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RESUMO
SILVA, M.R.H. Distribuição espacial e sazonal de Aedes aegypti e Aedes albopictus
(Diptera: Culicidae) no Parque Municipal do Piqueri, São Paulo. [Dissertação (Mestrado
em Saúde Pública)]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo;
2017.
Introdução: Febre amarela urbana, dengue, chikungunya e Zika vírus são arboviroses
transmitidas pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero Aedes, principalmente Ae.
aegypti e Ae. albopictus. São espécies simpátricas, que desenvolvem-se nos mesmos
criadouros, porém, alguns aspectos biológicos desses vetores, como a distribuição e
frequência, são influenciados pelo nível de urbanização do ambiente e pelas variáveis
climáticas. Objetivo: Avaliar a distribuição e frequência do Ae. aegypti e Ae. albopictus em
três diferentes áreas do Parque Municipal do Piqueri, na zona leste de São Paulo, durante a
primavera e o outono. Metodologia: Durante seis semanas consecutivas das primaveras de
2014 e de 2015 e dos outonos de 2015 e de 2016, ovitrampas foram instaladas em três
diferentes áreas do parque, delimitadas de acordo com a distância da região habitada e grau
de cobertura vegetal: A (interna), B (intermediária) e C (periférica). No laboratório, os ovos
eclodiram sob temperatura ambiente e larvas L4 foram identificadas por espécie. Dados de
temperatura e pluviosidade foram obtidos junto ao Centro de Gerenciamento de Emergências
da Prefeitura de São Paulo. Resultados: Foram coletados 38.561 ovos de Aedes, 23.509
larvas foram identificadas: 5.270 de Ae. aegypti e 18.239 de Ae. albopictus. O maior número
de ovos foi coletado nas primaveras (25.457; 66%) e a maior taxa de eclosão de ovos foi
obtida nos outonos (68,3% em 2015; 80,4% em 2016). Utilizando a Razão de Taxas de
Incidência (Incidence Rate Ratio, IRR), os modelos da regressão binominal negativa
indicaram associação entre a oviposição dos vetores e estação, sendo essa associação
explicada pelas temperaturas máximas e mínimas. Os mapas da krigagem evidenciaram a
distribuição espacial das espécies com Ae. aegypti concentrado na área C, a qual está
fortemente associado e Ae. albopictus distribuindo-se pelas três áreas de estudo,
principalmente A e B, sem associação significativa. Conclusão: A presença de Ae. aeypti e
Ae. albopictus já foi apontado nos parques da cidade de São Paulo, mostrando o quanto esses
culicídeos estão adaptados a essas áreas verde urbanas. Os resultados do estudo corroboram
com dados da literatura e demonstram que, o aumento em uma unidade das variáveis
temperatura máxima e mínima, incide também no aumento da oviposição de ambas espécies.
A distribuição espacial mostrou o padrão de segregação dos vetores com Ae. aegypti,
estritamente antropofílico, concentrado na área C, próxima a região habitada, enquanto Ae.
albopictus, de comportamento eclético e associado a áreas com determinado grau de
cobertura vegetal, concentrado entre as áreas A e B, mas também encontrado na área C. Os
parques urbanos podem servir de refúgio para essas espécies vetoras, que encontram abrigo
e fonte de alimento nesses locais, podendo estabelecer ciclos de transmissão de arbovírus,
portanto, é de grande interesse que a vigilância epidemiológica também atue nessas áreas.

Palavras-chave: Aedes, sazonalidade, análise espacial, áreas verdes, Brasil.

ABSTRACT
SILVA, M.R.H. Spatial and seasonal distribution of Aedes aegypti and Aedes albopictus
(Diptera: Culicidae) in Piqueri Municipal Park, São Paulo. [Dissertation (Public
Health)]. São Paulo: Faculty of Public Health, University of São Paulo; 2017. Portuguese.
Introduction: Urban yellow fever, dengue, chikungunya and Zika virus are arboviruses
transmitted by the bite of females of mosquitoes of the genus Aedes, mainly Ae. aegypti and
Ae. albopictus. They are sympatric species that develop in the same breeding sites, but some
biological aspects of these vectors, such as distribution and frequency, are influenced by the
level of urbanization of the environment and by climatic variables. Objective: To evaluate
the distribution and frequency of Ae. aegypti and Ae. albopictus in three different areas of
Piqueri Municipal Park, in the east zone of São Paulo, during spring and autumn.
Methodology: During six consecutive weeks of spring of 2014 and 2015 and the autumn of
2015 and 2016, oviposition traps were installed in three different areas of the park, delimited
according to the distance of the inhabited region and degree of vegetation coverage: A
(internal), B (intermediate ) and C (peripheral). In the laboratory, eggs hatched at room
temperature and L4 larvae were identified by species. Temperature and rainfall data were
obtained from the Emergency Management Center of the City of São Paulo (CGE/SP).
Results: A total of 38.561 Aedes eggs were collected, 23.509 larvae were identified: 5.270
Ae. aegypti and 18.239 from Ae. albopictus. The highest number of eggs was collected in
the spring (25.457; 66%) and the highest egg hatching rate was obtained in the autumn
(68,3% in 2015; 80,4% in 2016). Using the Incidence Rate Ratio (IRR), the negative
binomial regression models indicated an association between the oviposition of the vectors
and the season, being this association explained by the maximum and minimum
temperatures. The kriging maps showed the spatial distribution of Ae. aegypti concentrated
in area C, which is strongly associated and Ae. albopictus was distributed throughout the
three study areas, mainly A and B, without significant association. Conclusion: The
presence of Ae. aeypti and Ae. albopictus has already been pointed out in the parks of the
city of São Paulo, showing how much these mosquitoes are adapted to these urban green
areas. The results of the study corroborate with data from the literature and show that the
increase in one unit of the maximum and minimum temperature variables also affects the
increase of oviposition of both species. The spatial distribution showed the spatial
segregation pattern of the vectors with Ae. aegypti, strictly anthropophilic, concentrated
where human contact is greatest (area C), while Ae. albopictus, with eclectic behavior and
associated with areas with a certain degree of vegetation coverage, although it has
concentrated its distribution between areas A and B, was also found in area C. Urban parks
can serve as a refuge for these vectors species that find shelter and source of food in these
places, being able establish cycles of arbovirus transmission, therefore, it is of great interest
that epidemiological surveillance also act in these areas.

Keywords: Aedes, seasonality, spatial analysis, green areas, Brazil.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 PRINCIPAIS ARBOVIROSES QUE CIRCULAM NO BRASIL

1.1.1 Febre Amarela
A febre amarela foi a principal moléstia epidêmica que atingiu o Brasil durante o
final do século XIX e começo do século XX, preocupando a Saúde Pública nacional
(TEIXEIRA, 2001). De 1849 a 1861, a doença se propagou pelo país e muitas teorias foram
propostas para explicar sua transmissão e embasar as formas de combate. Em alguns países
onde ocorriam epidemias amarílicas, alguns observadores notavam a relação entre a doença
e os mosquitos (FRANCO, 1969; BENCHIMOL, 2001; TEIXEIRA, 2001). Coube ao
médico cubano Carlos J. Finlay fazer a ligação entre a doença e o vetor, apontando o
mosquito Ae. aegypti como o transmissor do agente etiológico da febre amarela (FRANCO,
1969, BENCHIMOL, 2001; TEIXEIRA, 2001). Porém, sua teoria só foi aceita vinte anos
depois, quando estudos experimentais realizados pela Comissão de Saúde do Exército
Americano, chefiado pelo Major Médico Walter Reed, em 1900, comprovaram a
transmissão da febre amarela pelo Ae. aegypti (FRANCO, 1969). Simultaneamente, foi
iniciada a campanha de práticas profiláticas específicas para combater o mosquito, chefiada
pelo Major Médico William Gorgas (FRANCO, 1969; BENCHIMOL, 2001; TEIXEIRA,
2001). E em 1902, o Serviço Sanitário Paulista realizou novamente as experiências da
comissão americana, aceitando a teoria de Finlay e transformando-as na base das ações
sanitárias de Oswaldo Cruz. Em 1937, a Fundação Rockefeller começou a produzir a
vacina contra essa doença (TEIXEIRA, 2001).
A doença é causada por um arbovírus pertencente à família Flaviviridae, gênero
Flavivirus e o espectro clínico é variável, indo de infecções assintomáticas até quadros mais
graves (FERREIRA e col., 2011). Apresenta-se sob duas formas: silvestre e urbana,
distintas pela localização geográfica, espécie vetorial e hospedeiro (BRASIL, 2010a;
TAUIL, 2010).
A febre amarela silvestre (FAS) ocorre em ambiente natural, em um ciclo de
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transmissão que envolve primatas não humanos, principalmente dos gêneros Allouatta,
Cebbus e Callithrix, como hospedeiros vertebrados, o vírus amarílico, como agente
etiológico, e os mosquitos do gênero Haemagogus (principalmente) e Sabethes como
vetores (HERVÉ e col., 1986). O homem é infectado quando, por motivos de lazer ou
ocupacionais, entra no ciclo enzoótico natural e é picado acidentalmente pela fêmea
infectada do mosquito. Casos humanos de febre amarela silvestre podem apresentar um
padrão endêmico, como na Região Amazônica, e epizoóticos / epidêmicos, como nas áreas
onde a população não está vacinada, abrangendo geralmente as regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul (MASCARETHI e col., 2013; BRASIL, 2016b).
No ciclo da febre amarela urbana (FAU), o homem adquire o vírus amarílico ao ser
picado por uma fêmea infectada do mosquito Ae. aegypti. Como a transmissão é feita
diretamente ao homem, sem a presença de hospedeiros amplificadores (primatas não
humanos), este atua como amplificador e disseminador, introduzindo o vírus na área urbana
e servindo de fonte de infecção durante a fase virêmica (VASCONCELOS, 2003). No
Brasil, não há ocorrência de casos de febre amarela urbana desde 1942, quando os últimos
casos foram registrados na cidade de Sena Madureira, Acre (BRASIL, 2010a).
Recentemente, registro de casos de infecção por febre amarela silvestre no Brasil
aumentaram: até o dia 15 de março de 2017, foram confirmados 424 casos da doença, com
137 óbitos. A maioria dos casos estão concentrados nos Estados de Minas Gerais (325) e
Espírito Santo (93), seguidos por São Paulo (4) e Rio de Janeiro (2). Ao mesmo tempo,
foram notificadas 386 epizootias em primatas não humanos, seguindo a mesma distribuição
dos casos, concentrando a sua maioria entre Minas Gerais e Espírito Santo (BRASIL,
2017b).
A dispersão do Ae. aegypti em todo o território nacional, inclusive nos centros
urbanos das áreas de risco pode acarretar na reintrodução do ciclo urbano dessa arbovirose,
aumentando a preocupação do Ministério da Saúde para que se intensifiquem ações de
vigilância e controle (VASCONCELOS, 2002).
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1.1.2 Dengue
A dengue é um grave problema de saúde pública e é considerada a mais importante
arbovirose transmitida ao homem, atingindo, principalmente, as regiões tropicais e
subtropicais do mundo (KYLE e HARRIS, 2008). Seu agente etiológico é um arbovírus
pertencente à família Flaviviridae, gênero Flavivirus, com quatro sorotipos antigenicamente
distintos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Trata-se de uma doença febril aguda,
cujo espectro clínico vai desde manifestações virais inespecíficas e benignas, podendo
evoluir para o óbito (BRASIL, 2002).
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2014) apontam que 50 a 100
milhões de pessoas no mundo são anualmente infectadas pelo vírus dengue e que mais de
40% da população mundial (2,5 bilhões de pessoas) estão expostas ao risco de contrair a
doença. A transmissão de todos os sorotipos do vírus dengue ao homem ocorre quando
fêmeas infectadas do mosquito Ae. aegypti realizam o repasto sanguíneo (CONSOLI e
LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATINNI, 2002). A primeira epidemia de dengue
no Brasil, com comprovação laboratorial e documentação clínica, foi registrada em
1981/1982, na cidade de Boa Vista, Roraima, com isolamento dos sorotipos DENV-1 e
DENV-4 (OSANAI e col., 1983). Essa epidemia foi rapidamente contida e, em 1986, o
sorotipo DENV-1 foi isolado no estado do Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu,
enquanto o sorotipo DENV-2 foi isolado em 1990, no município de Niterói
(SCHATZMAYR e col., 1986; NOGUEIRA e col., 1990).

Em 2000, novamente no

município de Nova Iguaçu, o sorotipo DENV-3 foi isolado pela primeira vez no país
(NOGUEIRA e col., 2001). Finalmente, em 2010, o sorotipo DENV-4 reemergiu em
Roraima, no Norte do país e, no mesmo ano, em Niterói, Rio de Janeiro (TEMPORÃO e
col., 2011; NOGUEIRA e EPPINGHAUS, 2011).
Em 2015, uma das maiores epidemias de dengue de toda a série histórica no país.
Até a 52ª semana epidemiológica de 2015 (período de 04/01/2015 até 02/01/2016), foram
registrados 1.688.688 casos prováveis de dengue, um aumento de 179% em relação ao
mesmo período do ano anterior (589.107 casos prováveis registrados entre 05/01/2014 até
03/01/2015). Consequentemente, o número de óbitos causados pela doença também elevou,
registrando-se 986 óbitos em 2015, aumento de 82,5% em relação ao ano de 2014, que
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registrou 473 óbitos no período correspondente (BRASIL, 2017a). A região Sudeste liderou
o ranking de casos prováveis em 2015, registrando 1.026.226 casos (62,2%), sendo que
733.490 desses casos prováveis foram notificados no Estado de São Paulo. (BRASIL,
2017a).
Atualmente, até a 10ª semana epidemiológica de 2017 (período de 01/01/2017 a
11/03/2017), foram registrados no país, 70.843 casos de dengue no país e 6 óbitos. A região
Sudeste concentra o maior número de casos (26.758), seguida das regiões Nordeste
(15.973), Centro-Oeste (13.831), Norte (10.443) e Sul (3.838) (BRASIL, 2017a).

1.1.3 Chikungunya
O vírus chikungunya (CHIKV), foi inicialmente descrito na África, durante uma
epidemia ocorrida na Tanzânia entre 1952–1953, é um vírus RNA, da família Togaviridae e
do gênero Alphavirus (ROSS, 1956). Esse vírus emergiu em 2004 nas Ilhas Reunión, no
Oceano Índico, sendo responsável por uma epidemia com cerca de 266 mil casos
(VAZEILLE e col., 2007). O quadro clínico pode manifestar-se na forma aguda, subaguda e
crônica, sendo os principais sintomas clínicos febre alta, artralgia intensa, exantema,
cansaço e, às vezes, mialgia e poliartrite (BRASIL, 2010b; 2014).
Propagando-se para regiões tropicas e subtropicais da África e Ásia, bem como para
zonas temperadas da Europa, em 2013 o CHIKV chegou ao Caribe e, no primeiro semestre
de 2014, foram notificados mais de 130 mil casos autóctones nas Américas (PAHO, 2014).
No Brasil, o primeiro caso de transmissão autóctone ocorreu na cidade de Oiapoque, no
Amapá, em setembro de 2014 e, logo depois, foram confirmados casos autóctones em Feira
de Santana, na Bahia. Rapidamente, o CHIKV se espalhou pelo país: em 2015, foram
confirmados 13.236 casos, distribuídos em 696 municípios, além de 6 óbitos pela infecção
e em 2016 confirmaram-se 271.824 casos e 196 óbitos (BRASIL, 2017a). Até a 10ª semana
epidemiológica de 2017 (período de 01/01/2017 a 18/02/2017), foram notificados 17.525
casos prováveis, com a região Nordeste concentrando o maior número de casos
confirmados (5.703), seguida das regiões Norte (2.299), Sudeste (1.914), Centro-Oeste
(244) e Sul (134) (BRASIL, 2017).
Desde a descoberta inicial do CHIKV até o momento, foram identificados 4
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genótipos: ECSA (East-Central-South-African) e WA (West African), endêmicos da África
Subsaariana, o genótipo Asian circulante no Sudeste Asiático e o genótipo Indian Ocean
Lineage (IOL), responsável pelas explosivas epidemias no Oceano Índico, que a partir de
uma mutação pontual em uma proteína estrutural, adaptou-se com sucesso ao vetor Ae.
albopictus, apontado como o principal transmissor do vírus nas epidemias do Oceano
Índico (POWERS e col., 2000; SCHUFFENECKER e col., 2006; DELLATE e col., 2008;
TSETSARKIN e col., 2014). No Brasil circulam, atualmente, os genótipos ECSA, que se
disseminou a partir da Bahia, provavelmente por meio de um brasileiro recém-chegado de
Angola e o genótipo Asian, detectado inicialmente no Amapá (NUNES e col., 2015).
VEGA-RÚA e colaboradores (2014) testaram a competência vetorial de algumas
populações de Ae. aegypti e Ae. albopictus, oriundas de diferentes países das Américas,
para o CHIKV e demonstraram que ambas as espécies são altamente competentes para se
infectarem e transmitirem esse arbovírus em condições de laboratório. A presença de
vetores competentes bem como de hospedeiros suscetíveis aumenta o risco da transmissão
endêmica do CHIKV nas Américas, visto sua capacidade de emergir, reemergir e propagarse rapidamente em novas áreas, tornando-se necessário a implantação e o aprimoramento
das ações de vigilância do vírus no Brasil.

1.1.4 Zika
Isolado pela primeira vez em 1947 na floresta Zika, em Uganda (DICK e col. 1952),
o vírus Zika (ZIKV) tem genoma de RNA e pertence à família Flaviviridae, gênero
Flavivirus, filogeneticamente próximo aos vírus da dengue, febre amarela, encefalite de
Saint Louis e do Nilo Ocidental. Considerado endêmico no leste e no oeste do continente
africano, o primeiro surto do ZIKV fora da área natural de circulação ocorreu em 2007, na
ilha de Yap, Micronésia (HAYES, 2009). Em 2013, o vírus ressurgiu na Polinésia Francesa
e disseminou a transmissão para diversas ilhas da Oceania. (HAYES, 2009).
As primeiras investigações sobre a introdução do ZIKV no Brasil, sugeriram que
sua entrada tenha ocorrido em 2014, durante a Copa do Mundo de Futebol Masculino de
2014, sediada no país (SALVADOR e FUJITA, 2016). Porém, em 2013, a cidade do Rio de
Janeiro sediou uma competição de canoagem, que trouxe competidores dos países onde o
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vírus circulava - Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de Páscoa. A
segunda hipótese parece ser a mais provável, visto que, após o sequenciamento da linhagem
do ZIKV no Brasil, constatou-se a proximidade filogenética com a linhagem asiática, a
mesma registrada durante o surto na Polinésia Francesa (MUSSO, 2015; ZANLUCA,
2015), e portanto, pode ter sido durante esse campeonato que o vírus foi introduzido no
país. Os primeiros casos registrados da infecção pelo ZIKV no Brasil, surgiram na Bahia e
no Rio Grande do Norte, dispersando-se de uma forma impressionante, nos últimos dois
anos pelas Américas (CAMPOS e col., 2015; VASCONCELOS, 2015; ZANLUCA e col.,
2015). As manifestações clínicas incluem dor de cabeça leve, erupção cutânea
maculopapular, febre, mal-estar, diarreia, conjuntivite e artralgia, com duração de 4 a 7 dias
(CVE, 2015).
Durante o surto ocorrido na Polinésia Francesa, quadros incluindo o
comprometimento do sistema nervoso central, como a Síndrome de Guillain-Barré (GBS),
foram associados à infecção pelo ZIKV (DUFFY e col., 2009; OHELER e col., 2014,
ECDC, 2015a). Além disso, no Brasil, pela primeira vez, as infecções por ZIKV foram
relacionadas com casos de malformações neurológicas congênitas, como a microcefalia
(ECDC, 2015a). Atualmente, é comprovado que a linhagem brasileira do vírus Zika
(ZIKVBR) atravessa a placenta da gestante infectada e ataca as células progenitoras
corticais, prejudicando o desenvolvimento neurológico do feto (CALVET e col., 2016;
CUGOLA e col., 2016).
A principal via de transmissão do ZIKV ao homem é pela picada da fêmea infectada
do mosquito Ae. aegypti (FERREIRA-DE-BRITO e col. 2016), porém, além da transmissão
perinatal (BESNARD e col., 2014, CUGOLA e col., 2016, CALVET e col., 2016), relatase casos de transmissão por transfusão sanguínea (MUSSO e col., 2014) e sexual (MUSSO
e col., 2015), sendo essas de rara ocorrência.
CHOUIN-CARNEIRO e colaboradores (2016) demostraram que mosquitos Ae.
aegypti e Ae. albopictus provenientes de populações do Caribe, América do Norte e
América do Sul, incluindo Brasil, possuem baixa competência vetorial para transmitir o
ZIKV, sugerindo que outros fatores, como a alta densidade da população desses mosquitos
contribuíram para a propagação do surto no país. Em 2015, a partir de abril, foram
notificados 17.765 casos prováveis e 3 óbitos. Em 2016, foram 215.319 casos prováveis e 8
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óbitos. E em 2017, até a 10ª semana epidemiológica (período de 01/01/2017 a 11/03/2017),
foram registrados 3.961 casos, sem óbitos. A região Norte concentra o maior número de
casos prováveis (1.121), seguida pelas regiões Sudeste (960), Centro-Oeste (899), Nordeste
(898) e Sul (83) (BRASIL, 2017a).
A febre amarela, todos os sorotipos do DENV, CHIKV e ZIKV são arbovírus
transmitidos pela picada das fêmeas infectadas de mosquitos do gênero Aedes,
principalmente Ae. aegypti e Ae. albopictus. O repasto sanguíneo desses culicídeos têm
grande importância na dinâmica de transmissão de patógenos humanos, pois é dessa forma
que agentes etiológicos são transmitidos ao homem.

1.2 OS VETORES
Assim como os demais membros da Família Culicidae, Ae. aegypti e Ae. albopictus
possuem desenvolvimento holometábolo, apresentando os estágios de ovo, larva (com
quatro estádios), pupa e adulto. Os adultos apresentam o tegumento negro (ou quase),
ornamentado com manchas e desenhos de escamas no tórax e nas pernas (FORATTINI,
2002). O dimorfismo sexual é marcado pelo tamanho das fêmeas em relação aos machos,
pois elas são quase duas vezes maiores e apresentam palpos curtos enquanto que nos
machos, os palpos são longos. (CHRISTOPHERS, 1960).
As fêmeas de Ae. aegypti e de Ae. albopictus são sugadoras rápidas e persistentes,
de hábitos diurnos, com picos de maior atividade no amanhecer e um pouco antes do
crepúsculo vespertino (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI,
2002). A cada ciclo de oviposição, ou ciclo gonotrófico, colocam seus ovos em dois ou
mais criadouros, comportamento denominado oviposição aos saltos, o que garante a
sobrevivência e dispersão de sua prole (CHRISTOPHERS, 1960; REITER, 2007). Os ovos
dessas espécies são resistentes, pois em condições desfavoráveis para a eclosão, tais como
temperaturas elevadas ou baixas, entram em estado de quiescência logo após o período de
desenvolvimento embrionário inicial, permanecendo viáveis no campo por meses chegando
a um ano, até que ocorra contato com a água, determinando a eclosão da larva de 1º estádio
(CHRISTOPHERS, 1960; CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI,
2002; NATAL, 2002). Essa resistência impõe obstáculos ao controle desses culicídeos, pois
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permite que os ovos sejam transportados passivamente por grandes distâncias em ambientes
secos ou dentro dos recipientes utilizados como criadouros (FORATTINI, 2002).

1.2.1 Aedes aegypti
Ae. aegypti é um mosquito originário da África, provavelmente da região etiópica,
inicialmente descrito no Egito. Considerado uma espécie cosmopolita, acompanha a
migração do homem pelo mundo, sempre associado a áreas com grande concentração
humana. Atualmente, tem distribuição concentrada nas regiões tropicais e subtropicais,
entre os paralelos 45º de latitude Norte e 35º de latitude Sul (CONSOLI e LOURENÇODE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2002). Introduzido no Brasil no período colonial, foi
provavelmente trazido pelas embarcações que faziam tráfico de escravos. O combate ao Ae.
aegypti iniciou-se a partir do início do século XX, devido ao elevado número de casos
humanos fatais por febre amarela urbana, cujo agente etiológico – o vírus amarílico - é
transmitido por esse mosquito. Intensamente combatido, foi considerado erradicado em
1955 no Brasil. Entretanto, alguns países da América Latina, Central, bem como os Estados
Unidos não o erradicaram e, dessa forma, houve reinvasão da espécie no território
brasileiro no final da década de 1960. Atualmente, o Ae. aegypti está presente em todo os
estados do Brasil (BRAGA e VALLE, 2007).
Morfologicamente, os adultos de Ae. aegypti possuem o tegumento escuro, variando
desde o marrom claro, com dois tufos de escamas prateadas no clípeo. Destaca-se no
escudo, a presença de escamas prateadas dispostas em linhas longitudinais, formando o
clássico desenho comparado à lira (FORATTINI, 2002). Na larva, observa-se a presença da
cerda 7-C simples, os espinhos laterais do grupo de cerdas do meso metatoráx
desenvolvidos e as escamas do pente do 8° segmento com um espinho longo e dentes
bilaterais. Na pupa, a presença de cílios curtos nas palhetas natatórias é verificada
(SUCAM, 1989).
O comportamento do Ae. aegypti é estritamente sinantrópico e antropofílico, sendo
reconhecido como um dos culicídeos mais associado ao homem (NATAL, 2002). É
frequentemente encontrado no interior de residências de ambientes urbanos e suburbanos,
onde há elevada densidade populacional humana (CONSOLI e LOURENÇO-DE-
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OLIVEIRA, 1994; LIMA-CAMARA e col., 2006). Há consenso de que, devido às pressões
humanas decorrentes da destruição dos habitats naturais, uma variedade genética da
população silvestre desse mosquito passou por um processo seletivo e adaptou-se às áreas
alteradas, encontrando abrigo nos aglomerados humanos, ambiente adequado ao seu
desenvolvimento (NATAL, 2002).
Nas Américas, os criadouros são representados quase que exclusivamente pelos
recipientes artificiais, principalmente pneus, latas, vidros, garrafas, pratos de vasos de
planta, caixas d'água, tonéis, latões, cisternas destampadas ou mal tampadas, piscinas e
aquários abandonados, que conseguem armazenar grande quantidade de água e
proporcionam baixa evaporação (HONÓRIO e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 2001;
NATAL, 2002). Entretanto, também há registro de formas imaturas do Ae. aegypti em
criadouros naturais, como ocos de árvores (LIMA-CAMARA e col., 2016a, MEDEIROSSOUSA, e col., 2015), internódios de bambu (CERETTI-JÚNIOR e col., 2014;
MEDEIROS-SOUSA, e col., 2015), bromélias epífitas e terrestres em parques municipais
(CERETTI-JÚNIOR e col., 2016) e as bromélias usadas com fim ornamental (FORATTINI
e MARQUES, 2000; CUNHA e col., 2002). A diversidade de criadouros que Ae. aegypti
coloniza mostra a capacidade de adaptação desse culicídeo também ao ambiente
extradomiciliar (FORATTINI, 2002; LIMA-CAMARA e col., 2016a).
No Brasil, o Ae. aegypti é considerado o principal vetor da febre amarela urbana,
dengue (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994;

FORATTINI, 2002)

chikungunya (NASCI, 2014; HONÓRIO e col., 2015) e Zika (FERREIRA DE BRITO e
col., 2016).

1.2.2 Aedes albopictus
Ae. albopictus é um mosquito originário do sudeste asiático e foi descrito
inicialmente na Índia (HAWLEY, 1988; CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994).
Sua presença no Brasil foi confirmada pela primeira vez em 1986, no estado do Rio de
Janeiro, e no mesmo ano, Ae. albopictus já estava presente em Minas Gerais e São Paulo
(FORATTINI, 1986; BRITO e col., 1986). Paulatinamente, foi invadindo outros estados
brasileiros e, atualmente, apenas o Amapá e o Acre ainda não registraram sua presença
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(SANTOS e col., 2003; SANTANA e col., 2014; PANCETTI e col., 2015). Diversos
autores atribuem a entrada do Ae. albopictus no Brasil ao comércio marítimo com o Japão e
ao sistema portuário do Espírito Santo, chegando ao interior desse estado através das
ferrovias e tendo sua dispersão no território brasileiro favorecida pelo transporte rodoviário
(FORATTINI, 1986; SILVA e LOPES, 2007).
Morfologicamente, os adultos dessa espécie são escuros, com o tegumento
praticamente negro. O clípeo é inteiramente recoberto por escamas escuras e, na região do
escudo, destaca-se a presença de escamas prateadas dispostas em uma linha longitudinal
mediana e larga. (FORATTINI, 2002). Na larva, observa-se a cerda 7-C ramificada, os
espinhos laterais do meso metatórax reduzidos e as escamas do pente do 8° segmento com
um espinho longo, sem dentes laterais. Na pupa, a palheta natatória apresenta cílios longos
(SUCAM, 1989).
Ae. albopictus é mais encontrado em ambientes silvestres e rurais, com pouco
impacto de atividade antrópica. Nota-se também um predomínio dessa espécie em
ambientes peridomiciliares, infestando, frequentemente, áreas suburbanas que apresentam
certo grau de cobertura vegetal (HAWLEY, 1988; LIMA-CAMARA e col., 2006). Assim
como o Ae. aegypti, Ae. albopictus pode ocupar diversos tipos de criadouros,
principalmente os naturais, tais como ocos de árvores (GOMES e MARQUES, 1988;
GOMES e col., 1992; MEDEIROS-SOUSA e col., 2015), internódios de bambus (GOMES
e col., 1992; MEDEIROS-SOUSA e col., 2015; CERETTI-JÚNIOR e col., 2014) e
bromélias (GOMES e col., 1992; NATAL e col., 1997; MEDEIROS- SOUSA e col., 2015;
CERETTI-JÚNIOR

e col., 2016). Além disso, recipientes artificiais produzidos pelo

homem e descartados de forma inadequada no ambiente, como latas, potes, frascos, sucatas,
vasos sanitários abandonados e pneus também já foram utilizados como criadouros por esse
mosquito (SOUBIHÉ e col., 1992, CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA,1994;
CHIARAVALLOTI-NETO e col., 1996; HONÓRIO e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA,
2001; MEDEIROS-SOUSA e col., 2015). Com relação à alimentação sanguínea, as fêmeas
são ecléticas e possuem um caráter oportunista, podendo sugar, além do homem, aves,
répteis, anfíbios e outros mamíferos (HAWLEY, 1988; MARQUES e GOMES, 1997;
FORATTINI, 2002).
No continente asiático, Aedes albopictus é considerado o principal vetor do vírus
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dengue (CHAN e col., 1971). Além disso, na recente epidemia de chikungunya que atingiu
a Ilha Reunión na Oceania, Ae. albopictus foi apontado como o principal vetor (CORDEL
e col., 2006; VAZEILLE e col., 2007; DELLATE e col., 2008). Na África, foi incriminado
como vetor responsável pela transmissão dos vírus chikungunya e dengue (PÁGES e col.,
2009; PAUPY e col., 2010; 2012) e também do vírus Zika, após o encontro de fêmeas
infectadas na zona suburbana de Libreville, capital do Gabão (GRARD e col., 2014). Aqui
no Brasil, Ae. albopictus não é apontado como transmissor de arboviroses, embora relatamse o encontro em ambiente natural, de larvas da espécie infectadas pelos sorotipos DENV-1
(SERUFO e col., 1993), DENV-2 concomitante com DENV-1 (CECÍLIO e col., 2009),
DENV-2 e DENV-3 (FIGUEIREDO e col., 2010; PESSANHA e col., 2011), evidenciando
dessa forma, a transmissão vertical (ou transovariana) do vírus, que ocorre quando a fêmea
infectada transmite o vírus para a sua progênie. Embora não seja o mecanismo mais
conhecido de transmissão, pode ser o responsável pela manutenção do vírus na natureza,
quando hospedeiros vertebrados não imunes são ausentes ou quando as condições
ambientais são desfavoráveis para o mosquito (ROSEN e col., 1983).

Em condições

laboratoriais, Ae. albopictus demonstra competência vetorial para se infectar e transmitir os
vírus DENV, CHIKV, ZIKV entre outros (MILLER e BALINGER, 1988; CASTRO e col.,
2004; VEGA-RÚA e col., 2014; CHOUIN-CARNEIRO e col., 2016).
O ecletismo mostrado pelo Ae. albopictus em relação aos tipos de criadouros nos
quais se desenvolve, aos ambientes que frequenta e à escolha dos hospedeiros vertebrados
para realizar a hematofagia, além de competência para transmitir diversos arbovírus, torna
essa espécie uma possível ponte de arbovírus que circulam no ambiente silvestre para o
urbano, como o vírus da febre amarela (GRATZ, 2004).
1.3 DETERMINANTES DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE
Ae. aegypti e Ae. albopictus
As condições climáticas têm grande influência na distribuição geográfica dos seres
vivos: a pluviosidade e a temperatura, por exemplo, podem agir como fatores limitantes das
áreas de ocorrência das espécies (ODUM, 1988). Esses fatores abióticos influenciam as
populações de culicídeos e podem estar relacionados com as flutuações na densidade dessas
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populações, afetando o desenvolvimento, comportamento, sobrevivência e a dinâmica de
transmissão dos patógenos por eles veiculados (KEATING, 2001; REITER, 2001).
Diversos estudos evidenciam a relação desses fatores climáticos com aspectos do
desenvolvimento de Ae. aegypti e Ae. albopictus. BESERRA e colaboradores (2006),
analisando populações Ae. aegypti de quatro munícipios na Paraíba, em condições de
laboratório, concluíram que as temperaturas mais favoráveis para essa espécie estejam entre
22ºC e 30ºC, sendo que os extremos (18ºC e 34ºC) influenciam de forma negativa no
desenvolvimento e fecundidade. Relacionando essa variável com a expansão desses
culicídeos em alguns municípios paulistas, GLASSER e GOMES (2002) observaram que,
para Ae. aegypti, temperaturas acima de 18ºC foram favoráveis para sua expansão e
estabelecimento nos munícipios dentro dessa faixa de temperaturas, enquanto que para Ae.
albopictus, não foi encontrado relação significativa com a temperatura. Sobre o padrão
sazonal, MARQUES e GOMES (1997) observaram que o número de adultos de Ae.
albopictus foi predominante durante os meses mais quentes e chuvosos no munícipio de
Tremembé, São Paulo.
A pluviosidade também é associada ao desenvolvimento dos vetores, pois está
relacionada com o aumento da oferta de criadouros, naturais ou artificiais, acumulando
água nos já existentes e favorecendo a eclosão de ovos depositados (CONSOLI e
LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). HONÓRIO e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA (2001)
observaram que a frequência de imaturos de Ae. aegypti e Ae. albopictus foi maior no
período de alta pluviosidade no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Em outro
estudo, LOURENÇO-DE-OLIVEIRA e colaboradores (2004) também encontraram
correlação positiva entre o aumento da pluviosidade e a presença de imaturos de Ae.
aegypti e Ae. albopictus no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Similarmente, em São
José do Rio Preto, no estado de São Paulo, foi observada uma associação positiva entre a
pluviosidade e as espécies Ae. aegypti e Ae. albopictus (CHIARAVALLOTI-NETO, 1993;
CHIARAVALLOTI-NETO e col.,. 1996). Entretanto, para GOMES e colaboradores (2005),
o período de chuvas constantes explicou a falta de associação que esses autores assinalaram
entre a variável e Ae. albopictus, no município paulista de Cosmópolis.
Apesar de Ae. aegypti estar associado a ambientes urbanos e Ae. albopictus a
ambientes silvestres, essas espécies são consideradas simpátricas, podendo se desenvolver
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nos mesmos criadouros, naturais ou artificiais. Esse comportamento associativo pode fazer
com que ocorra o deslocamento de uma população pela outra, com situações distintas sendo
descritas a respeito da interação entre as duas espécies (FORATTINI, 2002). No Sudeste
Asiático, CHAN e colaboradores (1971) observaram que, em algumas cidades, a população
de Ae. albopictus declinou quando Ae. aegypti começou a expandir. De acordo com
HAWLEY (1988), Ae. aegypti e Ae. albopictus ocupam nichos ecológicos diferentes e,
possivelmente, Ae. aegypti expandiu-se naquela área, porque colonizou um nicho que só
ocasionalmente é ocupado pelo Ae. albopictus, que é a espécie natural da região.
Na Flórida, após a introdução do Ae. albopictus, O’MEARA e colaboradores
(1993) relataram o declínio da população de Ae. aegypti, além da de Ae. triseriatus, e que,
inclusive, Ae. albopictus tornou-se a espécie predominantemente encontrada nos criadouros
artificiais de cemitérios no Estado. BRAKS e colaboradores (2003) verificaram que nas
áreas urbanas e suburbanas do Rio de Janeiro e Flórida, a abundância das duas espécies é
bastante similar, existindo co-ocorrência dos dois vetores. No Brasil, PROPHIRO e
colaboradores (2011) também observaram a coexistência das duas espécies em alguns
municípios do Paraná, que mantinham diferentes características de urbanização.
Adicionalmente, MARTINS e colaboradores (2010) constataram, no Ceará, a presença
significativa de Ae. albopictus em áreas totalmente urbanizadas, sugerindo que o ambiente
urbano favoreceu a instalação e permanência desse mosquito, sendo possível observar uma
tendência de sobreposição de nichos em relação a Ae. aegypti.
As linhas de estudos destinadas a explicar tais fenômenos de deslocamentos
sugerem algumas hipóteses. Entre elas, está na interação entre as formas adultas das duas
espécies, fato suposto a partir da observação de possível cópula interespecífica, tanto em
condições laboratoriais como em campo (NASCI e col., 1989). NAZNI e colaboradores
(2009) mostraram, em condições de laboratório que a cópula interespecífica resulta na
postura de ovos inférteis para ambas espécies, enquanto que estudo realizado por LIMACAMARA e colaboradores (2013) apontou fêmeas de Ae. aegypti refratárias à cópula com
machos coespecíficos, após receberem injeção intratorácica com as glândulas acessórias de
machos de Ae. albopictus. Essa espécie aparenta uma maior rejeição à cópula
interespecífica do que as fêmeas de Ae. aegypti, o que pode favorecer a expansão da
primeira espécie em algumas regiões de simpatria, embora somente a satirização não seja
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responsável pela redução ou deslocamentos competitivos entre as espécies (TRIPET e col.,
2011). Outra hipótese está relacionada às formas imaturas dessas espécies, que indica que
Ae. albopictus é melhor competidor por recursos do que Ae. aegypti. Em condições de
laboratório, Ae. albopictus mostra ser melhor competidor por recursos do que Ae. aegypti,
mantendo crescimento populacional maior em diferentes densidades (JULIANO e col.,
1998; DAUGHERTY e col., 2000; BRAKS e col., 2004).
1.4 ANÁLISE ESPACIAL APLICANDO O METÓDO DA KRIGAGEM
A análise da distribuição espacial de dados provenientes de fenômenos ocorridos no
espaço é, na atualidade, um grande desafio para explicar questões centrais nas áreas da
saúde, meio ambiente, geologia, agronomia e outras. Estudos utilizando essa abordagem
tornaram-se cada vez mais comuns, devido à disponibilidade de Sistemas de Informações
Geográficas (SIG), que permitem a visualização de variáveis e apresentam mapas do
padrão espacial do fenômeno (CÂMARA e col., 2004). O processo de análise espacial
envolve um conjunto de procedimentos com a finalidade de escolher o modelo inferencial
que considere o relacionamento espacial presente. São 3 grupos de modelos, que podem
ser usados isoladamente ou em conjunto:
- Processo pontual: definido por um conjunto de pontos irregularmente distribuídos
em uma área, que tem por objetivo de análise estimar as localizações prováveis de
ocorrência de um evento, sendo a localização dos pontos o objeto do estudo, buscando
entender o mecanismo gerador;
- Variação discreta: trata da distribuição de eventos localizados em áreas delimitadas
por polígonos (municípios, bairros, setor censitário), cujo objetivo é modelar o padrão de
ocorrência espacial;
- Variação contínua: quando o objetivo é inferir uma superfície contínua de valores,
considerando tratar-se de um processo estocástico, cujos valores podem ser conhecidos em
todos os pontos da área analisada. A estimação é feita utilizando técnicas da geoestatística,
como, por exemplo, a krigagem (CÂMARA e col., 2004).
A krigagem é um método geoestatístico que compreende um conjunto de técnicas
utilizadas para aproximar dados de uma amostragem, baseando-se no seguinte princípio:
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fixado um ponto no espaço, os pontos no seu entorno são mais relevantes do que os mais
afastados, pressupondo a existência de dependência entre eles, sendo necessário
estabelecer até onde os dados estão espacialmente correlacionados (ISAAKS e
SRIVASTAVA, 1989). Diferente dos métodos determinísticos (média local e inverso do
quadrado da distância), a krigagem estima uma matriz de covariância espacial que
determina os pesos atribuídos às diferentes amostras, fazendo inferências a partir de uma
função aleatória Z(x) para originar os pontos Z(x1), Z(x2), ..., Z(xn). A predição é baseada
na suposição de que a covariância entre dois pontos é uma função da distância entre eles,
modelada por meio do variograma, que representa quantitativamente a variação de um
fenômeno regionalizado no espaço, mostrando a medida do grau de dependência espacial
entre as amostras (CAMÂRA, 1998; LANDIM, 2006). Refere-se diretamente ao termo
variável regionalizada, que definido por MATHERON (1971), trata dos aspectos aleatório
(quando os valores medidos variam consideravelmente entre si) e estruturado (quando
segue alguma lei espacial) dos fenômenos naturais. Ou seja, um valor alto terá próximo de
si outro valor alto, possivelmente, ao invés de um valor baixo, o que indica correlação
entre eles, não devendo ser estudados de maneira independente.
O passo fundamental na determinação dos pesos é a modelagem da continuidade
espacial, obtida através do variograma, ferramenta que dá suporte às técnicas de
geoestatística e que representa, quantitativamente, a variação do fenômeno espacial
regionalizado. Na prática, aplica-se o semivariograma, que é a metade representativa do
variograma (LANDIM, 2006). Um semivariograma é obtido de modo experimental,
calculando-se a média dos quadrados das diferenças entre os pares de amostras separados
por uma distância ‘h’:

γ (h) = 1 / 2n∑ [ Z ( xi ) − Z ( xi + h)]2
Onde:
γ = representa o semivariograma (metade do variograma)

h = distância entre os pares de pontos (metade da distância máxima entre dois pontos é o
mais adequado para avaliar a dependência espacial)
n = número de pontos (preferencialmente mais que 30 para construir um bom variograma)
Z(xi) = a localidade ‘i’ e seu valor amostral (CAMÂRA, 2002)
O cálculo de γ (h) é repetido para todos os intervalos de h. O processo é repetido até
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que algum ponto de parada desejado seja alcançado, em geral, até a metade da distância
máxima entre dois pontos amostrados (CAMARGO, 1998; CAMÂRA, 2002). Obtém-se,
dessa forma, o semivariograma estimado (Figura 1a, 1b), que é composto por alguns
valores sobre os quais se objetiva ajustar uma função (modelo teórico), que deve
representar o melhor modelo possível para o comportamento de ℽ(h) (CAMARGO, 1998).
Após o cálculo do semivariograma, o ajuste ao modelo é feito de forma interativa,
manipulando-se os parâmetros até que um modelo de função seja adequado. Uma vez
atingido o patamar, o modelo ajustado pode ser esférico, exponencial e gaussiano
(ISAAKS e SRIVASTAVA, 1989). Os parâmetros que compõe o gráfico de um
semivariograma (Figura 1b) são:
- Alcance ou Range (a): distância dentro da qual as amostras estão correlacionadas
espacialmente;
- Patamar ou Sill (C): valor correspondente ao Alcance (a), dentro do qual ocorre a
estabilidade no campo aleatório. A partir desse ponto, não há dependência espacial entre os
valores nos pontos amostrado;
- Efeito Pepita ou Nugget (Co): efeito aleatório não estruturado, revela a
descontinuidade do semivariograma para distâncias menores do que a menor distância entre
as amostras;
- Contribuição (C1): é a diferença entre o Patamar e o Efeito Pepita (CAMARGO,
1998).
Figura 1 – Gráfico de uma distribuição espacial (a) e parâmetros de um semivariograma experimental (b).
Fonte: CAMARGO, 2004.
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Os pesos são calculados considerando a estrutura de correlação espacial identificada
pelo semivariograma. Na etapa seguinte à análise variográfica, obtém-se o estimador da
krigagem. Dentre várias técnicas de krigagem, a do tipo ordinária concebe uma forma de
estimação linear para uma variável regionalizada que não requer o conhecimento prévio da
média e assume-se a hipótese de estacionaridade local (LANDIM, 2003). O estimador da
krigagem ordinária é definido por:
n

y A = ∑ λi . yi
i =1

Onde:
= ponto não amostrado
= valor determinado pela solução da equação matricial, onde Cij são as covariâncias:
 λ1  C11
λ  C
 2   21
λ3  = C 31
  
λ 4  C 41
 α   1

C12

C13

C14

C 22

C 23

C 24

C 32

C 33

C 34

C 42

C 43

C 44

1

1

1

−1

1 C 01 
1 C 02 
1 .C 03 
  
1 C 04 
1  1 

Os elementos das matrizes são calculados por: C ij = C 0 + C1 − γ (h) , sendo C0
Efeito Pepita, C1 é a Contribuição e γ(h) é o valor obtido do semivariograma para cada
distância h. Os valores calculados para Cij são substituídos na equação matricial
apresentada acima, permitindo o cálculo dos valores de λi.. Esse valor irá compor a equação
correspondente ao modelo escolhido no gráfico do semivariograma (exponencial e esférico
são comumente utilizados), chegando, finalmente, ao valor dos pesos atribuídos.
Introduzindo as covariâncias no cálculo dos pesos, evita-se associação de pesos indevidos a
agrupamentos de amostras, o que não ocorre com outros métodos determinísticos
(CAMARGO, 1998; 2004).
Esse método geoestatístico tem sido aplicado em alguns estudos de análise espacial
de vetores e de doenças por eles transmitidas (KHOMI & KHUMAR, 2011). RIBEIRO e
colaboradores (1996), por exemplo, empregou o método para identificar cluster de
Anopheles gambie no vilarejo de Sille, Etiópia. Já no estudo de BARBOSA e colaboradores
(2014), a krigagem foi utilizada para analisar a relação espacial entre as fases de
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desenvolvimento do Ae. aegypti, desde ovo até adulto, com a incidência de casos de dengue
no município de Sumaré, São Paulo.
1.5 O PARQUE MUNICIPAL DO PIQUERI

O Parque Municipal do Piqueri está localizado no bairro do Tatuapé, na zona leste
da cidade de São Paulo. Sua história está fortemente ligada à do Rio Tietê, que antes das
sucessivas modificações do seu leito natural, fazia parte do espaço que hoje abrange o
parque (PMSP, 2017; SVMA, 2015). A área corresponde à antiga Chácara do Piqueri, que
foi implantada em 1927 pelo Conde Francisco Matarazzo. O nome Piqueri é uma alusão ao
nome da tribo indígena localizada na confluência do Ribeirão Tatuapé do Rio Grande,
atualmente leito da Avenida Salim Farah Maluf e Rio Tietê (PMSP, 2017).
A Chácara constituía-se de um palacete, de uma casa sede, pomar, granja, área para
criação de diversos animais como búfalos, lhamas e veados, além de uma fábrica de queijos
e uma área destinada às Indústrias Matarazzo. Em 1930, o italiano Saule Carpinelli chegou
ao Brasil especialmente para administrá-la e nesse período, foram plantadas mais de 50
espécies de árvores nativas e exóticas, priorizando às que melhor se aclimatavam em São
Paulo (SVMA, 2015). O parque ainda guarda em suas características as preferências
estéticas de seus antigos proprietários, como por exemplo, a arquitetura preservada da sede
da administração do parque que, anteriormente, serviu de residência para a família
Carpinelli e a alameda das Sibipirunas, que ainda ornamenta o caminho central que em
outra época conduziu os proprietários da chácara e visitantes até o antigo palacete,
demolido posteriormente (SVMA, 2015).
No ano de 1954, uma parte da chácara foi vendida e em 1976 graças a mobilização
dos moradores do entorno da chácara, o terreno restante foi desapropriado e declarado de
utilidade pública. E finalmente, em 16 de abril de 1978, no penúltimo ano do mandato de
Olavo Setúbal na Prefeitura de São Paulo, o Parque Municipal do Piqueri foi inaugurado e
incorporado ao patrimônio municipal (BARONE, 2013; SVMA, 2015).
No contexto ambiental, é um dos poucos refúgios de áreas verdes do bairro do
Tatuapé e o maciço arbóreo existente, atua na melhoria da qualidade do ar, na diminuição
do nível de ruídos e sobre os efeitos da paisagem (PMSP, 2017; SVMA, 2015). Em meio ao
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caos da metrópole, as áreas verdes são refúgios para a conservação de diversas espécies,
inclusive culicídeos de importância para a saúde pública, que utilizam esses habitats para
manutenção de suas populações (MEDEIROS-SOUSA e col., 2013a, 2013b).
Recentes estudos conduzidos nos parques urbanos da cidade de São Paulo, apontam
a presença de Ae. aegypti e Ae. albopictus nessas áreas (MEDEIROS-SOUSA e col., 2013a,
2013b, 2015), destacando a abundância da segunda espécie para o gênero Aedes
(CERETTI-JÚNIOR e col., 2016; MEDEIROS-SOUSA e col., 2013a; WILKE e col.,
2017), que foi encontrada em 52% dos parques investigados (MEDEIROS-SOUSA e col.,
2013a). No Parque Municipal do Piqueri, larvas de Ae. aegypti e Ae. albopictus já foram
coletadas em internódios de bambu (CERETTI-JÚNIOR e col., 2014) e bromélias
(CERETTI-JÚNIOR

e col., 2016). Adicionalmente, WILKE e colaboradores (2017),

encontraram associação preditiva evidente entre a abundância das duas espécies e a
temperatura e pluviosidade mensal acumuladas, tanto no Parque Municipal do Piqueri
como no Parque Previdência.
Ressalta-se em relação ao clima da cidade de São Paulo, que é descrito como
subtropical úmido, têm-se invernos secos e verões quentes e chuvosos (EMBRAPA, 2017;
IAG-USP, 2016), estando a primavera e o outono entre esses dois extremos de variação do
clima.
Diante dessas informações, justifica-se a opção pelo local como área de pesquisa,
apresentando as seguintes hipóteses para o presente estudo:
- Existiria diferença na frequência

de Ae. aegypti e Ae. albopictus entre as estações

primavera e outono: seria Ae. aegypti mais frequente durante a primavera e Ae. albopictus
mais frequente durante o outono;
- Ae. aegypti, encontrado em áreas urbanas, seria mais frequente na área C (próxima à
região habitada), enquanto Ae. albopictus, comumente encontrado em ambientes
suburbanos e rurais, seria mais frequente nas áreas A e B (distantes da área habitada);
- A taxa de eclosão de ovos de Aedes, em condições de laboratório, apresentaria diferença
em relação às duas estações (primavera e outono).
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar a distribuição espacial e sazonal de Ae. aegypti e Ae. albopictus no Parque
Municipal do Piqueri, São Paulo/SP.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Determinar, em condições de laboratório, as taxas de eclosão dos ovos de Ae.
aegypti e de Ae. albopictus coletados no Parque Municipal do Piqueri, São Paulo/SP,
durante as primaveras de 2014 – 2015 e nos outonos de 2015 – 2016;
- Avaliar a frequência sazonal de Ae. aegypti e de Ae. albopictus durante as durante
as primaveras de 2014 e de 2015 e nos outonos de 2015 e de 2016;
- Avaliar a distribuição espacial de Ae. aegypti e de Ae. albopictus em três diferentes
áreas do parque, delimitadas de acordo com o grau de cobertura vegetal e proximidade com
o entorno do local: área A (interna), área B (intermediária) e área C (periférica);
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3. METODOLOGIA
3.1 ÁREA DE ESTUDO
Considerada uma das maiores metrópoles do mundo, a cidade de São Paulo está
inserida em área de Mata Atlântica e possui mais de 11,8 milhões de habitantes (IBGE,
2016). O clima da cidade de São Paulo, de acordo com a classificação de KOËPPEN
(1948) é Cwa, descrito como subtropical úmido predominante na maior parte do Estado
(EMBRAPA, 2017), com amplitude de temperatura anual menor que a diária (IAG-USP,
2016).
O Parque Municipal do Piqueri (Figura 2), localizado no bairro do Tatuapé, zona
leste da cidade de São Paulo, tem área total de 97.272 m² e suas coordenadas são de 23º 31'
39.98"S e 46º 34' 24.88"W. A vegetação é composta por árvores nativas e exóticas,
composta por eucaliptal, alameda de sibipirunas, bambuzal e bosques heterogêneos. Com
relação à fauna, são, aproximadamente, 90 espécies, entre peixes, sapo-cururu tigres-d’
água e lagartos serpentiformes; 79 espécies de aves e o Ouriço-cacheiro representando o
mamífero do parque. O parque conta com pista de cooper, bicicletário, quadras
poliesportivas, aparelhos de ginástica, palco para apresentações e estacionamento, além de
ter uma frequência de público/mês estimada em 36 mil pessoas (SINAECO, 2008; PMSP,
2015). Três áreas no parque foram definidas: a área A representa a região mais interna e
arborizada do parque, bem como a mais distante da área habitada; a área B representa uma
região intermediária e a área C representa a região mais próxima ao entorno do parque, com
menor cobertura vegetal (Figura 3).
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Figura 2 – Identificação da área total do Parque Municipal do Piqueri (São Paulo/SP),
arredores e vias de acesso.

Mapa da área total do Parque Municipal do
Piqueri, SP e arredores (2016)
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Figura 3 – Mapa das áreas de estudo de estudo delimitadas (A, B e C) e localização das ovitrampas
no Parque Municipal do Piqueri, SP.

Mapa das áreas de estudo e localização das
ovitrampas no Parque Municipal do Piqueri, SP
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3.2 ATIVIDADES DE CAMPO
O estudo foi realizado durante seis semanas ininterruptas das primaveras (de
24/09/14 a 05/11/14 e de 01/10/15 a 12/11/15) e seis semanas ininterruptas dos outonos (de
06/05/15 a 17/06/15 e de 27/04/16 a 08/06/16). Para avaliar a distribuição dos vetores Ae.
aegypti e Ae. albopictus nas três áreas mencionadas acima, foram instaladas 12 armadilhas
de oviposição (ovitrampas) em cada área (total de 36 ovitrampas, Figura 3), recolhidas e
substituídas semanalmente (total de 216 palhetas para cada estação). As armadilhas foram
numeradas (de 1 a 36) e instaladas em locais sombreados, uma vez que as fêmeas de Ae.
aegypti e de Ae. albopictus depositam seus ovos, principalmente, em criadouros ao abrigo
da luz (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). Cada ponto de instalação foi
georreferenciado para posterior geocodificação em Sistema de Informação Geográfica
(SIG), utilizando aparelho de GPS (Datum SAD 69 / UTM zone 23s).
A ovitrampa (Figura 4A e 4B) é uma ferramenta utilizada para inferir a densidade
de fêmeas de determinado vetor pelo produto da hematofagia, ou seja, a oviposição
(MARQUES et al., 1993). FAY e PERRY (1965) foram os primeiros a utilizar ovitrampas
para vigilância de populações de Ae. aegypti, enquanto FAY e ELIASON (1966)
demostraram a superioridade dessa armadilha em relação à pesquisa larvária. Finalmente,
REITER e colaboradores (1991) concluíram que a oviposição das fêmeas aumenta quando
a infusão de feno é adicionada à água utilizada na armadilha.
Figura 4A - Ovitrampa instalada na área de estudo
contendo uma palheta de Eucatex, que serve de anteparo
para a deposição de ovos pelas fêmeas de Ae. aegypti e
Ae. albopictus, com 500 ml de água e feno a 10%.
Urbinatti, P.R. (2015).

Figura 4B – Substituição da palheta, precedida pela limpeza com
água e esponja para remoção de ovos de Aedes das paredes da
ovitrampa. Urbinatti, P.R (2015).
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A ovitrampa consiste em um recipiente plástico, preto, com boca larga, contendo
uma palheta de Eucatex com um lado áspero, que é posicionada verticalmente no interior
do recipiente e presa por um clipe. A palheta fica parcialmente submersa em 450ml de água
e 50ml de infusão de feno (Poaceaea spp) (Figura 4A). A cada substituição semanal, a
solução de água e feno era descartada e as paredes das armadilhas eram limpas com
esponja, garantindo a remoção de todos os ovos que possam ter sido depositados nas
paredes dos recipientes (Figura 4B). As palhetas recolhidas semanalmente eram
acondicionadas em caixa de isopor e levadas para o laboratório de Entomologia da
Faculdade de Saúde Pública da USP.
Os dados de temperaturas máxima e mínima, bem como o índice de precipitação
pluvial, referentes aos períodos de coleta, foram obtidos através do Centro de
Gerenciamento de Emergências da Prefeitura Municipal de São Paulo (CGE/PMSP). As
medições dos dias de coleta foram registradas pela Estação Meteorológica Mooca,
localizada a 2,3 km de distância do Parque Municipal do Piqueri

3.3 ATIVIDADES DE LABORATÓRIO
As palhetas acondicionadas no isopor foram mantidas sob temperatura ambiente (±
25ºC na primavera e ± 22ºC no outono), em uma sala reservada do Laboratório de
Entomologia em Saúde Pública da USP para secagem e desenvolvimento embrionário
inicial (Figura 5A). Posteriormente, a verificação da positividade de cada palheta,
relacionada à presença de ovos, bem como a contagem foram feitas sob lupa estereoscópica
(Figura 5B). Em seguida, as palhetas classificadas como positivas eram colocadas para
eclodir em bandejas plásticas, dispostas nas bancadas do laboratório (temperatura média de
28°C ±), contendo 500 ml de água e ração para peixe Tetramin®, sendo uma bandeja para
cada palheta positiva (Figura 5C). As larvas de 4º estádio foram contadas e identificadas
na lupa, seguindo chave dicotômica de CONSOLI E LOURENÇO-DE-OLIVEIRA (1994).
Após a identificação das larvas, todas foram mantidas em dois recipientes maiores, com 1
litro de água e ração: um para Ae. aegypti e um para Ae. albopictus, até a fase de pupa,
quando foram acondicionadas em gaiolas identificadas por espécie (Figura 5D). Desse
modo, para cada área de estudo e palheta avaliada, foram obtidos dados da taxa de eclosão
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dos ovos, bem como da distribuição espacial e frequência sazonal de ambas as espécies de
Aedes. Após a emergência dos adultos, os mosquitos foram aspirados das gaiolas,
separados por sexo em pools de 10 indivíduos cada e acondicionados em freezer -80°C.

Figura 5A – Palhetas substituídas e acondicionadas em caixas
de isopor, mantidas sob temperatura ambiente no laboratório.
Silva, MRH (2015).

Figura 5C – Palhetas colocadas para eclodir em
bandejas plásticas individuais de 500 ml. Silva, MRH
(2015.

Figura 5B – Verificação da positividade de cada
palheta e contagem dos ovos feitas sob lupa
estereoscópica. Silva, MRH (2105).

Figura 5D – Bandejas plásticas individuais de 1L para
transferência das larvas identificadas, sendo uma
bandeja para cada espécie. Silva, MRH (2015)

3.4 ANÁLISE DOS DADOS
Após as coletas e identificação das espécies, os dados obtidos foram tabulados em
banco de dados no Microsoft Excel® (2013) e organizados de acordo com a estação e
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localização (numeração) da armadilha. Os dados de contagem são eventos discretos que
não apresentam distribuição normal, sendo assim, as análises dos resultados foram
realizadas aplicando testes estatísticos não-paramétricos.
Para argumentar a hipótese de que a taxa de eclosão dos ovos de Aedes difere entre
as estações, foi aplicado o teste do Qui-Quadrado (χ²) de Independência das amostras para
comparar a quantidade de ovos eclodidos e não eclodidos durante a primavera (2014/2015)
e outono (2015/2016), com auxílio do programa R v3.3.2 (DEVELOPMENT CORE
TEAM CORE, 2016). Através desse teste, podemos verificar se as duas variáveis estão ou
não ligadas, uma à outra, por uma relação de dependência. Quanto menor o valor do χ²,
menor a dependência entre as duas variáveis.
Após essa verificação, procedeu-se a análise da associação das variáveis climáticas
(temperaturas e pluviosidade) com a oviposição total e para cada uma das duas espécies
(Ae. aegypti e Ae. albopictus) nas 3 áreas de estudo (A, B e C), durante as primaveras
(2014/2015) e os outonos (2015/2016), optando por analisar os dados pelo modelo de
Regressão Binomial Negativa.
A Regressão Binomial Negativa, bem como a de Poisson, enquadra-se no contexto
dos Modelos Lineares Generalizados (GLM), que unem modelos lineares e não-lineares
com uma distribuição da família exponencial, formada pela distribuição normal, Poisson,
binomial, gama, normal inversa e modelos logísticos, utilizando classes de modelos que
propõem alternativas para a transformação de dados devido ao caráter não linear que
assume a variável dependente. Tanto a Regressão Binominal Negativa quanto a de Poisson
têm o mesmo objetivo: analisar o comportamento, em relação às variáveis preditoras, de
uma determinada variável dependente que se apresenta na forma quantitativa, com valores
discretos e não negativos (TADANO e col., 2009; DIAZ-QUIJANO, 2016; FÁVERO,
2016). Porém, quando há superdispersão (overdispersion), que é comumente gerada pela
presença de uma maior heterogeneidade nos dados de observação, opta-se por trabalhar
com a estimação de um modelo de Regressão Binominal Negativo, que trata dessa
debilidade ao adicionar um parâmetro α, que reflete a heterogeneidade não-observada. Esse
parâmetro α determina o grau de dispersões das predições, modelando a superdispersão e
tornando o modelo mais ajustado para os valores observados (TADANO e col., 2009;
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AMARAL, INÁCIO, 2010; DIAZ-QUIJANO, 2016; FÁVERO, 2016).
Assim como o modelo de Poisson, o binominal negativo utiliza como parâmetro a
Razão de Taxas de Incidência (Incidence Rate Ratio, IRR), que indica, na forma de
porcentagem, qual foi a alteração na incidência associada ao acréscimo de uma unidade na
variável independente/explicativa analisada (ABREU e col., 2007; DIAZ-QUIJANO,
2016). Dessa forma, foram utilizando 3 modelos (univariado sem ajustes, bivariado e
multivariado ajustados) para apresentar as estimativas brutas e relações (em IRR) para a
variável resposta oviposição (total de Aedes, de Ae. aegypti e de Ae. albopictus,
separadamente), argumentando, dessa forma, a hipótese de que a frequência de Ae. aegypti
e de Ae. albopictus é diferente entre as estações, revelando qual a variável independente
explicaria melhor a associação com tal variação.
Para verificar a dependência espacial e distribuição dos vetores entre as áreas do
parque durante as duas estações, foi realizada a análise espacial utilizando a krigagem
ordinária, por se adequar melhor aos dados. As informações adquiridas no
georreferenciamento das armadilhas, valores médios de ovos e larvas identificadas, foram
inseridas no programa R v3.3.2 (DEVELOPMENT CORE TEAM CORE, 2016), utilizando
para todas as análises o pacote geoR (RIBEIRO JÚNIOR & DIGGLE, 2001). Os
variogramas experimentais foram modelados, sendo escolhido o modelo exponencial como
o melhor modelo representativo dos dados. Com os resultados dessas análises, foram
obtidos mapas de superfície, estimando a distribuição dos vetores no parque. Esses mapas
foram posteriormente importados para o programa QGIS v2.18.2 (GNU GENERAL
PUBLIC LICENSE, 1991) para edição e inserção dos atributos cartográficos.
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4. RESULTADOS
4.1 Análise Geral
Ao final do estudo, foram instaladas um total de 864 ovitrampas nas três áreas
estudadas, sendo que 608 (70%) foram positivas para ovos de Aedes. Foram coletados
38.561 ovos de Aedes e, desse total, 25.697 (67%) eclodiram. Foram identificadas 23.509
larvas em estádio L4, sendo 5.270 larvas de Ae. aegypti (22%) e 18.239 larvas de Ae.
albopictus (78%). A Tabela 1 apresenta os números totais para cada estação.

Tabela 1 - Número total de armadilhas instaladas, palhetas positivas, ovos de Aedes coletados, eclodidos e
larvas identificadas no Parque Municipal do Piqueri, São Paulo, SP, durante as primaveras
(2014/2015) e outonos (2015/2016).

Primavera
2014

Outono
2015

Primavera
2015

Outono
2016

Total

Armadilhas
Instaladas

216

216

216

216

864

Palhetas Positivas

123

146

201

138

608

Ovos Coletados

5.548

5.967

19.909

7.137

38.561

Ovos Eclodidos

3.569

4.078

12.314

5.736

25.697

Larvas L4

3.302

3.681

11.757

4.769

23.509

Ae. aegypti

1.741

557

1.940

1.032

5.270

Ae. albopictus

1.561

3.124

9.817

3.737

18.239

Com o número de ovos detectados nas palhetas, verificou-se a infestação do local
de estudo por meio do cálculo do Índice de Positividade de Ovitrampa (IPO) e a densidade
de ovos por armadilha através do Índice de Densidade Ovos (IDO), que são definidos por:
IPO = Nº armadilhas positivas x 100
Nº de armadilhas instaladas

IDO =

Nº de Ovos
Nº de armadilhas positivas

Dessa forma, para cada estação, foram calculados os valores correspondentes ao
Índice de Positividade de Ovitrampa (IPO), Índice de Densidade de Ovos (IDO) e a Taxa de
Eclosão (TE), apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Índice de Positividade de Ovitrampa (IPO), Índice de Densidade de Ovos (IDO)
e a Taxa de Eclosão (TE) dos ovos de Aedes, coletados no Parque Municipal
do Piqueri, São Paulo, SP, durante as primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).

Estação
Primavera
2014

IPO (%)

IDO

TE (%)

56,9

45,1

64,3

Outono
2015

67,6

40,9

68,3

Primavera
2015

93,0

99,0

61,8

Outono
2016

63,9

41,6

80,4

IPO = Nº de armadilhas positivas *100 / nº de armadilhas instaladas
IDO = Nº de ovos / Nº de armadilhas positivas
TE = Nº de ovos coletados/ Nº de ovos eclodidos

Os valores mais altos de IPO e IDO (93% e 99%, respectivamente) foram
registrados na primavera de 2015, enquanto a maior TE (80,4%) foi registrada no outono de
2016, embora as demais estações tenham apresentado TE acima de 60% do total de ovos
coletados (Tabela 2).
Para analisar a relação entre as variáveis, foram solicitados ao Centro de
Gerenciamento de Emergências da Prefeitura Municipal de São Paulo (CGE/PMSP), os
registros diários de temperatura máxima, mínima e pluviosidade para cada período de
coleta. A partir das medições diárias, calculou-se a média de cada estação, conforme
apresenta a Tabela 3.
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Tabela 3 - Média das temperaturas mínimas, máximas e pluviosidade registradas durante as
seis semanas de estudo das primaveras (2014 e 2015) e outonos (2015 e 2016).

Estação
Primavera
2014
Outono
2015
Primavera
2015
Outono
2016

Tº Mínima

Tº Máxima

Pluviosidade

(ºC)

(ºC)

(mm)

17,4

28,0

1,8

15,6

23,2

1,0

18,1

27,7

5,5

15,0

22,7

6,9

A maior temperatura mínima foi registrada durante a primavera de 2015 e a menor
no outono de 2016, por outro lado, a maior temperatura máxima foi registrada durante a
primavera de 2014 e a menor no outono de 2016. Com relação a pluviosidade, as estações
de menores índices foram a primavera de 2014 e outono de 2015 enquanto que, os maiores
índices pluviométricos foram registrados durante a primavera de 2015 e outono de 2016.
A Figura 6A apresenta o número de ovos coletados e eclodidos, associado às
médias de temperatura máxima (°C), mínima (°C) e pluviosidade (mm) de cada estação. Já
a Figura 6B mostra a relação dos dados de temperatura máxima, mínima e pluviosidade
com as espécies Ae. aegypti e Ae. albopictus.
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Figura 6A – Número de ovos coletados, eclodidos e médias da temperatura máxima, mínima
e pluviosidade, registradas durante as coletas realizadas nas primaveras (2014/2015)
e outonos (2015/2016), no Parque Municipal do Piqueri, SP.

Figura 6B – Número de larvas identificadas de Ae. aegypti e Ae. albopictus, médias das
temperaturas máxima, mínima e pluviosidade, registradas durante as coletas
realizadas nas primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016), no Parque
Municipal do Piqueri, SP.

.
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Na primavera de 2015, foram observadas temperaturas e pluviosidade elevadas,
com número de ovos coletados superior aos dos dois outonos (2015/2016) e da primavera
de 2014 (Figura 6A). O outono de 2015 e o de 2016 apresentaram temperaturas mais
baixas em relação às primaveras, mas com alta pluviosidade somente em 2016 (Figuras 6A
e 6B). A espécie Ae. albopictus foi a mais abundante em todas as estações, exceto na
primavera de 2014, quando Ae. aegypti teve maior frequência. A abundância de Ae. aegypti
foi maior durante as primaveras, embora em 2015 observa-se a superioridade de Ae.
albopictus.
Após analisarmos por estações, avaliamos o número total de armadilhas, ovos
coletados e eclodidos e de larvas identificadas por área de estudo do parque (A = interna, B
= intermediária e C = periférica). Os dados por área de estudo estão apresentados na Tabela

4.
Tabela 4 - Número total de armadilhas instaladas, palhetas positivas, ovos de Aedes coletados, eclodidos e
larvas identificadas por área de estudo no Parque Municipal do Piqueri, São Paulo, SP, durante
as primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).

Áreas de Estudo
A

B

C

Total

Armadilhas Instaladas

288

288

288

864

Palhetas Positivas

208

210

190

608

Ovos Coletados

12.805

13.451

12.305

38.561

Ovos Eclodidos

8.512

8.839

8.346

25.697

Larvas L4

7.954

7.974

7.581

23.509

Ae. aegypti

1.166

1.078

3.026

5.270

Ae. albopictus

6.788

6.896

4.555

18.239

Destaca-se na Tabela 4 que a área B obteve valores mais altos em relação à
positividade de palhetas, ovos coletados e eclodidos, larvas L4 identificadas e de Ae.
albopictus. A exceção ficou para o número de larvas identificadas de Ae. aegypti, que foi
maior somente na área C.
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Na primavera de 2014 (período de 24/09/14 a 05/11/14), das 123 palhetas positivas
para ovos de Aedes, 72 estavam localizadas na área A (interna), 42 na área B
(intermediária) e 42 na área C (periférica). Do total de 5.548 ovos de Aedes coletados nessa
estação, 1.701 ovos (30,7 %) foram coletados na área A, 1.877 (33,8%) na área B e 1.970
(35,5%) na área C (Figura 7). Eclodiram, ao total, 3.569 ovos e foram identificadas 3.302
larvas no estádio L4. Para a área A, foram identificadas 390 larvas de Ae. aegypti (34,5%) e
740 larvas de Ae. albopictus (65,5%); para a área B, 587 larvas de Ae. aegypti (56,4%) e
453 larvas de Ae. albopictus (43,6%); e para a área C, 764 larvas de Ae. aegypti (67,5%) e
368 larvas de Ae. albopictus (32,5%) (Figura 8).
Figura 7 – Número de ovos de Aedes coletados e de palhetas
positivas para cada área de estudo, durante as coletas da
primavera de 2014, no Parque Municipal do Piqueri, SP.

Figura 8 – Número de larvas identificadas de Ae.
aegypti (azul) e Ae. albopictus (verde), por área de
estudo, durante as coletas da primavera de 2014, no
Parque Municipal do Piqueri, SP.

Percebe-se que a área C (periférica), mais próxima da região habitada, apresentou
um número maior de ovos coletados (1.970), apesar do número de palhetas positivas
encontradas na área A (72) ter sido maior do que nas demais (Figura 7). Em relação às
espécies, Ae. aegypti foi mais frequente nessa estação, principalmente nas áreas C
(periférica – 67,5% das larvas) e B (intermediária – 56,4% das larvas) (Figura 8) .
Para a primavera de 2015 (período de 01/10/15 a 12/11/15), das 201 palhetas
positivas para ovos de Aedes, 69 palhetas estavam localizadas área A (interna), 69 na área B
(intermediária) e 63 na área C (periférica). Do total de 19.909 ovos de Aedes coletados,
6.658 ovos (33,4 %) foram coletados na área A, 6.613 ovos (33,2%) na área B e 6.638 ovos
(33,4%) na área C (Figura 9). Eclodiram, ao total, 12.314 ovos e foram identificadas
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11.757 larvas no estádio L4. Para a área A, foram identificadas 583 larvas de Ae. aegypti
(14,3%) e 3.499 larvas de Ae. albopictus (85,7%). Para a área B, foram identificadas 215
larvas de Ae. aegypti (5,6%) e 3.600 larvas de Ae. albopictus (94,4%) e para a área C,
foram identificadas 1.142 larvas de Ae. aegypti (29,6%) e 2.718 larvas de Ae. albopictus
(70,4%) (Figura 10).
Figura 9 – Número de ovos de Aedes coletados e de palhetas
positivas, para cada área de estudo, durante as coletas da
primavera de 2015, no Parque Municipal do Piqueri, SP.

Figura 10 – Número de larvas identificadas de Ae.
aegypti (azul) e Ae. albopictus (verde), por área de
estudo, durante as coletas da primavera de 2015, no
Parque Municipal do Piqueri, SP.

Nota-se que as 3 áreas de estudo apresentaram valores similares de palhetas
positivas e ovos coletados (Figura 9). Nessa estação, o predomínio de Ae. albopictus foi
bastante evidente em todas as três áreas, sendo a B a área de maior frequência para essa
espécie (94,4%). Mesmo em menor número, a frequência de Ae. aegypti foi novamente
mais concentrada na área C (29,6%) (Figura 10).
Durante o outono de 2015 (período de 06/05/15 a 17/06/15), das 146 palhetas
positivas para ovos de Aedes, 56 estavam localizadas área A (interna), 52 na área B
(intermediária) e 38 na área C (periférica). Do total de 5.967 ovos de Aedes coletados,
2.674 ovos (44,8 %) foram coletados na área A, 2.118 ovos (35,5%) na área B e 1.175 ovos
(19,7%) na área C. Eclodiram, ao total, 4.078 ovos e foram identificadas 3.681 larvas no
estádio L4 (Figura 11). Para a área A, foram identificadas 72 larvas de Ae. aegypti (4,6%) e
1.484 larvas de Ae. albopictus (95,4%). Para a área B, foram identificadas 126 larvas de Ae.
aegypti (9,3%) e 1.225 larvas de Ae. albopictus (90,7%) e para a área C, foram
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identificadas 359 larvas de Ae. aegypti (46,4%) e 415 larvas de Ae. albopictus (53,6%)
(Figura 12).

Figura 11 – Número de ovos de Aedes coletados e de
palhetas positivas, para cada área de estudo, durante as
coletas do outono de 2015, no Parque Municipal do Piqueri,
SP.

Figura 12 – Número de larvas identificadas de Ae.
aegypti (azul) e Ae. albopictus (verde), por área de
estudo, durante as coletas do outono de 2015, no
Parque Municipal do Piqueri, SP.

Nessa estação, a área A (interna), distante da região habitada, apresentou o maior o
número de ovos coletados (2.674), de palhetas positivas (56) (Figura 11) e maior
frequência de Ae. albopictus (1.484 larvas; 95,4%) que, notadamente, foi a espécie mais
abundante, principalmente nas áreas A e B (Figura 12).
Finalmente, no outono de 2016 (período de 27/04/16 a 08/06/16), das 138 palhetas
positivas para ovos de Aedes, 44 palhetas estavam localizadas área A (interna), 47 na área B
(intermediária) e 47 na área C (periférica). Do total de 7.137 ovos de Aedes coletados,
1.772 ovos (24,8%) foram coletados na área A, 2.843 ovos (39,8%) na área B e 2.552 ovos
(35,3%) na área C. Eclodiram, ao total, 5.736 ovos e foram identificadas 4.769 larvas no
estádio L4 (Figura 13). Para a área A, foram identificadas 121 larvas de Ae. aegypti
(10,2%) e 1.065 larvas de Ae. albopictus (89,8%). Para a área B, foram identificadas 150
larvas de Ae. aegypti (8,5%) e 1.618 larvas de Ae. albopictus (91,5%) e para a área C,
foram identificadas 761 larvas de Ae. aegypti (41,9%) e 1.054 larvas de Ae. albopictus
(58,1%) (Figura 14).
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Figura 13 – Número de ovos de Aedes coletados e de
palhetas positivas, para cada área de estudo, durante as
coletas do outono de 2016, no Parque Municipal do Piqueri,
SP.

Figura 14 – Número de larvas identificadas de Ae.
aegypti (azul) e Ae. albopictus (verde) por área de
estudo, durante as coletas do outono de 2016, no
Parque Municipal do Piqueri, SP.

Observa-se na Figura 13, que a área B (intermediária) apresentou um número maior
de ovos coletados (2.843) e mesmo número de palhetas positivas da área C (47). Assim
como no outono de 2015 e na primavera de 2016, a espécie predominante foi Ae.
albopictus, principalmente na área B (1.618 larvas), onde ela foi mais abundante (Figura

14). Ressalta-se que, apesar de estar em menor número, Ae. aegypti foi mais frequente na
área C (761; 41,9%) do que nas demais (Figura 14).
4.2 Análises Estatísticas
Utilizando o teste do Qui-quadrado, verificou-se a relação de dependência entre a as
duas estações (primaveras e outonos) e a quantidade de ovos eclodidos e não eclodidos.
Para esse teste, foram considerados α=0,05 e g.l.= 1. Os resultados estão dispostos na

Tabela 5. A formulação da hipótese do teste de hipóteses para esse objetivo foi definida
por:
HO = Não há dependência entre as estações e a taxa de eclosão dos ovos de Aedes
(Se χ²obs < χ²tab)
HA = Há dependência entre as estações e a taxa de eclosão dos ovos de Aedes.
(Se χ²obs > ou = ao χ²tab)
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Tabela 5 - Valores observados, esperados e valor do χ² para a os dados de ovos eclodidos e não eclodidos,
nas primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016), em condições de laboratório.

Primaveras

Outonos

Ovos

Observados

Esperados

χ²

Observados

Esperados

Eclodidos

15.883 (62,4%)

16.965

68,95

9.814 (74,9%)

8.732

133,94

Não eclodidos

9.574 (37,6%)

8.492

137,73 3.290 (25,1%)

4.372

267,57

Sendo:

χ² obs = 608,19 (p = < 0,001)
Portanto, como o valor do

e

χ²

χ² tab (0.0,5; 1) = 3,84

χ² obs é maior do que o valor do χ²tab, rejeita-se HO, ou

seja, admite-se que exista dependência entre as estações e a taxa de eclosão dos ovos de
Aedes.
Para analisarmos a associação entre as variáveis climáticas e a abundância dos
vetores, realizamos a Regressão Binominal Negativa, estimando a razão de taxas (IRR) para
oviposição total de Aedes, de Ae. aegypti e de Ae. albopictus. Quando existem 2 ou mais
categorias numa única variável, como no caso de “Área” e “Estação”, deve-se escolher uma
categoria de referência que será comparada com as demais. Desse modo, foram escolhidas
como categorias de referência, a área A (= Área 1) para a variável “Área” e a primavera
para a variável “Estação”, já que ambas apresentaram, respectivamente, um dos 2 extremos
do espectro da variável analisada e o maior número de observações. Portanto, na regressão,
tanto a área A como a primavera e o outono estão implicitamente analisadas, pois já são
comparadas com as demais categorias da variável que cada uma representa.
Foram elaborados três modelos de regressão binominal negativa: o primeiro modelo
univariado, sem ajuste pelas variáveis explicativas, o segundo modelo bivariado ajustado e
o terceiro modelo, multivariado também ajustado pelas variáveis explicativas. Para todos os
modelos, as variáveis resposta foram a oviposição total de Aedes (duas espécies juntas), a
oviposição total somente de Ae. aegypti e a oviposição total somente de Ae. albopictus. As
variáveis explicativas escolhidas foram: área 1 = área A implícita nos modelos, área 2 =
área B, área 3 = área C, temperatura máxima, temperatura mínima, pluviosidade e estação
(primavera vs. outono). O critério adotado para todos os modelos considerou nível de
significância de p = 0,05 e IC=95%.
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Na Tabela 6, são apresentadas as estimativas brutas do modelo univariado, sem
ajustes às variáveis explicativas, para a taxa de oviposição total de Aedes (as duas espécies
juntas), de Ae. aegypti e de Ae. albopictus, no Parque Municipal do Piqueri, durante as
primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).
Tabela 6 – Estimativas brutas do modelo univariado sem ajustes, da taxa de oviposição total de Aedes
(para as duas espécies), de Ae. aegypti e de Ae. albopictus no Parque Municipal do Piqueri,
SP, nas primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).

Oviposição Total
de Aedes
(para as duas espécies)

Variáveis
**Área 2 (x Área 1)
**Área 3 (x Área 1)
Temp. Máxima
Temp. Mínima
Pluviosidade
***Estação

*IRR
1,05
0,96
1,10a
1,12a
0,99
1,94a

IC (95%)
(0,77 - 1,43)
(0,70 - 1,31)
(1,07 - 1,13)
(1,07 - 1,17)
(0,99 - 1,00)
(1,51 - 2,50)

Oviposição de
Ae. aegypti
*IRR
0,92
2,60 a
1,15 a
1,13 a
0,99
2,32 a

Oviposição de
Ae. albopictus

IC (95%)
*IRR
IC (95%)
(0,48 – 1,83) 1,02 (0,65 – 1,58)
(1,31 – 5,13) 0,67 (0,43 – 1,04)
(1,07 – 1,24) 1,08 a (1,04 – 1,12)
(1,03 – 1,23) 1,12 a (1,06 – 1,19)
(0,99 – 1,0)
0,99
(0,99 – 1,0)
(1,32 – 4,05) 1,66 a (1,16 – 2,37)

* IRR = Incidence Rate Ratio, obtida usando a regressão binomial negativa
** Área 1 = área A Área 2 = área B Área 3 = área C
*** Primavera vs. Outono
a
Significativo a 0,05 (p<0,05)

Nessa modelagem, identifica-se a associação entre a oviposição dos vetores com as
variáveis “Temp. Máxima.”, “Temp. Mínima.” e “Estação”. Observa-se que a “Estação” é a
variável explicativa de maior interesse: a oviposição total de Aedes foi 94% maior na
primavera do que no outono. Para Ae. aegypti, a oviposição foi 132% maior na primavera
do que no outono e, para Ae. albopictus, a oviposição foi 66% maior na primavera em
relação ao outono. Observa-se também, que o modelo univariado revela a forte associação
entre Ae. aegypti e a área C (periférica e próxima da região habitada), sendo 160% maior a
oviposição dessa espécie na área C em comparação com a área A (interna, mais afastada da
região habitada). Por outro lado, para Ae. albopictus, não foi encontrada associação
significativa entre as áreas. A pluviosidade apresentou associação fraca (=1) e não
significativa com a oviposição dos vetores.
Considerando a associação apresentada na primeira modelagem entre a oviposição e
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as variáveis “Temp. Máx.”, “Temp Min” e “Estação”, foram propostos modelos bivariados
ajustados, a fim de identificar qual das variáveis relacionadas estariam fortemente
associadas à oviposição dos vetores.
Sendo assim, apresenta-se na Tabela 7, o primeiro modelo bivariado, relacionando
a variável “Estação” com as taxas de oviposição de Aedes e de cada uma das espécies em
estudo, ajustado pela variável “Temp. Min.”.
Tabela 7 – Relação entre a variável “Estação” e a taxa de oviposição total de Aedes (para as duas
espécies), Ae. aegypti e Ae. albopictus, ajustadas pela temperatura mínima, no Parque
Municipal do Piqueri, SP, durante as primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).

Oviposição Total
de Aedes
(para as duas espécies)

Variáveis
**Estação
Temp. Min.

*IRR
1,65 a
1,09a

IC (95%)
(1,27 – 2,13)
(1,05 – 1,14)

Oviposição de
Ae. aegypti

Oviposição de
Ae. albopictus

*IRR
IC (95%)
*IRR
IC (95%)
a
2,01 (1,14 – 3,55) 1,38 (0,95 – 1,99)
1,10 a (1,01 – 1,20) 1,11 a (1,04 – 1,18)

* IRR = Incidence Rate Ratio, obtida usando a regressão binomial negativa
** Primavera vs. Outono
a Significativo

a 0,05 (p<0,05)

Observa-se que a Razão de Taxas (IRR) da variável “Estação” nesse modelo
diminuiu em relação ao anterior, mas manteve a significância estatística associada à
oviposição total de Aedes e de Ae. aegypti. No entanto, com relação à oviposição de Ae.
albopictus, embora a IRR da variável “Estação” tenha diminuído, esse resultado não
apresentou valor significativo. Nesse modelo, a temperatura mínima permaneceu associada
significativamente com a oviposição total de Aedes e de cada uma das espécies em estudo.
Por outro lado, quando o ajuste é feito com a variável “Temp. Máx.”, a associação
entre a “Estação” e a oviposição perdeu significância estatística, tanto para a oviposição
total de Aedes, como para a oviposição de Ae. aegypti e de Ae. albopictus, como pode ser
observado na Tabela 8.
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Tabela 8 – Relação entre a variável “Estação” e a taxa de oviposição total de Aedes (para as duas
espécies), Ae. aegypti e Ae. albopictus, ajustadas pela temperatura máxima, no Parque
Municipal do Piqueri, SP, durante as primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).

Oviposição Total
de Aedes
(para as duas espécies)

Variáveis
**Estação
Temp. Máx.

*IRR
0,91
1,11a

IC (95%)
(0,57 – 1,46)
(1,05 – 1,17)

Oviposição de
Ae. aegypti

Oviposição de
Ae. albopictus

*IRR
IC (95%)
*IRR
IC (95%)
0,59 (0,22 – 1,64) 0,65 (0,32 – 1,32)
1,22 a (1,07 – 1,39) 1,12 a (1,04 – 1,22)

* IRR = Incidence Rate Ratio, obtida usando a regressão binomial negativa
** Primavera vs. Outono
a Significativo

a 0,05 (p<0,05)

Nesse modelo, a “Temp. Máx.” manteve associação significativa com a oviposição
de Aedes e de cada uma das espécies em estudo, independentemente da estação. Pode-se
dizer, portanto que a “Temp. Min” e “Temp. Máx” são as variáveis que melhor explicam a
associação da estação com a oviposição de Aedes, de Ae. aegypti e de Ae. albopictus, e que
se na primavera a oviposição de Aedes é maior, essa associação pode ser explicada pelas
temperaturas mínima e máxima
De acordo com os resultados das modelagens apresentadas, um terceiro modelo
multivariado ajustado foi proposto e é apresentado na Tabela 9. Ressalta-se que, nessa
modelagem, a variável “Estação” foi excluída, já que a sua relação com a variável resposta
(oviposição) foi anteriormente explicada pelas variáveis “Temp. Min” e “Temp. Máx”.
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Tabela 9 – Estimativas brutas do modelo multivariado ajustado, da taxa de oviposição total de Aedes
(para as duas espécies), Ae. aegypti e Ae. albopictus no Parque Municipal do Piqueri,
SP, nas primaveras (2014/2015) e outonos (2015/2016).

Oviposição Total
de Aedes
(para as duas espécies)

Variáveis
**Área 2 (x Área 1)
**Área 3 (x Área 1)
Temp. Min.
Temp. Máx.
Pluviosidade

*IRR
1,07
0,89
1,08 a
1,07 a
1,0

IC (95%)
(0,79 – 1,44)
(0,66 – 1,20)
(1,03 – 1,13)
(1,04 – 1,11)
(0,99 – 1,0)

Oviposição de
Ae. aegypti

Oviposição de
Ae. albopictus

*IRR
IC (95%)
*IRR
IC (95%)
1,44 (0,73 – 2,82)
1,0
(0,65 – 1,55)
a
4,92 (2,45 – 9,86) 0,59 (0,038-0,91)
1,11 a (1,0 – 1,22) 1,09 a (1,02 – 1,16)
1,16 a (1,08 – 1,24) 1,06 a (1,02 – 1,10)
1,0
(0,99 – 1,0)
1,0
(0,99 – 1,00)

* IRR = Incidence Rate Ratio, obtida usando a regressão binomial negativa
** Área 1 = área A

Área 2 = área B

Área 3 = área C

*** Primavera vs. Outono
a Significativo

a 0,05 (p<0,05)

Nesse modelo, a associação encontrada entre a oviposição e as “Temp. Máx” e
“Temp. Min”, foi forte e significativa. Portanto, são essas as variáveis que melhor explicam
a atividade de oviposição de Aedes, de Ae. aegypti e de Ae. albopictus no Parque Municipal
do Piqueri, e que o acréscimo de uma unidade nas variáveis “Temp. Min” e “Temp. Máx”
representam um aumento de 8% e 7%, respectivamente, na oviposição de Aedes e, que para
as espécies, o incremento é de 11% e 16%, respectivamente para Ae. aegypti, enquanto
que, para Ae. albopictus, é de 9% e 6%, respectivamente.
Com relação às áreas e a oviposição dos vetores, a associação foi alta e significativa
apenas entre a Ae. aegypti e a Área 3 (IRR 4,92), sendo 392% maior a oviposição de Ae.
aegypti nessa área do que nas demais. Já para Ae. albopictus, não houve diferenças
significativas entre a oviposição da espécie e as áreas estudadas. E novamente, não foi
observada associação significativa entre a pluviosidade e a oviposição dos vetores.
4.3 Análise Espacial
A análise da distribuição das espécies nas 3 áreas do parque foi realizada utilizando
o Sistema de Posicionamento Global (GPS), com os dados georreferenciados identificados
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a partir do sistema projeção UTM, Datum SAD69, Zona 23Sul, referente ao sistema
cartográfico brasileiro. O polígono do limite da área de estudo foi construído no programa
QGIS 2.18.2v, com os pontos das coordenadas obtidas em campo com o GPS GARMIN
ETREX®, assim como foi construído o mapa dos arredores (Figura 2), utilizando também
a ferramenta Google Maps, exportando o mapa da região selecionada para dentro do
programa, permitindo a construção dos shapefiles das áreas.
A análise espacial foi realizada no programa R, utilizando o pacote geoR (RIBEIRO
JÚNIOR & DIGGLE, 2001). Considerando a metade da distância máxima observada entre
as armadilhas (d.máx considerada: 192.685 m - d.máx observada 385.37m), o
semivariograma experimental foi ajustado visualmente, definindo o modelo exponencial
como o de melhor ajuste à distribuição dos dados. Após a modelagem do variograma, a
interpolação da superfície foi concluída, resultando em mapas que foram exportados para o
programa QGIS e editados para apresentação e adição dos elementos cartográficos.
Para cada estação (primaveras de 2014 e de 2015 e outonos de 2015 e de 2016),
foram obtidos 3 mapas da distribuição dos vetores no Parque Municipal do Piqueri
(oviposição total de Aedes, oviposição de Ae. aegypti e oviposição de Ae. albopictus). As
etapas do processo de análise espacial estão ilustradas na Figura 15.
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Nas Figuras 16, 17 e 18, observam-se os mapas da krigagem dos dados de
oviposição durante as primaveras de 2014 e de 2015.
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Figura 16 – Mapa da oviposição total de Aedes coletados durante as primaveras de 2014 e de
2015, no Parque Municipal do Piqueri, SP.

Oviposição Total de Aedes nas primaveras (2014/2015)
no Pq. Municipal do Piqueri, SP.

Nota-se na Figura 16, que a oviposição total de Aedes nas primaveras, distribui-se
entre as 3 áreas estudadas, revelando uma alta densidade entre as armadilhas dispostas nas
áreas B (intermediária) e C (periférica). Na área C, as armadilhas mais próximas dos
condomínios residenciais e da avenida, apresentaram o maior número médio de ovos.
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Figura 17 – Mapa da oviposição de Ae. aegypti durante as primaveras de 2014 e de 2015,
no Parque Municipal do Piqueri, SP.
Oviposição de Ae. aegypti nas primaveras
(2014/2015) no Parque Municipal do Piqueri, SP

Observa-se na Figura 17, que durante as primaveras, a oviposição de Ae. aegypti
foi concentrada entre as áreas B (intermediária) e C (periférica), com alta densidade de
ovos principalmente nas armadilhas da área C localizadas nas proximidades dos
condomínios residências (armadilhas 28 e 35) e avenida (armadilha 32). Já na área B, as
armadilhas com maior número de ovos e portanto alta densidade, foram as armadilhas 13,
12, 11 que estavam um pouco mais próximas da área habitada em relação as demais.
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Figura 18 – Mapa da oviposição de Ae. albopictus durante as primaveras de 2014 e de
2015, no Parque Municipal do Piqueri, SP.

Oviposição de Ae. albopictus nas primaveras (2014/2015)
no Parque Municipal do Piqueri, SP

Na Figura 18, nota-se que o mapa de oviposição para Ae. albopictus é semelhante
ao mapa de oviposição total de ambas espécies (Figura 16). O maior número de ovos
coletados nessa estação foi de Ae. albopictus (11.378; 62,38%) e esse resultado contribui
para a semelhança na interpolação entre os mapas. Observa-se que nessa estação, Ae.
albopictus distribui-se entre todas as áreas estudadas.
Nas Figuras 19, 20 e 21, são apresentados os mapas como resultado da krigagem
dos dados de oviposição durante os outonos de 2015 e de 2016.
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Figura 19 – Mapa da oviposição total de Aedes durante os outonos de 2015 e de 2016, no
Parque Municipal do Piqueri, SP.

Oviposição Total de Aedes nos outonos (2015/2016) no
Parque Municipal do Piqueri, SP

Na Figura 19, observa-se que durante o outono, a oviposição de Aedes distribui-se
nas 3 áreas estudadas do parque, evidenciando alta densidade de ovos nas áreas B
(intermediária) e C (periférica).
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Figura 20 – Mapa da oviposição de Ae. aegypti durante os outonos de 2015 e de 2016,
no Parque Municipal do Piqueri, SP.
Oviposição de Ae. aegypti nos outonos
(2015/2016) no Parque Municipal do Piqueri, SP

Na Figura 20, nota-se que durante o outono, a oviposição de Ae. aegypti foi menor
em comparação a primavera (1.589 ovos; 30,15% no outono em comparação a 3.681 ovos;
69,85% na primavera) e concentrou-se principalmente na área C (periférica), apresentando
também alta densidade de ovos nessa área, principalmente nas armadilhas próximas dos
condomínios residenciais (armadilhas 35 e 36) e da avenida (armadilha 32).
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Figura 21 – Mapa da oviposição de Ae. albopictus durante os outonos de 2015 e de
2016, no Parque Municipal do Piqueri, SP.
Oviposição de Ae. albopictus nos outonos (2015/2016)
no Parque Municipal do Piqueri, SP

E finalmente, na Figura 21 nota-se que a oviposição de Ae. albopictus durante o
outono, concentrou-se principalmente entre às áreas A (interna) e B (intermediária),
atribuindo a essas áreas a alta densidade de ovos. Apenas a armadilha 28 da área C
(periférica) apresentou média de 26 a 33 ovos de Ae. albopictus no outono.
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5. DISCUSSÃO
As variáveis climáticas, temperatura e pluviosidade, influenciam todos os seres
vivos e impactam, principalmente, nas nossas necessidades básicas de sobrevivência, como
a disponibilidade de ar, água, alimentos e abrigo (ODUM, 1988). Na busca de atender às
suas necessidades e bem-estar, o homem provoca mudanças irreversíveis nos ambientes
naturais e urbanos, produzindo espaços caóticos que contribuem, não somente para a
degradação ambiental, mas também para o aumento e disseminação de doenças, tais como
as arboviroses transmitidas pelos mosquitos Aedes (TAUIL, 2001). Diversos fatores podem
estar associados à transmissão e expansão dos vetores e patógenos infecciosos por eles
transmitidos, dentre eles, destacam-se as mudanças nas paisagens e ecossistemas, as
alterações climáticas, o estabelecimento de novos padrões e modos de vida da população, o
crescimento e concentração demográfica e a debilidade dos serviços de saúde pública, além
de aspectos inerentes ao patógeno infeccioso como as mutações (MENDONÇA e col.,
2009; LIMA-CAMARA, 2016b). No último século, a população mundial aumentou,
exponencialmente, intensificando sua concentração nas cidades, que por sua vez, cresceram
de forma desordenada, principalmente nos países subdesenvolvidos, logo após o avanço da
industrialização (MENDONÇA e col., 2009). Como consequência do crescimento urbano
acelerado e mal estruturado, o fornecimento de serviços básicos aos seus habitantes é
insuficiente ou inadequado, como o abastecimento de água e a coleta de lixo (TAUIL,
2001; MENDONÇA e col., 2009). E ainda, soma-se a essa situação, o fato da indústria
moderna produzir cada vez mais, uma gama de objetos descartáveis, entre plásticos, latas e
outros materiais, que sem destinação adequada, são abandonados em quintais, vias públicas
e terrenos baldios, que acumulam águas da chuva e favorecem a proliferação dos mosquitos
(NATAL, 2002; MENDONÇA e col. 2009).
A emergência e reemergência de arboviroses estão diretamente relacionadas aos
processos de crescimento demográfico, globalização, ampliação do deslocamento humano e
intercâmbio internacional e as mudanças climáticas (GALATI e col., 2015; LIMACAMARA, 2016b). Adicionalmente, desde a Revolução Industrial, em 1750, a temperatura
global vem aumentando gradualmente. De fato, o aumento das temperaturas globais poderá
reduzir o tempo de desenvolvimento das larvas de mosquitos vetores, como o Ae. aegypti e
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Ae. albopictus , uma vez que as mudanças temporais ocasionadas pelas variáveis climáticas
no ambiente dos vetores afetam seu desenvolvimento, comportamento, sobrevivência e a
dinâmica de transmissão das doenças por eles (GHITEKO e col., 2000), bem como podem
favorecer a expansão das áreas de distribuição desses vetores (EPSTEIN, 2000;
KRAEMER e col., 2015).
A emergência e reemergência dessas arboviroses, tão similares em seus aspectos
clínicos, refletem um cenário preocupante para a saúde pública, com superlotação e
lentidão nos atendimentos em hospitais e outras unidades de saúde (TAUIL, 2001;
MENDONÇA e col., 2009; LIMA-CAMARA, 2016b). Paralelamente, os impactos social e
financeiro gerados pelas complicações físicas e neurológicas recentemente descobertas,
decorrentes das infecções por arbovírus, como a síndrome congênita do ZIKV e o quadro
de artralgia crônica em pacientes infectados pelo CHIKV, torna a situação ainda mais
dramática para o país (GALATI e col., 2015).
No Brasil Ae. aegypti é o principal vetor dos arbovírus que causam a febre amarela
urbana, dengue, chikungunya e Zika (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994;
FORATTINI, 2002; NASCI, 2014; HONÓRIO e col., 2015; FERREIRA DE BRITO e col.,
2016), enquanto que Ae. albopictus é considerado um vetor potencial desses agentes
etiológicos (MILLER e BALLINGER, 1988; CASTRO e col., 2004; VEGA-RÚA e col.,
2014; CHOUIN-CARNEIRO e col., 2016). Entretanto, Ae. albopictus apresenta relevante
papel na transmissão de arbovírus, sendo considerado o vetor primário da dengue em
alguns países da Ásia (CHAN e col., 1971; ; HAWLEY, 1988), apontado como vetor
responsável por surtos epidêmicos de Chikungunya na França (CORDEL e col., 2006;
VAZEILLE e col., 2007; DELLATE e col., 2008) e Itália (REZZA e col., 2007) e de Zika
no Gabão (PÁGES

e col., 2009; PAUPY e col., 2012; GRARD e col., 2014).

Adicionalmente, enquanto Ae. aegypti tem sua distribuição concentrada nas regiões
tropicais e subtropicais do mundo, é estritamente antropofílico e presente principalmente
nos interiores dos domicílios de áreas urbanas (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA,
1994; NATAL, 2002; LIMA-CAMARA e col., 2006), Ae. albopictus distribui-se nos
trópicos e também nas regiões temperadas, é adaptado às baixas temperaturas, eclético na
escolha da fonte sanguínea para alimentação, e está associado ao peridomicílio das áreas
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suburbanas e rurais (HAWLEY, 1988; CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994;
FORATTINI, 2002; LIMA-CAMARA e col., 2006).
As diferenças na biologia, ecologia e comportamento apresentado pelo Ae. Aegypti
e Ae. albopictus, são atribuídas às diferentes respostas de cada espécie para as condições do
ambiente, que podem afetar a distribuição espacial desses vetores (HONÓRIO e col., 2009;
HIGA, 2011). As alterações antrópicas provocadas no ambiente, o nível de cobertura
vegetal da área e a infraestrutura urbana presente são fatores relacionados à distribuição
desses culicídeos (HONÓRIO e col., 2009; HIGA, 2011; LOUNIBOUS e col., 2016), assim
como os fatores abióticos, que estão associados com as flutuações na densidade dessas
populações (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2002).
No presente estudo, avaliou-se a relação do Ae. aegypti e do Ae. albopictus com as
variáveis climáticas (temperatura e pluviosidade) e, pela primeira vez, observou-se a
distribuição espacial dessas duas espécies dentro de um parque urbano na cidade de São
Paulo, em áreas diferenciadas pelo nível de cobertura vegetal e proximidade com a região
residencial localizada no seu entorno. Inicialmente, nota-se a predominância de Ae.
albopictus em relação a Ae. aegypti na área de estudo, pois, exceto pela primavera de 2014,
a primeira espécie mostrou abundância superior em relação à segunda em todos os demais
momentos avaliados. Por se tratar de uma extensa área verde, a maior abundância de Ae.
albopictus no Parque Municipal do Piqueri é justificada, uma vez que a espécie é
frequentemente associada aos ambientes suburbanos e rurais, ovipondo e alimentando-se
em locais onde exista determinado grau de cobertura vegetal (HAWLEY, 1988; BRAKS e
col., 2003; LIMA-CAMARA e col., 2006; HONÓRIO e col., 2009). Resultado semelhante
foi observado por MEDEIROS-SOUSA e colaboradores (2013b) que, em estudo conduzido
em 59 parques municipais de São Paulo, inclusive o Parque Municipal do Piqueri,
verificaram a presença de Ae. albopictus, tanto na forma imatura quanto adulta, em 52%
dos locais investigados. Além disso, WILKE e colaboradores (2017) identificaram Ae.
albopictus como a espécie mais abundante entre as espécies coletadas no Parque Municipal
do Piqueri e no Parque da Previdência.
A cidade de São Paulo possui 109 parques municipais, entre lineares, naturais e
urbanos (PMSP, 2016). Parques urbanos, como o Piqueri, são ilhas verdes em meio ao caos
da metrópole, sendo visitados pela população em busca de atividades esportivas e culturais.
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Essas áreas verdes, necessárias ao ambiente e ao bem-estar humano, podem servir também
de abrigo para mosquitos urbanos, peri-urbanos e silvestres, como Ae. aegypti e Ae.
albopictus (MEDEIROS-SOUSA, 2013b). Durante um ano, RAY e TANDON (1999)
inspecionaram quinzenalmente uma série de criadouros transitórios para Ae. aegypti e Ae.
albopictus, em um jardim urbano de 40.000m², localizado no centro denso e povoado de
Calcutá, Índia. Os autores observaram criadouros naturais, como tocos de bambu e cascas
de coco, e artificiais, como bebedouros de animais, latas e vasos de plantas, sendo ocupados
por Ae. aegypti, por Ae. albopictus e por ambas espécies, concluindo que as duas espécies
estavam perfeitamente adaptadas ao ambiente proporcionado pelo jardim urbano. O cálculo
do Container Index (CI) não apresentou diferença significativa entre a variação de Ae.
aegypti e Ae. albopictus e da densidade larval entre elas, quando avaliadas em uma mesma
estação (RAY e TANDON 1999). Assim como as áreas de parques, bordas de mata
secundária também são potenciais refúgios para Ae. albopictus e, em menor grau, para Ae.
aegypti (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA e col. 2004, MACIEL-DE-FREITAS e col., 2006).
Em estudo realizado em mata secundária adjacente a residências no bairro de Jacarepaguá,
Zona Oeste do Rio de Janeiro, utilizando ovitrampas (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA e col.
2004) e técnica de soltura-recaptura com marcação de rubídio (RbCl) e ovitrampas
(MACIEL-DE-FREITAS e col., 2006), os autores avaliaram a dispersão de Ae. aegypti e
Ae. albopictus e verificaram que a primeira espécie foi mais abundante nas proximidades
das casas (até 10 m de distância) e pouco coletado além de 100 m de distância. Já Ae.
albopictus foi encontrado em todas as distâncias estipuladas nos dois estudos (até 1.000 m
de distância das casas), além de ter sido a espécie mais abundante na mata. Parques e
jardins domésticos oferecem condições para a manutenção de espécies de mosquitos no
ambiente urbano, principalmente para Ae. albopictus (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA e col.
2004; HIGA, 2011), uma vez que esses locais são sombreados e mantém umidade razoável,
favorecida pela presença da vegetação, além da presença humana e de outros vertebrados
como fonte de alimentação sanguínea (HIGA e col. 2011).
Em nosso estudo, investigamos também se as variáveis climáticas, temperatura e
pluviosidade, estão associadas à oviposição de Ae. aegypti e Ae. albopictus durante duas
estações do ano, a primavera e o outono. Ressalta-se que, especificamente para a RMSP,
onde a amplitude térmica diária é maior que a anual (IAG/USP, 2015) as estações
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escolhidas representam situações intermediárias aos dois extremos da variação sazonal da
região (verão e inverno). Evidenciamos, dessa forma, o efeito da sazonalidade na
abundância dos vetores no parque e na taxa de eclosão dos ovos, em laboratório, sob
temperatura ambiente. Observamos que a primavera é a estação de maior frequência de Ae.
aegypti e Ae. albopictus no Parque, com destaque para a primavera de 2015, quando foram
observados maior abundância total desses aedinos e valores mais elevados de IPO e IDO.
A primavera é, habitualmente, o período de maior pluviosidade na cidade de São
Paulo, mas em 2014, ocorreu um longo período de estiagem, registrado durante a maior
parte da estação chuvosa, prolongando-se até o início de 2015. Esse fato excepcional foi
atribuído a um sistema denominado bloqueio atmosférico, que ocorre quando a alta pressão
atmosférica prejudica o transporte de umidade da Amazônia para o Sul e Sudeste,
impedindo a passagem dos principais sistemas condicionadores de chuvas, como a Zona de
Convergência do Atlântico Sul e as frentes frias (MARENGO e col., 2015). Esse fenômeno
extremamente raro, porém, intenso e persistente, resultou em dos maiores períodos de
estiagem para RMSP, entre os verões de 2013-2014, e pode explicar a baixa pluviosidade
média registrada entre a primavera de 2014 e o outono de 2015. Já nas estações seguintes, o
bloqueio atmosférico ocorreu em uma menor intensidade, refletindo, assim, no regime
normal de chuvas entre as estações da primavera de 2015 e do outono de 2016
(MARENGO e col., 2015). Os altos índices de IPO e IDO registrados podem ser efeitos das
altas temperaturas da primavera de 2015 somadas à alta pluviosidade do período, fato
também descrito por COSTA e colaboradores (2008) em Uberlândia, Minas Gerais, que
obtiveram o maior número de ovitrampas positivas durante os meses chuvosos, quando
também foram coletados o maior número de ovos de Ae. aegypti em relação aos meses
secos.
A taxa de eclosão dos ovos de Aedes é acionada por alguns fatores, dentre eles, a
temperatura (HAWLEY, 1988; CALADO e NAVARRO-SILVA, 2002a; MONTEIRO e col.,
2007). Nossos resultados mostram que houve diferença significativa entre a eclosão de
ovos e as estações estudadas, provavelmente, associada a taxa de eclosão (TE) do outono de
2016, uma vez que TE de todos os demais períodos manteve-se próximo de 60%. De fato, a
taxa de eclosão de ovos (TE) para Ae. aegypti e Ae. albopictus, sob temperatura do
laboratório, entre 19ºC e 23ºC, foi maior no outono do que na primavera. Cabe ressaltar
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que, nesse trabalho, consideramos a temperatura do interior do Laboratório de Entomologia
em Saúde Pública da USP, onde as bandejas plásticas com os ovos de Aedes ficaram
dispostas.
No outono, a temperatura ambiente no interior do laboratório oscilou entre 15,3ºC e
23ºC, com média de 19,15°C e, na primavera, entre 18ºC e 28ºC, com média de 23°C.
Sendo as maiores TE registradas no outono (média de 19,15°C) e Ae. albopictus a espécie
mais abundante, os resultados mostram-se condizentes com o observado na literatura
(CALADO e NAVARRO-SILVA, 2002a; CALADO e NAVARRO-SILVA, 2002b;
DELLATE e col., 2009). De acordo com DELLATE e colaboradores (2009), a temperatura
mais adequada para a taxa de eclosão de Ae. albopictus, provenientes de uma população do
Oceano Índico, foi de 20ºC e que entre as temperaturas de 20ºC e 30ºC, os imaturos
registraram maior taxa de desenvolvimento. Já CALADO e NAVARRO-SILVA (2002b)
encontraram o valor de temperatura base (Tb) de 9,07ºC para o desenvolvimento das
formas imaturas de Ae. albopictus (ovo até larva L1), e os mesmos autores em outro estudo
(2002a), sugerem que temperaturas entre 20ºC e 25ºC, a longevidade tanto de machos como
das fêmeas de Ae. albopictus é alta
A associação das variáveis climáticas com a oviposição de Ae. Aegypti e Ae.
albopictus foi verificada por regressão binominal negativa e os resultados do primeiro
modelo univariado sem ajuste mostraram uma forte associação entre a oviposição de Aedes
com a estação, revelando que a oviposição total é 94% maior na primavera do que no
outono. Para Ae. aegypti, a oviposição foi 132% maior na primavera do que no outono,
enquanto que para Ae. albopictus, a oviposição foi 66% maior na primavera do que no
outono. Entretanto, nos modelos bivariados ajustados tanto pela temperatura mínima como
para a máxima, a associação da oviposição com a estação deixou de ser evidente. A
temperatura mínima mostrou associação significativa com a oviposição total e de Ae.
aegypti, no entanto a temperatura máxima mostrou associação significativa com a
oviposição total e das duas espécies: quando a temperatura aumenta, a oviposição das duas
espécies é 11% maior; a de Ae. aegypti é 22% maior, e a de Ae. albopictus é 12% maior. Já
no terceiro modelo multivariado ajustado, conclui-se que as temperaturas máxima e mínima
estão associadas à oviposição total de Aedes e das espécies separadamente. Não foi
encontrada associação significativa com a pluviosidade, assumindo, portanto, que as
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temperaturas máxima e mínima são as variáveis climáticas que estão fortemente associadas
com à oviposição de Ae. aegypti e de Ae. albopictus, e que o aumento em uma unidade
dessa variável, implica também no aumento da quantidade de ovos colocados por essas
espécies.
Portanto, o clima é, sem dúvidas, um importante componente da distribuição espaço
temporal dos vetores e das doenças por eles transmitidas, sendo a temperatura um dos
principais fatores ecológicos associados a frequência e distribuição de Ae. aegypti e Ae.
albopictus, como observado nos resultados apresentados. Nossos resultados corroboram
com outros resultados presentes na literatura, que apontam maior incidência dos vetores em
períodos de temperaturas elevadas. No campus da FIOCRUZ, Rio de Janeiro, a maior
incidência de Ae. aegypti e de Ae. albopictus ocorreu durante os meses quentes, como
observado por HONÓRIO e colaboradores (2009), que identificaram também um pico na
abundância de ovos coletados coincidindo com os meses chuvosos. Para ambas espécies, a
correlação com a temperatura máxima foi significativa em estudo conduzido por SERPA e
colaboradores (2006) na cidade de Potim, São Paulo. Nesse estudo, somente Ae. albopictus
apresentou relação significativa com a pluviosidade. MARQUES e GOMES (1997),
notaram que a densidade relativa de Ae. albopictus obtida na coleta com isca fixa (coletores
sentados sob uma plataforma com cobertura, próximo do local que abrigava Ae.albopictus),
no município de Tremembé, São Paulo, coincidiu com período de chuvas e temperaturas
elevadas. Com relação a Ae. aegypti, VEZZANI e colaboradores (2004), observaram
elevados percentuais de criadouros no verão e outono, na Argentina, períodos nos quais as
temperaturas médias mantiveram-se acima de 20ºC e a precipitação acumulada superior a
de 150 mm. Do mesmo modo, MIYAZAKI e col., (2009) encontraram associação
significativa entre o número de ovos coletados de Ae. aegypti e as temperaturas máximas,
mínimas e a pluviosidade mensais, porém com o número de ovos e os valores das variáveis
climáticas dos dias de exposição das armadilhas, a correlação foi significativa apenas para a
pluviosidade.
Assim como não encontramos associação estatística entre a oviposição e a
pluviosidade, BEZERRA e colaboradores (2016), também não observaram associação entre
o número de fêmeas de Ae. albopictus capturadas e essa variável climática, apesar do
aumento considerável de mosquitos capturados ter ocorrido, especialmente, logo após os
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picos de chuvas na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Similarmente, GOMES e
colaboradores (2005), justificaram a falta de associação entre a pluviosidade e a abundância
de Ae. albopictus no município de Cosmopólis, São Paulo, com o período contínuo de
chuvas na região. Por outro lado, utilizando modelos preditivos, WILKE e colaboradores
(2017), observaram a associação entre as variáveis pluviosidade e temperatura mensal com
a abundância de para Ae. aegypti e Ae. albopictus. No Parque da Previdência, a abundância
dos vetores foi associada à temperatura mensal do mês anterior a coleta e no Piqueri, foi
encontrada associação entre a abundância Ae. aegypti e a pluviosidade mensal do mês
anterior a coleta e do mês em que ocorreu a coleta.
Diversos autores evidenciam o efeito da temperatura no ciclo de vida e
desenvolvimento de Ae. aegypti e Ae. albopictus. Já nas fases iniciais, observa-se que as
temperaturas direcionam a velocidade do desenvolvimento embrionário de Ae. aegypti,
sugerindo que entre 22ºC e 28°C a taxa eclosão dos ovos é mantida acima de 90%, que
esse percentual diminui para 80% quando as temperaturas estão entre 16°C e 31°C e que a
35ºC o desenvolvimento é mais lento, estabelecendo essa temperatura como a máxima
suportada pelo embrião (FARNESI e col., 2009). Da mesma forma, as temperaturas
influenciam Ae. albopictus, afetando significativamente o crescimento populacional, como
demostrado em laboratório por ALTO e JULIANO (2001), que observaram taxas maiores
de aumento populacional para a prole de Ae. albopictus coletados em St. Louis, Illinois,
quando mantidos à 26ºC, e que à 24° e 26° o tempo de desenvolvimento até a emergência
da primeira coorte foi mais curto. Para CALADO e NAVARRO-SILVA, (2002b), uma vez
que o desenvolvimento de Ae. albopictus da fase de ovo até pupa é influenciado pela
temperatura, foi possível determinar temperaturas base (Tb) para todos as fases imaturas,
iniciando entre 9,07ºC e 9,23ºC para ovo e 1º estádio larval, seguindo entre 12,26 ºC e
13,95 ºC para os demais estádios larvais (2° ao 4°) e diminuindo e oscilando entre 11,60ºC
e 12,03 ºC na fase de pupa.
Dessa forma, outros aspectos do desenvolvimento de Ae. albopictus, podem
relacionar-se com as temperaturas, como por exemplo a longevidade, fecundidade e
atividade hematofágica. CALADO e NAVARRO-SILVA (2002a), sugerem que a
longevidade de machos e fêmeas de Ae. albopictus é alta sob 25°C, com semelhantes
resultados à 20ºC e que diminui sensivelmente sob 15ºC. Da mesma forma, os autores
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relacionam o número médio de repastos realizados por fêmea com a temperatura,
observando elevada frequência de atividade hematofágica a 25°C, com resultados similares
a 20° e que a 15°C as fêmeas apresentaram dificuldades para perfurar os tecidos dos
hospedeiros. Já com relação a distribuição e expansão de Ae. aegypti e Ae. albopictus,
GLASSER e GOMES (2002) concluíram que a ocupação e dispersão de Ae. aegypti foi
maior e mais rápida nos munícipios paulistas localizados na faixa de temperaturas acima de
18ºC, enquanto que Ae. albopictus, ocupou de forma mais lenta os municípios acima dessa
faixa, mas infestou 10% dos municípios na faixa de temperatura entre 13ºC a 16ºC em até
dois anos após seu estabelecimento.
Por esses fatos, os efeitos das mudanças climáticas, a nível local e global, aumentam
a preocupação com a propagação desses vetores e surtos epidêmicos, principalmente nos
centros urbanos, uma vez que a temperatura também afeta o período extrínseco de
incubação do vírus (EPSTEIN, 2000; NOBRE e col, 2015).
O aumento da temperatura global e a diminuição da amplitude térmica diurna
devido ao aumento das temperaturas mínimas, é atribuído sobretudo à ação antrópica
(LOMBARDO, 2009). A Região Metropolitana de São Paulo, considerada a maior área
urbana brasileira, apresenta um dos quadros mais críticos do país, no que diz respeito à
alteração da temperatura, por causa do aumento do dióxido de carbono (CO2). As projeções
para até o final do século, é de que a temperatura média anual aumente de 2ºC a 4°C, na
RMSP e nas principais regiões metropolitanas do país, como o Rio de Janeiro. Todos os
modelos concordam com a tendências no aumento no número de dias e noites quentes,
diminuição no número de dias e noites frias e aumento nos dias de chuvas fortes (NOBRE e
col., 2015). As mudanças climáticas deverão ser sentidas principalmente na vida das
populações das grandes cidades, que serão afetadas por diferentes mecanismos. As
alterações climáticas contribuirão para a propagação de doenças infecciosas, provocando a
migração de doenças tropicais para as zonas temperadas e os episódios de chuvas intensas,
que além de configurar riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, serão propícias
para a formação de criadouros para os mosquitos (NOBRE e col., 2015).
A distribuição espacial de Ae. aegypti e Ae. albopictus no Parque Municipal do
Piqueri foi bastante evidente, indicando o efeito da segregação espacial dessas espécies. O
maior número de ovos de Aedes foi coletado nas áreas A (interna) e B (intermediária), que
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estão mais distantes da região habitada no entorno do parque e que, juntas, configuram as
áreas com vegetação mais abundante, representada pela presença de bosques heterogêneos
e elevada arborização, principalmente na área A. Na área B, localizam-se um lago e as
quadras poliesportivas, embora a circulação de funcionários e visitantes nessa área seja
menor em comparação à área C (externa). Nos mapas de Ae. albopictus, observou-se que a
oviposição concentrou-se principalmente nas áreas A e B, com 75% dos ovos dessa espécie
ocorrendo nesses locais. A oviposição de Ae. albopictus na área C, como pode ser
observada nos mapas da krigagem foi reduzida, representando apenas 25% do total de ovos
coletados dessa espécie.
Já a oviposição de Ae. aegypti concentrou-se, principalmente, na área C, com
57,42% da oviposição da espécie ocorrendo nesse local, que está mais próximo da região
habitada, com residências, condomínios e pequenos comércios. A vegetação da área C é
mais espaçada, com ausência de bosques e elevada frequência de funcionários e visitantes.
Nas áreas A e B, Ae. aegypti apresentou baixa oviposição, com 22,12% e 20,46% do total
de ovos, respectivamente. Os mapas da krigagem mostram maior concentração de Ae.
aegypti em armadilhas instaladas próximas às margens do parque, principalmente na
primavera, quando quase a totalidade de armadilhas da área C foram positivas para ovos
desse mosquito.
A análise de regressão também avaliou a associação das áreas com a oviposição.
Para a oviposição total de Aedes, não foi encontrada associação com as áreas. Por outro
lado, analisando a oviposição de cada espécie, houve associação significativa entre a
oviposição de Ae. aegypti e a área C, com aumento de 160% em relação à área A. No
modelo multivariado ajustado, a associação foi ainda mais forte, com 392% mais ovos na
área C do que na área A. Para Ae. albopictus, nenhuma associação entre as áreas foi
significativa, apesar da notável redução associada a área C observada nos modelos uni e
multivariado, embora igualmente sem valor significativo.
Aedes aegypti e Ae. albopictus são espécies simpátricas, que podem ser encontradas
co-existindo em áreas urbanizadas, mas com relativa cobertura vegetal (BRAKS e col.,
2003; LIMA-CAMARA e col., 2006). Entretanto, Ae. aegypti possui presença marcante em
áreas urbanas,

onde há maior concentração humana e de casas (LOURENÇO-DE-

OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2002; LIMA-CAMARA, 2006), enquanto Ae. albopictus
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é frequentemente associado ao peridomicílio de ambientes mais silvestres ou com
determinado grau de cobertura vegetal, possuindo hábito alimentar eclético, sugando
sangue do homem e também de outros vertebrados (HAWLEY, 1988; LOURENÇO-DEOLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 2002; LIMA-CAMARA e col., 2006). Dessa forma,
justifica-se a associação encontrada em nossos resultados entre a oviposição de Ae. aegypti
com a área C, pois esta corresponde à área com maior proximidade do ambiente urbano que
circunda o parque, além de ser a área com maior concentração de funcionários e visitantes.
Por outro lado, Ae. albopictus é associado ao peridomicílio de ambientes com um
determinado grau de cobertura vegetal, não se restringindo aos locais onde há contato
somente com os seres humanos. Esses fatos podem explicar a associação não significativa
encontrada entre a oviposição dessa espécie e as áreas, uma vez que sua frequência foi
abundante tanto na área A como na B.
Resultados similares aos encontrados nesse estudo acerca da distribuição espacial de
Ae. aegypti e Ae. albopictus já foram relatados por outros autores. No norte da Tailândia,
por exemplo, TSUDA e colaboradores (2006) avaliaram a presença de Ae. aegypti e Ae.
albopictus em áreas residenciais, e observaram que a na área urbana, caracterizada pela
vegetação escassa e alta densidade populacional, a densidade de Ae. aegypti foi maior e de
Ae. albopictus menor, e na área rural, onde a vegetação era prevalente e haviam poucas
casas, a densidade de Ae. albopictus foi maior enquanto que a de Ae. aegypti foi menor.. No
Brasil, HONÓRIO e colaboradores (2009) investigaram a distribuição espacial de Ae.
aegypti e de Ae. albopictus no campus da FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, e observaram que
Ae. albopictus foi mais abundante nas áreas de média e alta densidade de cobertura vegetal,
enquanto Ae. aegypti foi a espécie dominante nas áreas densamente povoadas do campus.
Além disso, ambas as espécies coexistiram na área de transição, delimitada entre o muro e a
vizinhança ao redor do campus. LOUNIBOS e colaboradores (2016) coletaram larvas de
Aedes em pneus mantidos ao ar livre em lojas de autopeças e vasos de cemitérios, na
Flórida, Estados Unidos, onde há coexistência das duas espécies. Para inferir sobre a
associação das espécies com os habitats onde foram coletadas, os autores empregaram a
Análise de Componente Principal (PCA), revelando que, para Ae. aegypti, os valores
positivos obtidos estavam associados às áreas pavimentadas, mostrando, dessa forma, que a
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espécie é mais frequente nos locais sem vegetação. Já para Ae. albopictus, os valores
positivos obtidos foram relacionado às áreas com cobertura vegetal.
De fato, a vegetação parece preponderar na distribuição de Ae. albopictus, pois é
uma característica do ambiente frequentemente descrita em estudos com essa espécie, em
diferentes países do mundo. Ambientes mais silvestres ou com relativa cobertura vegetal,
de modo geral, albergam animais vertebrados, como aves e primatas não humanos, que
podem também servir de fonte de repasto sanguíneo para as fêmeas de Ae. albopictus, já
que demonstram comportamento eclético na alimentação (HAWLEY, 1988, HIGA e col.,
2010).
Dessa forma, existe uma grande preocupação dessa espécie servir como ponte de
vírus que circulam em áreas silvestres, como o vírus amarílico, levando-o para áreas mais
urbanizadas e causando a reemergência da febre amarela urbana (GUBLER, 2003; GRATZ,
2004; VASCONCELOS, 2002). Já Ae. aegypti parece ser estritamente relacionado ao
ambiente urbano, confirmando seu comportamento antropofílico e associado ao homem.
Mesmo em uma área relativamente pequena, como o Parque Municipal do Piqueri, Ae.
aegypti apresentou distribuição bem marcada na área mais periférica, onde há maior
circulação de pessoas e proximidade com o espaço urbano do entorno.
Apesar da segregação espacial observada nesse estudo, principalmente para Ae.
aegypti, é interessante apontar o registro de coexistência de ambas as espécies em
armadilhas observadas em laboratório, durante a identificação das larvas L4, e após as
análises espaciais, com auxílio dos mapas. Observa-se que, principalmente durante a
primavera, a ocorrência das duas espécies no mesmo criadouro foi mais frequente entre as
armadilhas instaladas nas áreas B e C. Nota-se a sobreposição de Ae. albopictus com
relação a Ae. aegypti na primavera de 2015, período no qual Ae. albopictus foi ainda mais
abundante (83,5% do total de larvas identificadas na estação), inclusive nas armadilhas da
área C, área na qual Ae. aegypti está mais associado, de acordo com nossos resultados.
A interação entre Ae. aegypti e Ae. albopictus em áreas onde há coexistência pode
resultar na sobreposição e possíveis deslocamentos competitivos entre as duas espécies,
como evidenciado em estudos de campo (GILOTRA e col., 1967; CHAN e col., 1971;
HAWLEY, 1988; O’MEARA e col., 1995; PASSOS e col., 1999; LOPES e col., 2004;
MARTINS e col., 2010; LOUNIBOUS e col., 2016). Na Flórida, por exemplo, a interação
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entre as duas espécies resultou no deslocamento de Ae. aegypti, que anteriormente à
invasão de Ae. albopictus, era a espécie predominante nos cemitérios do Estado
(O’MEARA e col., 1995). Já no Brasil, os dados de coletas conduzidas na zona periurbana
e rural de Londrina, no Paraná, também sugeriram que, um tipo de competição poderia
ocorrer entre Cx. quinquefasciatus e Ae. albopictus, com a primeira espécie mantendo-se
em baixa densidade quando a segunda estava em alta densidade populacional (LOPES e
col., 2004). Na zona urbana de Fortaleza, no Ceará, a alta densidade de Ae. albopictus
resultou na diminuição de áreas infestadas por Ae. aegypti, que na ausência da primeira
espécie, era 2,05 vezes mais prevalente nos criadouros. No entanto, em São Sebastião,
litoral de São Paulo, foi observado a expansão de Ae. aegypti na zona urbana do município,
ocasionando o deslocamento de Ae. albopictus para ambientes silvestres e criadouros
naturais (SERPA e col., 2013).
De fato, na literatura, Ae. albopictus é apontado como melhor competidor do que
Ae. aegypti durante as fases imaturas (EDGERLY e col., 1993; DAUGHERTY e col., 2000)
e que também em relação a cópula interespecífica, Ae. albopictus, aparenta obter mais
vantagem sobre as fêmeas de Ae. aegypti (NASCI e col., 1989; LIMA-CAMARA e col.,
2013). Nossos resultados, embora não permitam definir qual a relação de interação possa
estar ocorrendo entre as duas espécies no Pq. Municipal do Piqueri, sugerem que, Ae.
albopictus e Ae. aegypti coexistem nos mesmo criadouros e que, em alta densidade
populacional, Ae. albopictus pode sobrepor-se a Ae. aegypti, inclusive em áreas pouco
frequentes anteriormente, como a área C.
Ressalta-se, portanto, a importância dos estudos que contemplam a ecologia e
distribuição dessas espécies, principalmente de Ae. albopictus, potencial vetor de diversos
arbovírus, bem como dos fatores que fazem parte da interação dessas espécies com o meio
ambiente e a sociedade, como a relação espaço-temporal abordada nesse estudo, a fim de
discutir e melhorar as estratégias de vigilância e monitoramento de Ae. Aegypti e de Ae.
albopictus, não somente nas áreas urbanas, mas também em parques e outros áreas mais
silvestres.
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6. CONCLUSÃO
O presente estudo avaliou a distribuição espacial e sazonal de Ae. aegypti e de Ae.
albopictus em três diferentes áreas do Parque Municipal do Piqueri, São Paulo, SP, durante
as primaveras de 2014 e de 2015 e os outonos de 2015 e de 2016. Em nossos resultados,
observamos o predomínio de Ae. albopictus, que pode ser explicado pelo fato de ser uma
espécie bastante associada a áreas silvestres e peri-urbanas. A taxa de eclosão dos ovos de
Aedes foi acima de 60% em todos os períodos avaliados, mas foi observada diferença
significativa entre as estações, provavelmente devido à taxa do outono de 2015, que foi de
80%.
A distribuição espacial das espécies revelou um padrão de segregação espacial,
especialmente para Ae. aegypti, que teve sua presença significativamente associada com a
área C, próxima da região habitada. O fato da espécie ser extremamente antropofílica,
alimentando-se quase estritamente em seres humanos pode explicar esse padrão observado.
Já para Ae. albopictus, que possui hábito alimentar eclético e preferência por áreas com
determinado grau de cobertura vegetal, a associação com as áreas foi fraca ou não
significativa.
Nossos resultados sugerem que a sazonalidade apresentada por Ae. aegypti e Ae.
albopictus está relacionada com as temperaturas máxima e mínima, e que o aumento de um
grau dessas variáveis favorece o aumento da população desses culicídeos. A pluviosidade
do momento da coleta não foi associada com a abundância dos vetores, apresentando
associação fraca e não significativa.
A ampla valência ecológica apresentada pelas espécies estudadas, inclusive pelo Ae.
albopictus que, cada vez mais, distribui-se pelos ambientes urbanos, colonizando,
principalmente, as áreas verdes representadas pelos parques urbanos, nos direciona para um
alerta de vigilância e monitoramento desse vetor, uma vez que a maioria dos programas de
controle são focados apenas no Ae. aegypti.
Nossos resultados também apresentam um ponto interessante apresentado nas
análises desse estudo. A inserção da geoestatística para se obter pontos específicos de uma
área, a fim de obter uma malha de pontos interpolados, possibilitou a visualização do
comportamento dos vetores em mapas de superfície. Os mapas gerados por meio da
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krigagem, um método estatístico com maior precisão na determinação dos pontos
interpolados, podem ser úteis na elaboração de estudos e programas que contemplem a
vigilância e monitoramento de Ae. aegypti e de Ae.albopictus, bem como podem contribuir
para o norteamento de novas pesquisas, como os modelos preditivos e também de
estratégias, por parte dos órgãos de saúde.
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