os ambientes conservado e urbano aparecem em 

um mesmo clado (Figura 4). 
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Figura 4. Neighbor-Joining baseado nas distâncias de Mahalanobis dos estratos urbanos, com 

10.000 interações (P<0,001).  

 

As distâncias de Mahalanobis derivadas a partir do método de 

sobreposição de Procrustes entre os estratos variaram de 1,36 a 1,58, e 

apresentaram significância estatística para todos os valores (P<0,0001) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Valores das Distâncias de Mahalanobis para as populações de Aedes 
aegypti estudadas, a partir dos diferentes estratos urbanos.  
 

      COM INT URB 

CON X <,0001 <,0001 

INT 1,5624 x <,0001 

URB 1,3596 1,5775 x 
 
Diagonal inferior representa os valores de Distância de Mahalanobis. Diagonal superior 
representa o valor de p, todos apresentando significância estatística (P<0,0001). 

 

 

O teste de reclassificação por meio de validação cruzada indicou 

significativas diferenças entre os estratos, resultando em valores na correta 
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identificação dos espécimes entre 56 e 70%. O estrato CON apresentou os 

maiores valores quando comparado aos estratos INT e URB, 70 e 67%, 

respectivamente. O estrato INT, ao ser confrontado aos estratos CON e URB, 

apresentou valores intermediários, 69 e 66%, respectivamente. Já o estrato 

URB, ao ser comparado com os estratos CON e INT, apresentou os menores 

valores, 56 e 58%, respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Resultados dos testes de reclassificação dos estratos urbanos por meio de 
validação cruzada par a par. 

 

Grupo 2 

COM INT URB 

G
ru

p
o

 1
 

COM X 70% 67% 

INT 69% x 66% 

URB 56% 58% x 

 
Valores na diagonal inferior correspondem a identificação correta de mosquitos a partir do 
grupo 1 comparado com o grupo 2; Valores na diagonal superior correspondem a identificação 
correta de mosquitos a partir do grupo 2 comparado ao grupo 1, (P<0,0001) 

 

 

O teste de reclassificação com base na precisão de reconhecimento de 

cada individuo de acordo com a média da forma de cada grupo para as 11 

populações alcançou valores significativamente elevados, das 110 

comparações possíveis (P<0,001) somente 6 tiveram valores de precisão no 

reconhecimento inferiores a 50%, sendo 15 superiores a 80%, indicando dessa 

forma, significativas diferenças nos formatos alares destas populações (Tabela 

4). A população CON-2 apresentou elevado número de valores superiores a 

80%, na comparação com as demais populações, com seu menor valor sendo 

obtido em comparação com a população URB-1 (66%). Em contraste, a 
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população CON-1 exibiu os menores valores no teste de reclassificação, com 4 

comparações alcançado valores inferiores a 50%. 

 

Tabela 4. Resultados dos testes de reclassificação das populações de Aedes aegypti 
por meio de validação cruzada par a par. 

  
Grupo 2 

CON-1 CON-2 CON-3 CON-4 CON-5 INT-1 INT-2 INT-3 INT-4 URB-1 URB-2 

G
ru

p
o

 1
 

CON-1 x 90% 69% 66% 66% 63% 68% 76% 65% 76% 66% 

CON-2 84% x 73% 66% 83% 83% 72% 83% 62% 66% 80% 

CON-3 61% 70% X 66% 66% 76% 65% 80% 68% 63% 60% 

CON-4 61% 83% 73% X 63% 76% 65% 76% 55% 60% 73% 

CON-5 46% 90% 69% 60% x 80% 68% 70% 79% 60% 63% 

INT-1 46% 86% 73% 66% 73% x 55% 73% 48% 70% 70% 

INT-2 53% 80% 65% 60% 70% 73% x 63% 65% 56% 73% 

INT-3 76% 93% 88% 66% 63% 70% 65% x 58% 70% 70% 

INT-4 46% 80% 65% 60% 63% 50% 62% 56% x 53% 56% 

URB-1 38% 66% 73% 63% 56% 63% 51% 70% 48% x 63% 

URB-2 69% 86% 76% 76% 63% 63% 75% 56% 65% 76% x 

Valores na diagonal inferior correspondem a identificação correta de mosquitos a partir do grupo 1 comparado com o 
grupo 2; Valores na diagonal superior correspondem a identificação correta de mosquitos a partir do grupo 2 comparado 
ao grupo 1, (P<0,0001). 

 

 

Ao realizar a Análise de Variáveis Canônicas considerando a variação 

do estrato conservado individualmente, foi possível observar uma segregação 

total das populações do CON-2 e CON-5, seguido por uma segregação parcial 

significativa das populações CON-1 e CON-3, CON-1 e CON-5 e CON-2 e 

CON-3 (Figura 5). 
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Figura 5. Espaço morfológico produzido pela AVC em Aedes aegypti, provenientes do estrato 
Conservado (CV1-44.14% CV2-27.05%). 

 

 

A Análise das Variáveis Canônicas a partir do estrato intermediário 

exibiu uma sobreposição de suas populações, indicando uma maior 

similaridade entre elas, entretanto foi possível observar uma maior distribuição 

de seus indivíduos no morfoespaço, indicando dessa forma, uma maior 

variação com relação a seus formatos alares (Figura 6). 
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Figura 6. Espaço morfológico produzido pela AVC em Aedes aegypti, provenientes do estrato 
Intermediário (CV1-41.74% CV2-38.13%). 

 

 

Quando comparada a primeira variável canônica dos espécimes a partir 

do estrato urbano, as populações URB-1 e URB-2 aparecem quase que 

totalmente segregadas uma da outra, onde somente duas formas de asas 

aparecem sobrepostas, indicando, desse modo, um elevado grau de 

singularidade, apesar do fato da distância de seus locais de coleta não ser 

superior a 1 Km (Figura 7). 
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Figura 7. Diagrama do formato alar baseado na primeira variável canônica para as populações 
de Aedes aegypti a partir do estrato urbano, em destaque, na cor lilás aparecem sobrepostos 
os formatos alares similares. 

 

 

Na análise de configuração consenso do formato alar “Thin-plate 

Splines” realizada intra-estrato é possível observar um padrão similar ao 

exibido nas Análises de Variáveis Canônicas, com a configuração consenso 

aparentemente exibindo uma maior variação a partir do estrato intermediário, 

visto que, a maioria dos marcos anatômicos de suas populações apresentaram 

variação na comparação com seus homólogos (Figura 8). 
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Figura 8. Variação do formato alar das populações de Aedes aegypti dentro dos diferentes 
estratos, utilizando a função “Thin-plate splines”: (A) CON; (B) INT, (C) URB. 

 

 

A árvore Neighbor-Joining com as 11 populações de Ae. aegypti 

alocadas por seus respectivos locais de coleta, com a finalidade de verificar o 

padrão observado na segregação dos estratos, exibiu um padrão similar as 

análises anteriores. Nela, é possível observar as populações do ambiente 
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intermediário segregando-se em um único clado, demonstrando, novamente, 

uma maior similaridade entre as populações deste ambiente em comparação 

com as demais (Figura 9).  

 

Figura 9. Neighbor-Joining baseado nas distâncias de Mahalanobis das populações alocadas 
por seus locais de coleta, com 10.000 interações (P<0,005).  

 

 

As distâncias de Mahalanobis para as 11 populações de Ae. aegypti 

alocadas por seus respectivos locais de coleta exibiram significância estatística 
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em 54 dos 55 testes conduzidos (P<0,05), cerca de 98% dos valores, com 

variação de 1,580 a 3,308 (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5. Valores das Distâncias de Mahalanobis para as 11 populações de Aedes 
aegypti estudadas, a partir dos locais de coleta. 
 

        CON-1 CON-2 CON-3 CON-4 CON-5 INT-1 INT-2 INT-3 INT-4 URB-1 URB-2 

 
x 0,0009 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001  <,0001 <,0001 0,0001 0,0043 <,0001 

CON-2 2,4385 x <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

CON-3 3,2565 3,3078 X <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,0002 0,0093 

CON-4 2,9396 2,5645 2,8647 x <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

CON-5 3,0356 3,0707 2,9265 2,1881 x <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

INT-1 2,8125 2,8208 2,6652 2,4082 2,465 x 0,0011 <,0001 0,0001 0,0323 <,0001 

INT-2 3,2223 2,8131 2,8647 2,5509 2,64 2,056 x 0,0002 <,0001 <,0001 <,0001 

INT-3 3,2665 3,2161 3,0242 2,6591 2,545 2,5964 2,1908 x 0,0001 <,0001 <,0001 

INT-4 2,8325 2,7672 2,7516 2,5805 2,809 2,1294 2,4393 2,2412 x 0,2772 <,0001 

URB-1 2,444 2,465 2,1732 2,2818 2,408 1,7484 2,2814 2,192 1,5802  x <,0001 

URB-2 3,0649 3,1106 1,9398 2,9803 2,65 3,132 2,9347 2,6461 2,6239 2,2194 x 

Diagonal inferior representa os valores de Distância de Mahalanobis (Valores apresentando significância 
estatística <0,05 aparecem destacados em negrito). Na diagonal superior são exibidos os valores de P.  

 

 

 A regressão linear simples empregando as distâncias de Mahalanobis e 

geográficas (Km) entre as 11 populações apresentou uma correlação positiva 

(Figura 10), contudo a variável distância geográfica é capaz de explicar 

somente 15% da correlação observada (r= 0,39, r²=0,15; P<0,003). Após 

realização do Teste de Mantel, a correlação entre as duas variáveis não 

apresentou significância estatística (r= 0,05, P= 0,15). 
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Figura 10. Correlação linear entre a distância de Mahalanobis e distância Geográfica (Km) a 
partir dos locais de coleta, para as 11 populações de Aedes aegypti (r= 0,39; r²=0,15, P<0,003). 

 

 

4.2. Análises dos fragmentos microssatélites  

4.2.1. Diversidade genética 

Após a correção de Bonferroni (P=0,001) para 495 testes possíveis, foi 

encontrado desequilíbrio de ligação entre os loci A10 – AC7, AG2 – AC5, AT1 - 

B07, AT1 – AG2 e AT1 – AG7. Contudo, nenhuma ligação foi estatisticamente 

significante.  O locus que apresentou maior polimorfismo foi o AG2 (23 alelos), 

enquanto que o menos polimórfico foi o locus A10 (7 alelos) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Informação dos fragmentos microssatélites amplificados. 

Locus Sequências 5’-3’ 
Motivos 

de 
Repetição 

T (ºC) 
Número 
Alelos 

Tamanho 
do 

Fragmento 
Referências 

A10 
F: AATCGTGACGCGTCTTTTG 

CT 60 7 
232-242* Chambers et al. 

2007 R: TAACTGCATCGAGGGAAACC (232-239) 

B07 
F: CAAACAACGAACTGCTCACG 

GA 60 17 
100-272* Chambers et al. 

2007 R: TCGCAATTTCAACAGGTAGG (157-183) 

AT1 
F: CGTCGACGTTATCTCCTTGTT 

 AT 55 15 
134-170* Slotman et al. 

2007 R: GGACCGGAAAGACACAGACA (156-174) 

AG7 
F: CGTGCGAGTGAATGAGAGAC 

 GA 55 15 
112-190* Slotman et al. 

2007 R:CATCCTCTCATCAGCTTCTAATAAA (153-185) 

AG2 
F: TCCCCTTTCAAACCTAATGG 

 AG 55 23 
96-152* Slotman et al. 

2007 R: TTTGCCCTCGTATGCTCTCT (115-178) 

AG5 
F: TGATCTTGAGAAGGCATCCA 

 AG 55 9 
140-164* Slotman et al. 

2007 R: CGTTATCCTTTCATCACTTGTTTG (170-180) 

AC7 
F: TCGGCAAATTACCACAAACA 

 CA 55 12 
106-130* Slotman et al. 

2007 R: CATTGGACTCGCTATAACACACA (129-143) 

AC5 
F: TGGATTGTTCTTAACAAACACGAT 

 CA 55 10 
104-156* Slotman et al. 

2007 R: CGATCTCACTACGGGTTTCG (149-163) 

AC1 
F: TCCGGTGGGTTAAGGATAGA 

 CA 55 10 
140-196* Slotman et al. 

2007 R: ACTTCACGCTCCAGCAATCT (193-209) 

AG1 
F: AATCCCCACACAAACACACC 

 AG 55 8 
90-106* Slotman et al. 

2007 R: GGCCGTGGTGTTACTCTCTC (113-129) 

T = temperatura de anelamento; *Valores encontrados nos espécimes testados. Em parênteses, o tamanho 
encontrado nos estudos originais. 

 

No total, foram identificados 62 alelos, e a riqueza por locus variou de 

4,8 na população CON-1 a 6,38 nas populações CON-4, enquanto que o 

número de alelos privados variou de 0,13 nas populações CON-1 e INT-1 a 

0,44 na população URB-2 (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Estimativa de número de alelos nas populações de Aedes aegypti. 

  CON-1 CON-2 CON-3 CON-4 CON-5 INT-1 INT-2 INT-3 INT-4 URB-1 URB-2 

Na 4,8 4,94 6,04 6,38 6,21 5,37 5,8 5,3 5,54 5,32 6,22 

Np 0,13 0,21 0,29 0,2 0,43 0,13 0,2 0,16 0,4 0,32 0,44 

Riqueza alélica (Na); Número de alelos Privados (Np). 
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O alelo mais comum para o locus AT1 foi o fragmento de 140 pares de 

base (pb), exibido em todas as populações e apresentando os maiores valores 

de frequência média de 28,9%. Em contrapartida, o fragmento de 134 pb foi o 

menos frequente, 1,7%, aparecendo somente na população CON-2 (Figura 11).  

 

Figura 11. Locus AT1 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

Para o locus AG7, o alelo mais comum foi o fragmento de 140 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 37,49%. Já os 

fragmentos 112, 124, 138 e 152 pb foram os menos frequentes, 1,7%, sendo 

exibidos em uma única população cada, INT-2, INT-3, CON-5 e CON-3, 

respectivamente (Figura 12).  
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Figura 12.  Locus AG7 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

Para o locus AC1, o alelo mais comum foi o fragmento de 194 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 48,10%. Já o 

fragmento de 196 pb foi o menos frequente, 1,7%, sendo exibido somente na 

população INT-3 (Figura 13).  

 

Figura 13.  Locus AC1 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 
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Para o locus AG2, o alelo mais comum foi o fragmento de 104 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 31,29%. Já os 

fragmentos de 96, 98 e 150 pb, exibiram as menores frequências, 1,7%, sendo 

os dois primeiros exibidos na população URB-2 e o último na população INT-1 

(Figura 14).  

 

Figura 14. Locus AG2 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

Para o locus AG5, o alelo mais comum foi o fragmento de 152 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 32,85%. Já o 

fragmento 140 pb apresentou a menor frequência, 3,3%, sendo exibido apenas 

na população CON-2 (Figura 15).   
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Figura 15. Locus AG5 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

Para o locus AC5, o alelo mais comum foi o fragmento de 142 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 61,29%. Já os 

fragmentos de 104, 112, 152 e 156 pb, exibiram as menores frequências, 1,7%, 

sendo exibidos em uma única população cada. Destes, com exceção do 

fragmento de 112 pb, exibido somente na população INT-1, todos os demais, 

foram apresentados na amostra URB-2 (Figura 16).  

 

Figura 16. Locus AC5 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 
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Para o locus AG1, os alelos mais comuns foram os fragmentos de 102 e 

104 pb, presentes em todas as populações e frequências médias de 31,36 e 

29,60%, respectivamente. Em contrapartida, o fragmento de 101 pb foi o 

menos frequente, 5%, sendo exibido somente na população INT-4 (Figura 17).  

 

Figura 17. Locus AG1 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

Para o locus A10, o alelo mais comum foi o fragmento de 238 pb, 

presente em todas as populações e com frequência média de 50,75%. Já o 

fragmento de 242 pb apresentou a menor frequência, 1,5%, sendo exibido 

somente na população CON-2 (Figura 18). 
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Figura 18. Locus A10 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

 Para o locus B07, o alelo mais comum foi o fragmento de 168 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 47,99%. Já o 

fragmento de 100 pb apresentou a menor frequência, 1,5%, sendo exibido 

somente na população CON-4 (Figura 19).  

 

Figura 19. Locus B07 – Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

232 233 234 236 238 240 242

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

(%
) 

Alelos (pb) 

CON-1

CON-2

CON-3

CON-4

CON-5

INT-1

INT-2

INT-3

INT-4

URB-1

URB-2

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

100 102 106 158 160 164 168 169 170 172 174 176 178 182 184 186 272

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

(%
) 

Alelos (pb) 

CON-1

CON-2

CON-3

CON-4

CON-5

INT-1

INT-2

INT-3

INT-4

URB-1

URB-2



 

58 
 

Para o locus AC7, o alelo mais comum foi o fragmento de 112 pb, 

presente em todas as populações e frequência média de 69,95%. Já o 

fragmento de 110 pb apresentou a menor frequência, 3,3%, sendo exibido 

somente na população URB-1 (Figura 20). 

 

Figura 20. Locus AC7– Alelos e sua respectiva frequência nas populações de Aedes aegypti. 

 

4.2.2. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

O modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg assume que em uma 

população panmítica, isto é, com acasalamento aleatório entre seus indivíduos 

e, com crescimento constante, as frequências alélicas e genotípicas devem ser 

constantes de uma geração para a outra, caso encontrem-se ausentes, a 

migração, mutação e seleção 119. Para os 10 loci microssatélites os valores de 

Heterozigosidade esperada (He) foram maiores que Heterozigosidade 

observada (Ho) em 103 dos 110 testes conduzidos, indicando, assim, excesso 

de homozigotos. Do total de testes, 91 apresentaram significância estatística 

(P<0,05), com os loci AC1 e AC7 exibindo o desvio do equilíbrio de HW em 

todas as populações. Os valores da He variaram de 0,631 na população URB-1 

a 0,732 na população CON-5 (Tabela 8). 
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Tabela 8. Valores de Heterozigosidade e Equilíbrio de Hardy-Weinberg exibidos nas 

populações de Aedes aegypti. 

População Locus N* 
Heterozigosidade 

observada 
Heterozigosidade 

esperada 
Fis P  

CON-1 

AT1 6 0,40000 0,77701 0,49400 0,00195 

AG7 6 0,66667 0,76322 0,13040 0,42983 

AC1 4 0,33333 0,70115 0,53330 0,00189 

AG2 6 0,20000 0,59080 0,66930 0,00024 

AG5 7 0,53333 0,82529 0,36180 0,02629 

AC5 3 0,46667 0,57931 0,20000 0,79757 

AG1 4 0,40000 0,77011 0,48940 0,00339 

A10 5 0,53333 0,71954 0,26560 0,06553 

B07 5 0,33333 0,62069 0,47170 0,01519 

AC7 2 0,00000 0,12874 1,00000 0,03477 

CON-2 

AT1 8 0,66667 0,77006 0,13630 0,01711 

AG7 6 0,50000 0,70282 0,29210 0,00000 

AC1 3 0,23333 0,57571 0,59880 0,00000 

AG2 9 0,56667 0,80452 0,29920 0,00000 

AG5 9 0,83333 0,84068 0,00890 0,00000 

AC5 4 0,06667 0,34576 0,80980 0,00000 

AG1 4 0,16667 0,64802 0,74610 0,00000 

A10 5 0,66667 0,68757 0,03090 0,00351 

B07 5 0,80000 0,69040 0,16190 0,00049 

AC7 3 0,30000 0,35763 0,16350 0,02992 

CON-3 

AT1 10 0,23077 0,87029 0,73870 0,00000 

AG7 9 0,65385 0,79487 0,18030 0,54218 

AC1 4 0,53846 0,69155 0,22480 0,04130 

AG2 15 0,69231 0,85822 0,19640 0,12903 

AG5 7 0,61538 0,80241 0,23660 0,00802 

AC5 4 0,23077 0,47888 0,52310 0,00031 

AG1 4 0,15385 0,69608 0,78240 0,00000 

A10 5 0,46154 0,69532 0,34070 0,00008 

B07 7 0,42308 0,61689 0,31850 0,06528 

AC7 3 0,23077 0,27451 0,16200 0,03206 

CON-4 

AT1 11 0,70000 0,86610 0,19440 0,00000 

AG7 7 0,66667 0,67345 0,01020 0,10994 

AC1 4 0,40000 0,60847 0,34650 0,00065 

AG2 14 0,53333 0,85763 0,38220 0,00000 

AG5 8 0,53333 0,83051 0,36180 0,00000 

AC5 4 0,10000 0,42712 0,76890 0,00000 

AG1 5 0,60000 0,77062 0,22440 0,01581 

A10 4 0,56667 0,59774 0,05280 0,11174 

B07 10 0,33333 0,78136 0,57760 0,00000 

AC7 6 0,43333 0,54802 0,21210 0,04368 

 *Número de alelos, Coeficiente de endogamia (Fis). Em negrito valores estatisticamente significantes (P <0,05) para os 
desvios de Hardy-Weinberg observados para cada população nos 10 loci testados. 
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 Tabela 8 continuação. Valores de Heterozigosidade e Equilíbrio de Hardy-Weinberg 
exibidos nas populações de Aedes aegypti. 

População Locus N* 
Heterozigosidade 

observada 
Heterozigosidade 

esperada 
Fis P 

CON-5 

AT1 8 0,56667 0,81186 0,30560 0,00022 

AG7 9 0,70000 0,76102 0,08140 0,17445 

AC1 8 0,23333 0,72712 0,68280 0,00000 

AG2 10 0,63333 0,86780 0,27360 0,00029 

AG5 7 0,63333 0,83616 0,24570 0,00000 

AC5 4 0,33333 0,57797 0,42740 0,00044 

AG1 6 0,70000 0,76667 0,08830 0,14119 

A10 4 0,50000 0,64576 0,22870 0,00005 

B07 9 0,53333 0,76384 0,30540 0,00095 

AC7 5 0,43333 0,56328 0,23370 0,01577 

INT-1 

AT1 9 0,70000 0,72147 0,03030 0,75243 

AG7 7 0,46667 0,74520 0,37780 0,00000 

AC1 4 0,33333 0,71243 0,53640 0,00000 

AG2 8 0,73333 0,80960 0,09570 0,00968 

AG5 6 0,60000 0,62712 0,04400 0,05320 

AC5 5 0,26667 0,52542 0,49670 0,00016 

AG1 5 0,40000 0,69379 0,42760 0,00000 

A10 5 0,23333 0,53164 0,56530 0,00000 

B07 7 0,50000 0,68249 0,27070 0,00075 

AC7 5 0,50000 0,61299 0,18690 0,00367 

INT-2 

AT1 11 0,76667 0,86158 0,11190 0,06134 

AG7 9 0,63333 0,75480 0,16320 0,02224 

AC1 5 0,53333 0,73729 0,28010 0,00115 

AG2 10 0,46667 0,85424 0,45790 0,00000 

AG5 6 0,43333 0,67740 0,36420 0,00005 

AC5 4 0,40000 0,58927 0,32490 0,00239 

AG1 3 0,13333 0,66215 0,80140 0,00000 

A10 6 0,96667 0,67401 0,44500 0,00000 

B07 7 0,43333 0,58927 0,26800 0,06049 

AC7 7 0,30000 0,42938 0,30490 0,03888 

INT-3 

AT1 10 0,43333 0,80734 0,46750 0,00000 

AG7 7 0,66667 0,71073 0,06300 0,02406 

AC1 5 0,43333 0,70565 0,39000 0,00010 

AG2 11 0,50000 0,62203 0,19890 0,02529 

AG5 6 0,63333 0,73785 0,14370 0,02147 

AC5 3 0,20000 0,45028 0,56010 0,00000 

AG1 4 0,13333 0,41695 0,68390 0,00000 

A10 3 0,63333 0,61525 0,02990 0,00043 

B07 7 0,40000 0,71525 0,44500 0,00000 

AC7 7 0,16667 0,70169 0,76560 0,00000 

 *Número de alelos, Coeficiente de endogamia (Fis). Em negrito valores estatisticamente significantes (P <0,05) para os 
desvios de Hardy-Weinberg observados para cada população nos 10 loci testados. 
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Tabela 8 continuação. Valores de Heterozigosidade e Equilíbrio de Hardy-Weinberg 
exibidos nas populações de Aedes aegypti. 

População Locus N* 
Heterozigosidade 

observada 
Heterozigosidade 

esperada 
Fis P 

INT-4 

AT1 10 0,66667 0,81864 0,18820 0,00000 

AG7 7 0,73333 0,68531 0,07140 0,24051 

AC1 4 0,30000 0,58927 0,49520 0,00001 

AG2 13 0,80000 0,91751 0,13000 0,00000 

AG5 6 0,43333 0,75537 0,43050 0,00000 

AC5 5 0,20000 0,63785 0,69010 0,00000 

AG1 5 0,26667 0,70960 0,62820 0,00000 

A10 3 0,40000 0,54407 0,26810 0,10578 

B07 7 0,73333 0,71582 0,02490 0,00151 

AC7 4 0,03333 0,27062 0,87870 0,00000 

URB-1 

AT1 9 0,56667 0,76328 0,26090 0,00000 

AG7 3 0,00000 0,41356 1,00000 0,00000 

AC1 7 0,30000 0,68305 0,56500 0,00000 

AG2 10 0,76667 0,84407 0,09310 0,22520 

AG5 6 0,36667 0,76836 0,52710 0,00000 

AC5 4 0,33333 0,54915 0,39710 0,00117 

AG1 4 0,53333 0,68192 0,22080 0,00000 

A10 5 0,50000 0,58870 0,15290 0,02051 

B07 7 0,46667 0,54068 0,13890 0,09094 

AC7 7 0,23333 0,47684 0,51490 0,00000 

URB-2 

AT1 10 0,46667 0,84463 0,45170 0,00000 

AG7 7 0,86667 0,76610 0,13380 0,00077 

AC1 4 0,23333 0,57119 0,59560 0,00000 

AG2 12 0,93333 0,84802 0,10250 0,13499 

AG5 8 0,76667 0,83390 0,08190 0,00332 

AC5 8 0,40000 0,68475 0,42000 0,00000 

AG1 4 0,06667 0,71356 0,90800 0,00000 

A10 5 0,43333 0,66384 0,35110 0,01421 

B07 6 0,20000 0,48870 0,59490 0,00000 

AC7 9 0,70000 0,71525 0,02170 0,00000 

 *Número de alelos, Coeficiente de endogamia (Fis). Em negrito valores estatisticamente significantes (P <0,05) para os 
desvios de Hardy-Weinberg observados para cada população nos 10 loci testados. 
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4.2.3. Diferenciação genética 

Houve elevada probabilidade de alelos nulos (Tabela 9), fenômeno 

devido a mutações pontuais nas regiões flanqueadoras dos fragmentos 

microssatélites que impossibilitam o anelamento dos primers e, 

consequentemente, impedem as suas amplificações na PCR. Os loci AC1, 

(9,23 – 28,52%) e AC7 (6,81 – 31,65%), apresentaram elevada probabilidade 

de alelos nulos em todas as populações. O locus AC5 apresentou valores 

elevados (11,76 – 27,38%) em 10 das 11 populações, sendo a única exceção, 

a população CON-1, exibindo valor de (4,45%). O locus AG1 apresentou 

valores elevados (8,26 – 37,45%) em 10 das 11 populações: a única exceção 

foi a população CON-5, apresentando (3,94%). O locus AT1 demonstrou 

elevada probabilidade (6,4 – 33,66%) de apresentar alelos nulos em 9 das 11 

populações estudadas, sendo que as únicas que apresentaram valores 

inferiores a 5%, foram INT-1 e INT-2 (0% e 4,7%, respectivamente). O locus 

B07 apresentou valores elevados (8,01 – 25,03%) em 9 das 11 populações, as 

únicas exceções foram as populações CON-2 e INT-4, com (0% e 2,69%, 

respectivamente). O locus AG5 apresentou valores elevados (5,33 – 22,14%) 

em 8 das 11 populações, com as demais apresentando valores inferiores a 5%: 

CON-2, INT-3 e URB-2, com (2,34%, 3,34% e 0%, respectivamente). O locus 

AG2 apresentou valores elevados (6 - 25,9%) na maioria das populações, com 

exceção das amostras: INT-1; INT-3, URB-1 e URB-2, que exibiram valores 

inferiores a 5%, (4,9%; 3,9%, 4,5% e 0%, respectivamente). O locus A10 

apresentou valores elevados (8,44 – 18,47%) em 6 de 11 populações, com 

exceção das amostras: CON-2; CON-4, INT-2, INT-3 e URB-1, que 

apresentaram valores inferiores a 5%, com (1,61%, 2,77%, 0%, 3,38% e 
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0,01%, respectivamente). O locus AG7 apresenta elevada probabilidade (5 – 

30,68%), nas populações CON-1; CON-2, CON-3, INT-1 e URB-1, enquanto 

que as demais apresentaram valores iguais ou inferiores a 5%: CON-4; CON-5, 

INT-2, INT-3, INT-4 e URB-2, com (1,37%, 2,0%, 5,0%, 4,5%, 0,0% e 1,7%, 

respectivamente). 

 

Tabela 9. Frequência de alelos nulos exibida nas populações de Aedes aegypti para 
todos os loci. 

Locus População 
Frequência de alelos 

nulos 
Locus População 

Frequência de alelos 
nulos 

 AT1 CON-1 19,28% AG7 CON-1 5,78% 

 

 

CON-2 6,45% 

 

CON-2 13,18% 

 

 

CON-3 33,66% 

 

CON-3 7,50% 

 

 

CON-4 7,49% 

 

CON-4 1,37% 

 

 

CON-5 11,18% 

 

CON-5 2,02% 

 

 

INT-1 0,00% 

 

INT-1 15,70% 

 

 

INT-2 4,67% 

 

INT-2 5,01% 

 

 

INT-3 20,42% 

 

INT-3 4,55% 

 

 

INT-4 8,49% 

 

INT-4 0,00% 

 

 

URB-1 10,47% 

 

URB-1 30,68% 

   URB-2 19,95%   URB-2 1,70% 

 
Locus População 

Frequência de alelos 
nulos 

Locus População 
Frequência de alelos 

nulos 
 AC1 CON-1 20,00% AG2 CON-1 25,90% 

 

 

CON-2 21,42% 

 

CON-2 13,57% 

 

 

CON-3 9,23% 

 

CON-3 7,74% 

 

 

CON-4 11,12% 

 

CON-4 16,74% 

 

 

CON-5 28,52% 

 

CON-5 13,33% 

 

 

INT-1 20,94% 

 

INT-1 4,99% 

 

 

INT-2 10,85% 

 

INT-2 20,79% 

 

 

INT-3 15,10% 

 

INT-3 3,92% 

 

 

INT-4 19,00% 

 

INT-4 6,01% 

 

 

URB-1 21,96% 

 

URB-1 4,05% 

   URB-2 19,73%   URB-2 0,00% 
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Tabela 9 continuação. Frequência de alelos nulos exibida nas populações de Aedes 
aegypti para todos os loci. 

Locus População 
Frequência de alelos 

nulos 
Locus População 

Frequência de alelos 
nulos 

AG5 CON-1 14,71% AC5 CON-1 4,45% 

 

CON-2 2,34% 

 

CON-2 23,74% 

 

CON-3 10,10% 

 

CON-3 16,07% 

 

CON-4 15,90% 

 

CON-4 24,11% 

 

CON-5 10,92% 

 

CON-5 15,51% 

 

INT-1 5,33% 

 

INT-1 17,60% 

 

INT-2 15,06% 

 

INT-2 11,76% 

 

INT-3 3,34% 

 

INT-3 18,33% 

 

INT-4 17,45% 

 

INT-4 27,38% 

 

URB-1 22,14% 

 

URB-1 12,29% 

  URB-2 0,00%   URB-2 14,98% 

Locus População 
Frequência de alelos 

nulos 
Locus População 

Frequência de alelos 
nulos 

AG1 CON-1 20,41% A10 CON-1 9,17% 

 

CON-2 28,45% 

 

CON-2 1,61% 

 

CON-3 31,33% 

 

CON-3 15,03% 

 

CON-4 8,26% 

 

CON-4 2,77% 

 

CON-5 3,94% 

 

CON-5 12,48% 

 

INT-1 16,91% 

 

INT-1 18,47% 

 

INT-2 31,45% 

 

INT-2 0,00% 

 

INT-3 20,13% 

 

INT-3 3,38% 

 

INT-4 24,89% 

 

INT-4 8,44% 

 

URB-1 11,80% 

 

URB-1 0,01% 

  URB-2 37,45%   URB-2 11,95% 

Locus População 
Frequência de alelos 

nulos 
Locus População 

Frequência de alelos 
nulos 

B07 CON-1 18,12% AC7 CON-1 17,03% 

 

CON-2 0,00% 

 

CON-2 8,03% 

 

CON-3 12,57% 

 

CON-3 7,59% 

 

CON-4 25,33% 

 

CON-4 10,51% 

 

CON-5 14,98% 

 

CON-5 11,12% 

 

INT-1 9,96% 

 

INT-1 6,81% 

 

INT-2 9,52% 

 

INT-2 12,00% 

 

INT-3 19,04% 

 

INT-3 31,65% 

 

INT-4 2,69% 

 

INT-4 22,67% 

 

URB-1 8,01% 

 

URB-1 19,31% 

  URB-2 18,37%   URB-2 8,47% 
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De acordo como modelo de Wright 120 a diferenciação genética entre 

populações, grau de estruturação, pode ser estimada a partir dos índices 

heterozigosidade genética (Fst) e coeficiente de endogamia (Fis). No primeiro, 

valores de Fst > 0,25, indicam elevado grau de estruturação; 0,25 > Fst > 0,15, 

moderado grau de estruturação; 0,15 > Fst > 0,05, baixo grau de estruturação e 

Fst < 0,05 estruturação desprezível. Já o segundo pode variar de 0 a 1, onde 

zero representa ausência de endogamia e 1 elevada endogamia. Nossos 

valores médios de heterogeneidade genética indicam presença de uma baixa 

estruturação das populações estudadas (Fst = 0,057) (Tabela 10). Na 

comparação par a par entre as populações, os valores variaram de 0,006 a 

0,11, com 93% dos valores apresentando significância estatística (P<0,05). A 

população URB-2 produziu os maiores valores médios (Fst = 0,08) na 

comparação com as demais, enquanto que três populações do ambiente 

conservado (CON-3, CON-4 e CON-5) produziram os menores valores de Fst 

(0,034, 0,033, 0,031, respectivamente). Após a correção dos alelos nulos, o 

valor médio de Fst foi 0,044, variando de 0,002133 a 0,93649, contudo não 

houve diferença estatisticamente significante entre as duas análises. O valor 

médio de Fis foi de 0,356, e indicou elevada endogamia entre as populações. 

Enquanto que o número de migrantes por locus por geração foi 3,94, 

considerado baixo, dada a distância entre os locais de coleta.
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Tabela 10. Valores par a par da heterogeneidade genética (Fst*) para as populações de Aedes aegypti.  

  CON-1 CON-2 CON-3 CON-4 CON-5 INT-1 INT-2 INT-3 INT-4 URB-1 URB-2 

CON-1 x 0,03700 0,01000 0,02572 0,02289 0,04623 0,03650 0,05230 0,03350 0,03410 0,08131 

CON-2 0,05610 X 0,02190 0,02703 0,03123 0,04341 0,06360 0,09360 0,03770 0,05330 0,07913 

CON-3 0,02550 0,02870 x 0,00506 0,00837 0,02641 0,01800 0,04970 0,01820 0,02620 0,06727 

CON-4 0,03910 0,03010 0,00630 x 0,00213 0,02540 0,01850 0,03100 0,01030 0,03540 0,05266 

CON-5 0,04000 0,03810 0,01320 0,00663 x 0,02117 0,01910 0,03940 0,01900 0,02440 0,03992 

INT-1 0,06620 0,05220 0,03150 0,02723 0,02787 x 0,03340 0,06740 0,05010 0,05170 0,07275 

INT-2 0,05500 0,08430 0,02890 0,02648 0,02762 0,04627 x 0,04520 0,02660 0,03920 0,06233 

INT-3 0,07060 0,11170 0,05800 0,04074 0,05214 0,08097 0,05280 x 0,05780 0,06320 0,08801 

INT-4 0,04800 0,05050 0,02230 0,01768 0,02562 0,06004 0,03410 0,06860 X 0,03270 0,05180 

URB-1 0,04880 0,07170 0,03580 0,04371 0,03371 0,06853 0,05310 0,07550 0,03860 x 0,06039 

URB-2 0,10940 0,10670 0,09180 0,07164 0,05299 0,09418 0,07650 0,11110 0,06930 0,07740 x 

*Na diagonal inferior valores sem a correção de alelos nulos (valores em negrito foram estatisticamente significantes, P <0,05). Na diagonal 
superior valores corrigidos considerando os alelos nulos (Intervalo de 95% de confiança).  
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O dendrograma baseado nas distâncias de Cavalli-Sforza e Edwards, 

cujo modelo de evolução mínima defende que a estimativa plausível de 

projeção de uma árvore evolucionária é aquela que determina o mínimo de 

eventos totais de evolução 121, não apresentou consistência com as distâncias 

geográficas. Contudo, apresentou concordância com os diferentes estratos, 

nos quais as populações foram coletadas, pois as 11 foram agrupadas sem 

interpolação entre ambientes amostrados. As populações dos ambientes mais 

urbanizados, URB-1 e URB-2, foram às mais distintas, seguidas pelas 

populações do ambiente conservado CON-2 e CON-1, respectivamente. As 

populações CON-3, CON-4 e CON-5 foram exibidas agrupadas umas às 

outras, bem como as populações INT-1, INT-2, INT-3 e INT-4 (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Dendrograma construído a partir de valores de distâncias genéticas de Cavalli-
Sforza e Edwards das populações de Aedes aegypti.  
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A correlação entre as distâncias genética (Fst/ (1-Fst) e geográfica 

(Figura 22) indicou que não ocorreu o isolamento das populações estudadas, 

por distância geográfica (r= -0,18; r²=0,03; P<0,18). 

 

 

Figura 22. Correlação linear entre a distância genética (Fst/ (1-Fst)) das populações de Aedes 
aegypti e distância geográfica (Km), a partir dos locais amostrados (r= -0,18; r²=0,03; P<0,18).  

 

 

Os resultados obtidos pela análise Bayesiana permitiram a identificação 

do ΔK, número de grupos genéticos prováveis, que melhor representam os 

dados. O ΔK=4, indicou a presença de 4 grupos genéticos distintos (Figura 23). 
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Figura 23. Gráfico do ΔK mostrando o K=4 como número mais provável de grupos genéticos. 

 

 Na configuração de K=4 as populações CON-2 e URB-2 apresentam 

quase que predominantemente os grupos genéticos verde e amarelo, 

respectivamente, com tendência a formação de único grupo cada, enquanto 

que as populações CON-1; CON-3; CON-4; CON-5, INT-4 e URB-1, 

apresentam-se de forma heterogênea. Já as populações INT-2 e INT-3 

integram um mesmo cluster (Figura 24B). Ao conduzir outros testes alterando a 

configuração de K, com o objetivo de verificar de qual forma as populações se 

estruturam quando alocadas por seus respectivos estratos (K=3), as 

populações INT-1, INT-2 e INT-3 apresentaram predomínio do grupo genético 

azul, tendendo a constituírem um cluster único, as populações INT-4, URB-1 e 

URB-2 apresentaram predominância do grupo genético vermelho, enquanto 

que CON-1, CON-2 e CON-3 exibiram maior predomínio do grupo genético 

verde. As demais CON-4 e CON-5 apresentaram-se de forma heterogênea, 

entretanto com maior predominância do grupo genético vermelho (Figura 24A). 

Quando K=11 é analisado, é possível enxergar uma tendência das populações 
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CON-2, INT-3 e URB-2 a formarem único grupo cada, - Azul, Vermelho e Rosa, 

respectivamente - e, em menor escala, as populações INT-1 e INT-4 

apresentando o mesmo grau de variação (Figura 24C). 

 

 

 

Figura 24. Análise Bayesiana de cluster multi-locus para todas as populações de Aedes 
aegypti, mostrando as configurações k = 3 (A), k = 4 (B) e k = 11 (C). Cada um dos 311 
indivíduos é representado por uma linha vertical, dividida por segmentos de cores, 
representando a probabilidade de um indivíduo pertencer a um determinado grupo genético.  

 

O teste de heterozigosidade sob o modelo SMM (Stepwise Mutation 

Model) demonstrou mais loci com déficit de heterozigosidade em 8 das 11 

populações, com significância estatística para as populações INT-1; INT-2; INT-
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3; URB-1 e URB-2 (P<0,05) (Tabela 11). Os resultados encontrados indicam 

que as populações de Ae. aegypti estudadas sofreram um processo de 

expansão populacional na cidade de São Paulo (He<Heq). A população CON-1 

apresentou maior número de loci em excesso de heterozigosidade, e as 

populações CON-2 e CON-3, exibiram número de loci iguais, tanto para 

excesso como déficit de heterozigosidade, porém não houve significância 

estatística (P>0,36). Na análise posterior, na qual todos os 311 espécimes 

foram considerados como uma única população, o resultado mostrou todos os 

loci com déficit de heterozigosidade (He<Heq), apresentando significância 

estatística (P=0,00015), suportando, dessa forma, nossos resultados de que as 

populações neste estudo, provavelmente, sofreram um processo recente de 

expansão. 

 

Tabela 11. Teste de Heterozigosidade das populações de Aedes aegypti. 

      CON-1 CON-2 CON-3 CON-4 CON-5 INT-1 INT-2 INT-3 INT-4 URB-1 URB-2 

SMM He < Heq 4 5 5 7 6 8 8 8 6 8 8 

 
He > Heq 6 5 5 3 4 2 2 2 4 2 2 

  P (He < Heq) 0,61024 0,36864 0,39316 0,06188 0,17758 0,01291 0,01421 0,01439 0,18442 0,01456 0,01583 

Número de loci exibindo excesso de Heterozigotos (He) e Heterozigosidade esperada pelo número de alelos observados (Heq) sob o 

modelo SMM. Em negrito, valores de P significantes, para o déficit de Heterozigosidade.  
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5. Discussão 

Em 1950, cerca de 30% da população mundial vivia em áreas urbanas. 

Atualmente, o número representa 54%, ou seja, já existem mais pessoas 

vivendo em áreas urbanas do que em áreas rurais e, até 2050, estima-se que 

66% das pessoas estarão alocadas em ambientes urbanos 122. Neste cenário, 

espera-se que ocorram mudanças nos padrões epidemiológicos de doenças 

infecciosas, principalmente, nos países em desenvolvimento, que vivenciam 

taxas elevadas de crescimento urbano, com a migração e movimento de 

pessoas conduzindo para a superlotação de suas cidades 48. A rápida 

urbanização de forma não planejada pode ocasionar o surgimento de moradias 

irregulares, as quais são desprovidas de serviços de saneamentos básicos e 

caracterizadas pela proximidade umas das outras. Tais como, as construções 

exibidas nas favelas, locais que apresentam elevada densidade populacional, 

reunindo condições adequadas para a proliferação do mosquito Ae. aegypti 42.    

Outra característica da rápida urbanização de forma não planejada é a 

perda dos espaços verdes encontrados nas cidades, que podem implicar em 

duas situações de favorecimento do Ae. aegypti: 1) surgimento de “ilhas de 

calor”, 2) processo de homogeneização biótica. O primeiro cenário 

correlaciona-se positivamente com a proliferação e aumento de repastos 

sanguíneos do vetor 123. Enquanto que o segundo, acarreta na perda de 

riqueza de espécies nativas e, consequentemente, promove a diminuição de 

seus níveis de competição e predação. Ambos cenários são suportados pelos 

altos índices anuais de casos de Dengue observados no município de São 

Paulo, superiores a 79 mil entre 2014 e 2016 124. 
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A dinâmica das populações de culicídeos é determinada por fatores 

exógenos e endógenos. O primeiro está relacionado a variáveis ambientais, 

como temperatura, pluviosidade e umidade, enquanto que o segundo 

relaciona-se às variáveis intrínsecas, a exemplo da densidade larval dos 

criadouros 125. Características como chuva e temperatura são responsáveis 

pelas flutuações anuais das populações de Ae. aegypti, influenciando 

positivamente sua abundância. A ascensão térmica, que precede a chegada do 

verão e se mantêm ao longo deste, contribui para o aumento da precipitação 

pluviométrica e faz com que seus criadouros artificiais passem a ser 

reabastecidos ciclicamente 2. 

Processos de modificação do ambiente, tais como ocorrem nas cidades, 

são responsáveis pelo aumento da temperatura de seus espaços, como 

observado nos fenômenos de “ilhas de calor” 123,126. Paralelamente, 

temperaturas mais elevadas ocasionam no encurtamento do período de 

desenvolvimento larval do Ae. aegypti  e, dentro de uma faixa ótima, aumentam 

a viabilidade de seus ovos 127. Adicionalmente, temperaturas mais elevadas 

implicam no encurtamento do período de incubação extrínseco do vírus 

Dengue, fase na qual o vírus se replica no vetor, permitindo, dessa forma, uma 

maior circulação de patógenos 128. Portanto, a diminuição das áreas verdes no 

ambiente urbano implica na elevação de temperatura, de modo, a contribuir 

para uma maior incidência nos casos de Dengue, em função do aumento do 

contato vetor/hospedeiro 47,129. 

Além da elevação da temperatura, a perda de áreas verdes também 

contribui com o processo de homogeneização biótica. Fenômeno, que atua 

com adjuvante à plasticidade exibida pelo Ae. aegypti no ambiente urbano, de 
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modo, a diminuir a pressão por competição e predação nestes locais, devido à 

perda de riqueza de espécies. Processos de homogeneização biótica tendem a 

criar novos nichos ecológicos, onde a perca de habitats naturais permite a 

substituição de espécies nativas por espécies invasoras 130, de modo, a 

contribuir com o sucesso na colonização dos espaços urbanos pelo Ae. aegypti 

e, por sua vez, acarretar na expansão populacional da espécie nestes locais. 

Adicionalmente, o adensamento humano encontrado no ambiente urbano 

parece exercer uma forte influência na expansão do Ae. aegypti, em função da 

ecologia do vetor, de modo, a contribuir para o transporte de estágios imaturos 

(ovos, larvas e pupas) bem como adultos entre regiões, por meio do movimento 

de pessoas 46. 

Os resultados encontrados no presente estudo nas duas ferramentas 

utilizadas, morfometria geométrica alar e marcadores microssatélites, 

revelaram uma tendência de estruturação das populações de acordo com o 

gradiente de urbanização dos locais onde foram coletadas, não havendo 

relação com suas distâncias geográficas. Tanto a morfometria geométrica alar 

quanto os marcadores microssatélites mostraram as populações dos estratos 

CON, INT e URB, agrupando-se de acordo com seus respectivos ambientes, 

ainda sendo possível observar uma maior dissimilaridade das populações do 

estrato INT com relação aos demais (CON e URB) em ambos os marcadores. 

As análises morfométricas indicaram a presença de um processo de 

estruturação das populações de Ae. aegypti, de acordo com o gradiente 

urbano, não havendo relação com a proximidade dos locais de coleta, uma vez 

que não se demonstrou correlação entre as distâncias de Mahalanobis e 

geográficas. O padrão visualizado no morfo-espaço apresenta uma nítida 
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tendência de separação entre os estratos, sendo ainda corroborado pelas 

análises de configuração consenso de formato alar (Thin-plate splines) e árvore 

de Neighbor-Joining, onde o estrato INT apresenta uma maior dissimilaridade 

com relação aos demais.  

Os resultados das Análises de Variáveis Canônicas e configuração 

consenso de formato alar conduzidas intra-estratos exibiram uma maior 

variação no estrato INT, demostrando, dessa forma, uma maior riqueza de 

formato alar de seus espécimes, na comparação aos demais estratos. Este 

fenômeno pode ser explicado pela heterogeneidade presente neste ambiente, 

que possui características dos estratos URB e CON, e que possivelmente 

acarretam para uma maior variação das pressões seletivas, podendo ser 

percebidas no aumento da riqueza dos formatos alares. Esta hipótese é 

suportada tanto por suas populações agrupadas por seus respectivos estratos, 

na forma de uma única população (Metapopulação), como na comparação 

entre elas.   

O estrato URB consiste no ambiente que apresenta pressões seletivas 

mais agudas, o que explica sua segregação. Contudo, uma pressão seletiva 

mais acentuada promove uma rápida variação do formato alar, mas sem 

necessariamente aumentar sua riqueza, resultados similares foram obtidos por 

Louise et al. 131 na comparação de populações de Ae. aegypti ao longo das 

diferentes estações do ano. Por sua vez, o estrato CON exibiu uma moderada 

variação no formato alar, que pode consistir no fato dos mosquitos Ae. aegypti 

dessas localidades lidarem com uma maior riqueza de espécies e, 

consequentemente, sofrerem maior pressão por competição e predação, sendo 

refletida por seu padrão de riquezas de formatos alares exibidos no mesmo. 
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Os resultados obtidos com o teste de reclassificação por validação 

cruzada indicaram uma significante variação no formato alar entre as 

populações. Além disso, as variações no formato alar foram substanciais, 

considerando que estas populações pertencem a uma região micro-geográfica. 

Os resultados do teste de reclassificação indicaram a presença de uma 

significante estruturação populacional dos espécimes, que podem ter como 

causa, os processos de urbanização. Adicionalmente, o teste de reclassificação 

realizado por estrato, exibiu padrão similar, alcançando elevados valores na 

precisão de reconhecimento dos espécimes, especialmente na comparação 

com os estratos CON e INT. Como consequência, a morfometria geométrica 

alar demonstrou, no presente estudo, sensibilidade para detectar variações 

fenotípicas em escala micro-geográfica, a exemplo dos trabalhos de Gaspe et 

al. 132 em populações de T. infestans e Carvajal et al. 75 em Ae. aegypti. 

As análises provenientes dos 10 loci microssatélites utilizados nas 

populações de Ae. aegypti amostradas no estudo indicam que a espécie 

sofreu, ou está sofrendo, um processo de expansão populacional (He<Heq). 

Em concordância, com o gradiente de urbanização, suportando, desse modo, a 

hipótese de que a modificação do ser humano no meio ambiente, decorrente 

dos processos de urbanização, beneficiam o vetor. De forma, a acarretar na 

sua expansão populacional, provavelmente, devido a sua adaptabilidade às 

alterações provocadas pelo homem, com as populações expandindo-se ao 

longo do crescimento das áreas urbanizadas e aumento da densidade humana. 

Congruentemente, o estrato CON não apresentou indícios de expansão 

demográfica de seus espécimes, contrastando com os demais INT e URB que 

apresentaram claro sinal de expansão de suas populações, corroborando, 
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dessa forma, com a hipótese de favorecimento do Ae. aegypti nos espaços 

urbanos, por meio da diminuição de seus espaços verdes. Resultados similares 

de expansão populacional foram encontrados por Multini et al. 133 em Ae. 

fluviatilis, Donnelly et al. 134 em Anopheles arabiensis e Anopheles gambiae, 

Michel 135 em Anopheles funestus e Mirabello & Conn 136 em An. darlingi. 

Os testes realizados para equilíbrio de Hardy-Weinberg sugerem que as 

populações estudadas apresentam desvio, indicando déficit de 

heterozigosidade. Uma possível explicação para o déficit encontrado nas 

populações é de que esteja ocorrendo propensão ao cruzamento entre 

indivíduos agrupados, em função da expansão de suas populações nos locais 

amostrados, ou seja, os cruzamentos não estariam ocorrendo de forma 

aleatória. Outro fator que corrobora é o valor médio de Fis encontrado nas 

populações de (0,356), evidenciando elevada endogamia nas amostras. 

Interessantemente, nossos resultados contrastaram com os obtidos por da 

Costa-Ribeiro et al. 137 em populações de Ae. aegypti do Sul e Sudeste do 

Brasil, onde também se observou que as populações não apresentaram 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, porém os desvios foram atribuídos ao excesso 

de heterozigosidade, com as diferenças nas frequências alélicas em 

decorrência da escassez de criadouros. Contudo, cabe aqui ressaltar, que os 

elevados valores de probabilidade para ocorrência de alelos nulos exibidos 

para a maioria dos locus analisados no presente estudo podem conduzir a uma 

superestimação do número de indivíduos homozigotos. 

Os valores obtidos com relação à heterogeneidade genética (Fst), 

levando-se em conta a presença de alelos nulos, indicaram a presença de uma 

baixa estruturação genética, demostrando, desse modo, uma similaridade 
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genética entre as populações, com esta ocorrendo, possivelmente em função 

do efeito fundador. Monteiro et al. 91 em trabalho realizado com populações de 

Ae. aegypti no Brasil observaram a presença de dois grupos genéticos 

distintos, um compreendendo as populações do Norte e outro as populações 

do Nordeste, Sudeste e Centro-oeste, embora o trabalho não tenha amostrado 

populações do estado de São Paulo, seu resultado converge com a 

similaridade genética apresentada no presente estudo. 

Outra possível explicação para a similaridade genética exibida no 

presente estudo pode estar relacionada ao efeito da dispersão passiva, em 

função do movimento de pessoas. Nossos resultados corroboram com uma 

série de trabalhos com populações de Ae. aegypti realizados ao redor do 

mundo, onde observa-se um padrão de tendência de baixa estruturação 

genética em microescala e moderada estruturação em macroescala, ambos 

associados por seus autores, a presença de dispersão passiva 91,93,94,96,101. 

Desse modo, com base nos trabalhos realizados anteriormente com 

populações de Ae. aegypti, e levando-se em conta a microescala geográfica 

utilizada no presente estudo, juntamente com a elevada densidade 

populacional exibida na cidade de São Paulo, seria razoável supor a existência 

de uma baixa estruturação nas populações estudadas.  

Similarmente ao trabalho de Rasheed et al. 93 realizado com populações 

de Ae. aegypti no Paquistão, em nosso estudo também não observamos 

Isolamento por distância em microescala, ou seja, não foi identificada 

correlação entre distância genética e distância geográfica. Estudos com 

populações desta espécie, realizados em macroescala, têm exibido presença 

de estruturação populacional associada a um fraco Isolamento por distância, 
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nos quais os autores atribuem tal padrão devido à influência do ser humano no 

transporte do vetor 91,93,94,101. Desse modo, a baixa estruturação encontrada no 

presente estudo, sem indícios de Isolamento por distância, sugere a 

possibilidade da influência do movimento de pessoas na ampla difusão do Ae. 

aegypti no ambiente urbano. 

Entretanto, o movimento de pessoas unicamente, não é capaz de 

explicar o padrão observado nas demais análises, a exemplo do dendrograma 

construído a partir das distâncias de Cavalli-Sforza, no qual é possível observar 

um claro padrão de segregação das populações de acordo com os estratos 

onde foram coletadas, não havendo relação com as distâncias entre os locais 

de coleta. O mesmo padrão ainda foi corroborado pela análise Bayesiana. 

Portanto, ainda que o transporte por dispersão passiva possa contribuir 

significativamente para a similaridade genética das populações de Ae. aegypti 

nos centros urbanos, aparentemente a heterogeneidade de cada estrato 

urbano pode estar atuando na seleção dos indivíduos, tais como suas pressões 

ambientais. Acarretando, desse modo, para eventos de microevolução nas 

populações amostradas, a exemplo dos eventos envolvidos na domiciliação 

desta espécie em função das pressões antropogênicas 13, que podem estar 

refletindo na estruturação encontrada neste estudo.  

Uma possível explicação para o padrão observado na estruturação das 

populações de acordo com estrato de coleta, provavelmente, esteja associada 

a grande adaptabilidade do Ae. aegypti a ambientes urbanos, que propiciam 

um número ilimitado de criadouros e fontes para repasto, mesmo em 

ambientes como parques. De forma que a espécie não tenha necessidade de 

deslocar-se para novas áreas na busca por ambientes mais prósperos, 
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comportamento já observado em estudos anteriores de dispersão 42,138,139, e 

corroborado pelo moderado fluxo gênico exibido no presente estudo. 

Cabe aqui ressaltar, que os resultados de microssatélites encontrados 

para número de riqueza alélica e privada foram consistentes com estudos 

anteriores para Ae. aegypti 91,96,131, indicando, dessa forma, que os loci 

revelaram a genuína riqueza alélica para as populações utilizadas neste 

estudo.  

Com relação ao período de abrangência do estudo, um possível viés 

pode estar associado à sazonalidade anual das estações secas e úmidas, que 

apresentam diferenças nos índices pluviométricos, tendo como efeito as 

flutuações populacionais do Ae. aegypti e, não dimensionados no presente 

trabalho. Variações sazonais podem ser observadas nas populações deste 

vetor, nas quais, a proliferação de criadouros larvais em função da elevação da 

pluviosidade acarretam na diminuição de sua variabilidade genética, ao passo 

que, a escassez dos mesmos nas estações secas, implicam no aumento da 

variabilidade genética do vetor. Entretanto, Sayson et al. 140 defendem o 

argumento de que o mecanismo de dessecação dos ovos do Ae. aegypti é uma 

adaptação crucial para manutenção de sua diversidade genética, contribuindo 

para sua recolonização durante as estações úmidas. Hipótese, consistente com 

nossos dados de variabilidade genética. 

O padrão de estruturação populacional por estrato demonstrado nas 

duas ferramentas pode ser de grande relevância na dinâmica de transmissão 

de doenças, uma vez que as populações apresentaram uma tendência de 

maior similaridade em correspondência com seu estrato de coleta. Na qual, tais 
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variações podem ter implicância na competência vetorial do Ae. aegypti 141, 

refletindo no seu padrão de transmissão de patógenos.  

Além disso, com o aumento dos processos de urbanização, a 

proliferação do Ae. aegypti tende a se intensificar, em função do seu 

favorecimento. Adicionalmente, o surgimento de “ilhas de calor”, em 

decorrência das alterações ambientais causadas pelo homem, tende a 

provocar elevação nos níveis de transmissão de Dengue 123,126. 

Variações nas características ambientais, tal como urbanização, tem um 

importante papel nas dinâmicas populacionais do Ae. aegypti, os padrões 

encontrados neste estudo, tanto na morfometria geométrica alar, quanto em 

marcadores microssatélites, podem ter uma extensiva relevância 

epidemiológica e, ser de grande importância para alcançar um melhor 

entendimento nos padrões de transmissão de doenças, bem como a influência 

das alterações feitas pelo homem em sua dinâmica. 
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6. Conclusões 

- O estudo demonstrou um padrão de estruturação das populações da 

espécie Ae. aegypti de acordo com o gradiente de urbanização em que foram 

coletados.  

- A morfometria geométrica alar exibiu uma maior similaridade das 

populações em correspondência com seus estratos de coleta, sendo ainda 

possível observar distintas variações intra-estrato. 

- Os marcadores microssatélites apresentaram uma baixa estruturação 

genética, porém, em concordância com gradiente de urbanização dos 

ambientes coletados. 

- Evidências indicam que as populações de Ae. aegypti sofreram, ou 

sofrem, um processo de expansão populacional de acordo com o gradiente de 

urbanização dos ambientes amostrados, com sua estruturação podendo refletir 

a heterogeneidade ambiental de cada estrato urbano. 
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