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RESUMO 

LORENZ, C. Emprego de técnicas morfométricas, espectrometria MALDI-TOF e 
sequenciamento genético para classificação e filogenia de Culicidae (Diptera). 
[Tese (Doutorado em Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2017. 

Os mosquitos (Culicidae; Diptera) compreendem um grupo monofilético, mas algumas 
relações dentro da família ainda não estão totalmente resolvidas. Existem lacunas 
significativas no conhecimento do grupo, principalmente para gêneros Neotropicais. O 
objetivo deste trabalho foi elaborar uma hipótese filogenética para os gêneros de 
Culicidae baseada nos já tradicionais caracteres de variabilidade genética e nos recém-
agregados caracteres de perfil proteico evidenciados por espectrometria de massa 
(MALDI-TOF). Além disso, foi analisado como a forma da asa evoluiu ao longo do 
tempo nesses grupos. Foram analisadas 1.429 asas de 76 espécies diferentes 
abrangendo 20 gêneros. Para análises genéticas, foram utilizadas sequências de oito 
genes nucleares e genomas mitocondriais de 21 espécies. A Análise de Variáveis 
Canônicas agrupou todas as espécies do gênero Anopheles em um único conjunto; o 
mesmo foi observado para os representantes da tribo Sabethini. O formato alar 
mostrou-se um bom marcador taxonômico, já que as análises em cada tribo ou gênero 
foram capazes de revelar agrupamentos naturais. O landmark #1 (situado entre as 
veias R1 e RS da asa) foi o mais variável entre todos os gêneros de Culicidae. A 
magnitude da divergência morfológica parece seguir um padrão hierárquico, onde: 
subfamília > tribo > gênero > subgênero > espécie > população. Análises de MP, ML e 
AB usando genes nucleares convergiram para a mesma árvore, em que Anophelinae 
aparece como grupo irmão de todos os outros Culicinae. Em relação aos genomas 
mitocondriais, a topologia construída com esses dados revelou grupos bem suportados, 
sendo que alguns foram discordantes da filogenia atual da família. Os genomas 
mitocondriais em geral seguiram a mesma ordem gênica, exceto nos representantes da 
tribo Sabethini, onde houve uma translocação de dois RNAs transportadores; esse fato 
é inédito em Culicidae até o momento. Os genes CO1, NAD2 e NAD6 apresentaram 
alta diversidade nucleotídica, podendo ser empregados como marcadores para outros 
estudos. A razão entre mutações não-sinônimas e sinônimas revelou que o genoma 
mitocondrial dos Culicidae está sob forte seleção purificadora. Através da 
espectrometria MALDI-TOF foram identificados 24 biomarcadores nas espécies 
analisadas; a topologia fenética construída utilizando esses perfis proteicos não 
apresentou congruência com outros marcadores, mas podem ter potencial na 
identificação taxonômica das espécies. A tribo Sabethini apresentou agrupamento 
único tanto nas análises genéticas quanto morfológicas. De um modo geral a 
morfologia, a genética e os perfis proteicos não foram concordantes, e isso pode estar 
ocorrendo devido a (a) taxas evolutivas distintas entre eles, (b) algum marcador 
utilizado estar sob seleção positiva ou (c) canalização genética. Foi encontrado grande 
suporte para alguns grupos dentro de Culicidae, como Anophelinae e tribo Sabethini, 
sendo que o genoma mitocondrial mostrou ser uma ferramenta útil na reconstrução da 
história evolutiva dos mosquitos. 
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ABSTRACT 

LORENZ, C. Use of morphometric techniques, MALDI-TOF spectrometry and 
genetic sequencing for classification and phylogeny of Culicidae (Diptera). [Ph. D. 
Thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2017. 

Mosquitoes (Culicidae; Diptera) comprise a monophyletic group, but some relationships 
within the family are not fully resolved. There are significant gaps in group knowledge, 
especially for Neotropical genera. The aim of this study was to elaborate a phylogenetic 
hypothesis for the Culicidae family based on the already traditional characters of genetic 
variability and in the newly added protein profile characters evidenced by mass 
spectrometry (MALDI-TOF). In addition, it was analyzed how wing shape evolved over 
time in these groups. We analyzed 1,429 wings of 76 different species covering 20 
genera. For genetic analysis, sequences from eight nuclear genes and mitochondrial 
genomes from 21 species were used. The Canonical Variate Analysis grouped all the 
species of the genus Anopheles into a single cluster; the same was observed for 
representatives of the Sabethini tribe. The wing shape proved to be a good taxonomic 
marker, because the analyzes in each tribe or genus were able to reveal natural 
clusters. The landmark #1 (located between the wing veins R1 and RS) was the most 
variable among all Culicidae genera. The magnitude of the morphological divergence 
seems to follow a hierarchical pattern, where: subfamily > tribe > genus > subgenus > 
species > population. Analyzes of MP, ML and AB using nuclear genes converged to 
the same tree, where Anophelinae appears as the sibling group of all other Culicinae. 
Regarding the mitochondrial genomes, the topology constructed with these data 
revealed well supported groups, and some were discordant to the current phylogeny of 
the family. Mitochondrial genomes generally followed the same genus order, except in 
the representatives of the Sabethini tribe, where there was a translocation of two 
transporter RNAs; this fact is unprecedented in Culicidae so far. The genes CO1, NAD2 
and NAD6 presented high nucleotide diversity and could be used as markers for other 
studies. The ratio between non-synonymous and synonymous mutations revealed that 
the mitochondrial genome of the Culicidae is under strong purifying selection. Through 
MALDI-TOF spectrometry, 24 biomarkers were identified in the analyzed species; the 
phenetic topology constructed using these protein profiles did not show congruence with 
other markers, but may have potential in the taxonomic identification of the species. The 
Sabethini tribe presented a unique grouping in both genetic and morphological 
analyzes. In general, morphology, genetics and protein profiles were inconsistent, and 
this may be occurring due to (a) distinct evolutionary rates between them, (b) any 
marker used to be under positive selection or (c) genetic canalization. Great support 
was found for some groups within Culicidae, such as Anophelinae and Sabethini tribe, 
and the mitochondrial genome proved to be a useful tool in the reconstruction of the 
evolutionary history of mosquitoes 

 

Keywords: Mosquitoes. Wing Geometric Morphometry. Mitochondrial Genome. 
Evolution. Protein Profile. Translocation. Purifying Selection. 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A família Culicidae 

 

         Os culicídeos, conhecidos popularmente como mosquitos ou pernilongos, 

compreendem um grupo monofilético (Wood, Borkent, 1989; Miller et al., 1997; 

Harbach, Kitching, 1998) e pertencem à ordem Diptera. São insetos nematóceros – 

apresentam antenas longas com mais de seis segmentos articulados - distinguíveis dos 

demais da ordem pela presença de escamas nas veias alares, caráter que não se 

encontra nem mesmo nas famílias Chaoboridae e Dixidae, que lhes são próximas 

(Forattini, 2002). São facilmente reconhecidos pela longa probóscide e pela presença 

de escamas na maioria das partes do corpo. Encontram-se distribuídos pelas regiões 

tropicais e temperadas, inclusive no Círculo Ártico (Harbach, 2007). A área Neotropical 

detém o maior nível de biodiversidade e endemicidade, já que 27% dos culicídeos são 

restritos a essa região biogeográfica (Ward, 1982; Forattini, 2002). 

Atualmente são reconhecidas 3.555 espécies (Mosquito Taxonomic Inventory, 

2017), mas pode existir um número três vezes maior do que este, já que muitos 

mosquitos podem ser membros de complexos ou formas isomórficas de outras 

espécies, além daqueles ainda desconhecidos pela ciência (Figura 1). Apenas cerca de 

200 culicídeos, principalmente dos gêneros Anopheles, Aedes e Culex são vetores de 

patógenos que causam doenças em humanos, incluindo vírus (arboviroses), filárias 

(helmintíases) e protozoários. Essa relação entre mosquitos e saúde pública tem 

direcionado a maioria das pesquisas, com foco principalmente nas espécies com 

interesse médico (Reidenbach et al., 2009). 

         A família Culicidae tem origem antiga, provavelmente no período Jurássico 

(Edwards, 1932; Bertone et al., 2008), comprovado pelo registro fóssil de seu grupo-

irmão Chaoboridae (Borkent, 1993). Mas infelizmente os poucos achados fósseis não 

solucionam as relações evolutivas dentro da família (Reidenbach et al., 2009). Devido a 

sua importância médica, Culicidae é um dos grupos mais estudados entre os insetos. 

Ironicamente, apesar dos inúmeros estudos morfológicos e moleculares, pouco 

progresso foi feito em relação ao entendimento da história evolutiva da família 

(Harbach, 2007). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplos da diversidade dentro da família Culicidae. (A) Haemagogus janthinomys 
(Foto: Dr. Nicolas Dégallier); (B) Toxorhynchites spp. (Foto: Narelle Power); (C) Culex 

quinquefasciatus (Foto: James Gathany); (D) Sabethes spp. (Foto: S. Drechsel); (E) Anopheles 
albimanus (Foto: James Gathany); (F) Aedes aegypti (Foto: Muhammad Mahdi). 

 

 

1.2 Histórico da taxonomia da família 

 

A classificação tradicional dos Culicidae é morfológica e predominantemente 

gradista, sendo baseada nos estudos de Edwards (1932). Desse modo, os níveis 

taxonômicos conhecidos são grupos arbitrários baseados na interpretação subjetiva 

das similaridades morfológicas, sendo a grande maioria parafiléticos ou polifiléticos 

(Harbach, 2007). 

Havia uma dúvida quanto ao monofiletismo do grupo Culicidae (Wood, 

Borkent, 1989; Miller et al., 1997; Harbach, Kitching, 1998). Entretanto, três 

sinapomorfias anatômicas dos mosquitos adultos suportam o monofiletismo da família: 

presença de escamas eretas na cabeça (com várias perdas e reduções), aparelho 

bucal desenvolvido numa longa probóscide única e a presença de cerdas pré-alares 

(perdido em Hodgesia, Malaya e Sabethes) (Forattini, 2002). 

Os gêneros existentes dentro de Culicidae raramente são revisados por 

completo, então também existem várias questões não resolvidas sobre o status 

taxonômico de muitas espécies, principalmente com aquelas dos gêneros: Aedes, 

Armigeres, Coquillettidia, Culex, Mansonia, Mimomyia, Ochlerotatus, Psorophora, e 

Wyeomyia. Tratam-se de gêneros que abrigam espécies extremamente variáveis e 

A B C 

D E F 



difíceis de identificar, justamente pelo compartilhamento de características morfológicas 

(Harbach, 2007). 

 

1.3 Cenário Atual 

 

Os métodos contemporâneos de classificação têm incorporado revisões 

importantes de grande parte dos gêneros e tribos baseados tanto na morfologia quanto 

em dados moleculares. A classificação atual divide a família Culicidae em duas 

subfamílias (Anophelinae e Culicinae), 11 tribos e no mínimo 44 gêneros (Reinert et al., 

2006, 2009; Harbach, 2007). A Figura 2 foi retirada e modificada de Reidenbach et al. 

(2009) e representa uma das filogenias atuais mais abrangentes, utilizando seis genes 

nucleares e 81 caracteres morfológicos em 25 gêneros de Culicidae.  Entretanto, a 

maioria dos estudos atuais com culicídeos é limitada a poucos gênero ou grupos de 

espécies particulares de determinado país ou região. Existem lacunas significativas no 

conhecimento da taxonomia de Culicidae, pois se trata de um grupo muito extenso com 

uma quantidade enorme de espécies, inclusive algumas ainda não descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Árvore filogenética de inferência bayesiana construída com dados dos aminoácidos 
de seis genes e 81 caracteres morfológicos, amostrando 25 gêneros de Culicidae (modificado 

de Reidenbach et al., 2009). 



Até os dias de hoje existem poucos estudos de filogenia molecular de Culicidae 

ao nível de gênero; a maioria é focada em níveis específicos. Todos esses estudos 

genéricos foram capazes de demonstrar, de acordo com a filogenia morfológica, que 

Anopheles é grupo-irmão dos outros gêneros amostrados (Besansky, Fahey, 1997; 

Miller et al., 1997; Mitchell et al., 2002; Shepard et al., 2006). Um estudo abrangente foi 

o de Shepard et al. (2006) baseado na subunidade 18S do DNA ribossomal de 39 

espécies representando nove gêneros. Entretanto não foi possível resolver relações 

filogenéticas infra-genéricas com aquelas análises. Besansky e Fahey (1997) utilizaram 

o gene da proteína nuclear (white) para desvendar essas relações, que incluiu 13 

espécies representando nove gêneros. Dessa forma, eles confirmaram a linhagem 

basal de Anophelinae e revelaram que Sabethini, Culicini e Aedini são grupos 

monofiléticos, demonstrando o potencial das sequências codificantes para 

reconstrução de relações filogenéticas dentro de Culicidae (Reidenbach et al., 2009).  

         Estudos de Sallum et al. (2000), Harbach e Kitching (2005) e Collucci e Sallum 

(2007) demonstraram os efeitos causados por diferentes interpretações das 

homologias, codificação dos caracteres e amostragem taxonômica sobre o resultado de 

uma reconstrução filogenética. Do mesmo modo, a escolha de fragmentos de DNA, 

interpretações da estrutura do gene, homologias, alinhamento, bem como erros no 

sequenciamento e escolha do método também têm efeitos importantes nas filogenias. 

Como ressaltado por Stevens e Schofield (2003), os genes podem ter histórias 

evolutivas distintas das dos organismos e por isso nem sempre a evolução dos 

marcadores moleculares é congruente com a evolução das espécies. É importante 

ressaltar que a diversidade encontrada em Culicidae deve ser muito antiga no tempo 

evolutivo; estudos de Reidenbach et al. (2009) demonstram que alguns gêneros como  

Culex, por exemplo, divergiram há pelo menos 150 milhões de anos. Além disso, 

existem evidências de uma irradiação rápida em alguns táxons, como é o caso dos 

anofelinos do subgênero Kerteszia (Lorenz et al., 2015). Ambas as questões criam 

problemas para a reconstrução filogenética, tanto com base em morfologia como em 

genética.  

 

1.4 Classificação dos Culicidae 

 

         A subfamília Anophelinae inclui 476 espécies formalmente descritas. Muitas 

espécies pertencem a complexos e esperam por nomenclaturas formais. A tradicional 



classificação desta subfamília inclui três gêneros: Anopheles (cosmopolita), Bironella 

(Australásia) e Chagasia (Neotropical). Análises filogenéticas com dados morfológicos 

e sequências de DNA mitocondrial, ribossômico e nuclear suportam fortemente o 

monofiletismo desta subfamília, e classificam Chagasia como ancestral de todos os 

outros anofelinos (Besansky, Fahey, 1997; Foley et al., 1998; Harbach, Kitching, 1998, 

2005; Sallum et al., 2000, 2002; Krzywinski et al., 2001a,b; Harbach, 2007). 

         Aedini é a maior tribo da família Culicidae, com cerca de 1.240 espécies 

reconhecidas. Belkin (1962) classificou essa tribo como grupo natural, mas notou que 

alguns membros também apresentavam afinidades com outros táxons mais superiores 

dentro de Culicidae. Espécies dessa tribo são polimórficas e muito difíceis de identificar 

o gênero, já que há grande compartilhamento de características. Dessa forma, 

combinações de várias características são necessárias para definir a maioria dos 

gêneros, subgêneros e espécies. 

         O monofiletismo da tribo Culicini nunca foi contestado. Ela inclui 789 espécies 

classificadas em quatro gêneros: Culex (cosmopolita), Deinocerites (Neotropical), 

Galindomyia (Neotropical) e Lutzia (ausente no Paleártico ocidental e regiões 

Neárticas). A tribo Sabethini inclui 417 espécies distribuídas em 14 gêneros, 

principalmente Neotropicais, Orientais e regiões da Australásia. 

         Como síntese das principais informações sobre mosquitos que atualmente são 

adotadas, de acordo com Harbach (2007), pode-se citar: 

¬ A família Culicidae é monofilética, mas as relações entre os gêneros não estão 

resolvidas; 

¬ A subfamília Anophelinae é uma linhagem monofilética basal irmã dos demais 

Culicidae; 

¬ O gênero Anopheles não pode ser monofilético se considerado juntamente com o 

gênero Bironella; 

¬ As tribos Aedini, Culicini e Sabethini são monofiléticas; 

¬ Os gêneros Aedes e Ochlerotatus são tradicionalmente definidos como polifiléticos; 

¬ O monofiletismo das demais tribos, gêneros, subgêneros e grupos de espécies de 

Culicidae ainda não foi testado, e suas relações filogenéticas são incertas; 

 

Apesar da importância médica e do longo histórico de pesquisas, a taxonomia 

dos Culicidae está longe de estar completa e o sistema de classificação existente não 

segue completamente sua história evolutiva (Belkin, 1962; Judd, 1996; Harbach, 



Kitching, 1998; Reinert et al., 2004, 2006; Harbach, 2007). A aplicação de métodos 

moleculares nas análises filogenéticas está revelando a limitação da classificação 

tradicional dos mosquitos baseada somente em características morfológicas. O 

principal problema não está em reconhecer grupos monofiléticos, mas sim em decidir 

qual é seu status taxonômico em relação aos outros táxons (Harbach, 2007). 

A seguir serão descritos alguns dos métodos atualmente utilizados para 

identificação de insetos, e que possuem particular utilidade nos casos de escassez ou 

pouca evidência de caracteres diagnósticos. Os métodos a seguir também têm 

aplicabilidade filogenética, como será esclarecido adiante. 

 

1.5 Sequenciamento de Genes 

 

A sistemática molecular de insetos tem complementado e reforçado os dados 

morfológicos e ecológicos, fazendo contribuições significativas para o entendimento 

dos processos evolutivos em insetos (Caterino et al., 2000). Entretanto, há várias 

controvérsias entre os sistematas na escolha de marcadores genéticos para construção 

de filogenias, o que explica o grande número de trabalhos usando genes diferentes. 

Essa situação problemática não é predominante em outros grupos, como vertebrados e 

plantas. Para ambos os grupos, geralmente há um reduzido grupo de marcadores 

aceitos como padrão, sendo usados globalmente para todos os táxons com o intuito de 

acumular dados similares (Caterino et al., 2000; GenBank, 2017). 

          A análise filogenética de um loco particular produz uma gene-tree (“árvore do 

gene”) que pode ou não concordar com a filogenia dos táxons (Avise, 1994; Doyle, 

1997; Maddison, 1997). A incongruência entre as gene-trees e species-tree pode ser 

esperada sob certas circunstâncias, como: seleção diversificadora, transferência 

horizontal (incluindo hibridização), lineage sorting (coalescência antiga – manutenção 

de polimorfismo ancestral) e duplicação do gene seguido de extinção (Doyle, 1992; 

Maddison, 1997). Métodos específicos têm sido propostos para resolver esses 

problemas, como utilizar múltiplas gene-trees para inferir a filogenia verdadeira das 

espécies (Page, 1998). 

A importância de se amostrar diversos genes nas reconstruções filogenéticas é 

bem reconhecida (Rannala, Yang, 2008). O DNA mitocondrial e o ribossomal nuclear 

são alvos convenientes devido aos sítios de ligação conservados para os primers e à 

facilidade de amplificação baseada em seu número de cópias elevado. Entretanto, 



ambos podem ser problemáticos para resolver relações filogenéticas profundas: o  

DNA mitocondrial pode apresentar uma taxa elevada de mutações em alguns genes ou 

até mesmo ser modificado por bactérias simbiontes do organismo (Lin, Danforth, 2004; 

Hurst, Jiggins, 2005; Morais et al., 2012); o DNA ribossomal pode ser difícil de alinhar. 

Devido à crescente disponibilidade de genomas completos de mosquitos, os genes 

nucleares codificadores de proteínas representam uma alternativa viável, além de rica 

fonte de recursos largamente inexplorados (Reidenbach et al., 2009).  

         Genes nucleares ribossômicos e genes codificantes de proteínas diferem pouco 

nos padrões de substituição nucleotídica. É recomendado combinar ambos os 

marcadores, pois cada um possui vantagens distintas (Danforth et al., 2005). Os 

primeiros são os mais comumente utilizados em filogenias superiores de insetos 

(Whiting et al., 1997; Wiegmann et al., 2000; Dietrich et al., 2001; Giribet et al., 2001; 

Kjer et al., 2001; Wheeler et al., 2001; Belshaw, Quicke, 2002), mas em alguns casos 

eles podem apresentar problemas no alinhamento entre as sequências (Hickson et al., 

2000). Genes nucleares codificadores de proteínas podem ser uma boa escolha para 

análises filogenéticas em insetos. As regiões codificantes desses genes são 

geralmente alinhadas com facilidade e sem ambiguidade. Baseado no genoma 

completo de Drosophila melanogaster, foram encontrados 13.379 genes codificantes 

para proteínas (Adams et al., 2000). Eles apresentam variadas taxas de substituição, 

que podem evoluir rapidamente – sendo boas escolhas para estudos de divergências 

recentes (ex: gene period, Regier et al., 1998) – ou serem mais estáveis – sendo boas 

escolhas para análises de divergências antigas (ex: RNA polimerase II, Shultz e Regier, 

2000). Atualmente há poucos estudos combinando genes ribossomais com genes 

codificantes de proteínas para efetuar uma análise mais detalhada nos vários níveis 

filogenéticos em Culicidae (Danforth et al., 2005). 

 

 

1.5.1 Genes mitocondriais 

 

Atualmente, os genomas mitocondriais completos estão ganhando popularidade 

na resolução de filogenias principalmente pela facilidade em sequenciar o genoma 

inteiro e pela habilidade em resolver relações filogenéticas mais basais do que outros 

genes (Saccone et al., 1999; Nardi et al., 2003; Cameron et al., 2004). Contendo 37 

genes – 13 codificantes de proteínas, dois RNAs ribossomais e 22 RNAs de 



transferência – o típico genoma mitocondrial dos metazoários é circular e possui 

aproximadamente 15,000 bp, que pode ser facilmente amplificado por PCR utilizando 

uma combinação de primers universais (Cameron et al., 2012).  Além disso, vários 

estudos recentes têm demonstrado que o genoma mitocondrial é um dos marcadores 

mais informativos para resolver relações filogenéticas em insetos, incluindo 

Phasmatodea (Komoto et al., 2011), Orthoptera (Fenn et al., 2008), Hemiptera (Hua et 

al., 2008, 2009), Hymenoptera (Cameron et al., 2008; Dowton et al., 2009), Coleoptera 

(Song et al. 2010; Timmermans et al., 2010), Diptera (Cameron et al., 2007) e 

Lepidoptera (Kim et al., 2011).  

Além dos dados de sequência nucleotídica, outras informações filogenéticas 

úteis também podem ser extraídas dos genomas mitocondriais, como variabilidade no 

tamanho gênico e intergênico (Schneider, Ebert, 2004), eventos de inserção e deleção 

(Rokas, Holland, 2000), e rearranjo de genes (Boore, Brown, 1998). A mitocôndria 

constitui um modelo ideal para estudar a evolução justamente devido a esse rearranjo 

no genoma, onde a ordem dos genes pode reter traços de relações filogenéticas 

(Boore et al., 1998). Além disso, o número de genes existente dentro do genoma 

mitocondrial (37 genes) é conveniente para estudos filogenéticos, já que não necessita 

de um tempo computacional muito grande para rodar as análises e permite conclusões 

estatisticamente confiáveis (Sankoff et al., 1992). 

 Outro argumento que favorece o uso do genoma mitocondrial para 

reconstruções filogenéticas é que o tamanho efetivo populacional desse marcador é 

menor quando comparado a um nuclear, por exemplo (cerca de 25% devido à sua 

haploidia e herança materna). Quanto menor for o tamanho efetivo populacional, maior 

é a probabilidade de a árvore do gene ser congruente com a árvore da espécie (Moore, 

1995). Ao analisar 34 espécies de aves, Moore (1995) constatou esse fato 

principalmente em ramos filogenéticos longos, onde a probabilidade de a árvore-

mitocondrial ser compatível com a árvore da espécie é cerca de 95%, contra apenas 

62% quando um gene nuclear é utilizado. Ele também observou que esse fato está 

diretamente relacionado com o grau de profundidade filogenética entre os organismos. 

 

1.6 Morfometria Geométrica Alar 

 

Como citado anteriormente, a caracterização morfológica de estruturas 

complexas e de variabilidade individual é difícil e sujeita à subjetividade, muitas vezes 



prejudicando as análises filogenéticas. Nesses casos é útil ter-se um método que 

permita a percepção e a quantificação dessas variações entre indivíduos, como a 

morfometria. Trata-se de um modelo matemático descritivo das dissimilaridades entre 

as formas geométricas de objetos. 

A morfometria geométrica, em especial, permite um estudo estatístico 

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

simultaneamente várias características de uma estrutura corporal complexa. Nos 

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

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

comparações morfométricas. Há estudos na literatura que indicam ser possível separar 

espécies através da morfometria geométrica (Calle et al., 2002; Vidal et al., 2011; 

Lorenz et al., 2012), o que nos leva a crer que também seria possível distinguir gêneros 

dentro de uma mesma tribo ou família. 

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

e posterior estudo de componentes principais (relative warps) e variáveis canônicas, 

que excluem a variação do tamanho isométrico e definem a variação real dos formatos 

nas asas (Monteiro, Reis, 1999). E para a descrição de tamanho alar utiliza-se o vetor 

tamanho do centroide, definido pela a raiz quadrada da soma dos quadrados das 

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

uma estratégia para sintetizar o tamanho da asa numa única variável (Dujardin, 2008). 

Em Culicidae, futuramente os caracteres morfométricos alares poderão 

eventualmente auxiliar em estudos comportamentais, visto que as características das 

asas geralmente estão relacionadas a outras particularidades biológicas do mosquito, 

como eficiência no voo, produção de sons alares de corte pré-cópula e até fecundidade 

(Brogdon, 1994). Além disso, a morfometria alar é um método rápido, barato e os 

dados provenientes de sua análise podem ser utilizados por outros profissionais da 

saúde em vigilância sanitária epidemiológica (Dujardin, 2008). 

Existem estudos na literatura que utilizam dados morfométricos para construção 

de filogenias (Zelditch et al., 1995, 1998; Swiderski et al., 2000; Guerrero et al., 2003), 

codificando características quantitativas em estados discretos. Isso é possível se 

houver um forte sinal filogenético (Cole, 2002) nos dados morfométricos, ou seja, se os 

táxons mais próximos apresentarem forma mais semelhante entre si do que os outros 

não-relacionados. A força desse sinal filogenético é refletida no grau de congruência 



entre o fenograma morfométrico e a árvore filogenética conhecida daquele táxon 

(MacLeod, Forey, 2002).  

 

1.7 Espectrometria de Massa – MALDI-TOF 

 

Outra abordagem que atualmente tem sido empregada para identificação de 

espécies é o perfil proteico total das espécies, principalmente evidenciado pela 

espectrometria de massa tipo MALDI-TOF. Inicialmente, a análise dos perfis proteicos 

era empregada para caracterização de colônias de bactérias. Na última década, ela 

tornou-se um método rotineiro para identificação desses microrganismos em 

laboratórios de diagnóstico (Sauer, Kliem, 2010). Em dois trabalhos pioneiros, o perfil 

proteico total também tem sido avaliado quanto ao seu potencial para identificar 

insetos. Campbell (2005) demonstrou que através de análises com MALDI-TOF é 

possível de distinguir espécies crípticas de Drosophila melanogaster. Da mesma forma, 

perfis proteicos espécie-específicos foram identificados em três espécies de gêneros 

diferentes de pulgões (Perera et al., 2005). Em um estudo recente, Feltens et al. (2010) 

também utilizou uma abordagem proteica para estabelecer relações filogenéticas entre 

13 espécies de moscas Drosophila. Finalmente, Kaufmann et al. (2011) utilizou o 

MALDI-TOF para caracterização de Culicoides, obtendo resultados informativos. 

Todos esses estudos comprovam o potencial do uso de perfis proteicos 

evidenciados por MALDI-TOF para identificação de espécies/gêneros. Além de ser uma 

técnica rápida, simples e confiável, ela também tem um ótimo custo-benefício se 

comparada a outras técnicas de identificação proteica (Kaufmann et al., 2011). A 

utilização do MALDI-TOF para identificação de táxons resolveria problemas básicos da 

taxonomia, como exemplares degradados pelo tempo e características taxonômicas 

muito subjetivas ou de difícil interpretação (Carpenter et al., 2008; Meiswinkel et al., 

2008; Kaufmann et al., 2011). 

A técnica de espectrometria de massas é considerada uma das mais precisas da 

atualidade e serve para analisar as moléculas de maneira quantitativa e qualitativa. É 

possível obter com facilidade 5 ou 6 algarismos significativos na massa molar, com 

erros que chegam a apenas 0,001% em equipamentos de alta resolução (Ross et al., 

1998). Durante os anos 80 foram desenvolvidos novos mecanismos de ionização em 

espectrômetros de massa para moléculas grandes e polares, como peptídeos e 



proteínas, o que permitiu que muitos problemas bioquímicos pudessem ser 

esclarecidos. 

Um espectrômetro de massa é formado basicamente de duas partes: o sistema 

de ionização das moléculas, responsável por vaporiza-las e carrega-las eletricamente, 

e o analisador de massa – o espectrômetro de massa propriamente dito – que separa 

os íons resultantes de acordo com a massa. 

A técnica de ionização MALDI (sigla em inglês para matrix-assisted laser 

desorption ionization) baseia-se na dessorção a laser das moléculas. O analisador de 

massa TOF (sigla em inglês para time-of-flight) lança as moléculas ionizadas e 

aceleradas em um tubo sob vácuo e sem campo elétrico para medida do seu tempo de 

“vôo” até um detector. Esse tempo de “vôo” é proporcional à massa molar da molécula; 

sendo assim, esse caracter pode ter significado evolutivo e consequentemente 

possibilidade de emprego na filogenia dos grupos. 

 

1.8 Problema Biológico 

 

 A filogenia dos Culicidae ainda não está totalmente compreendida. Existem 

lacunas significativas no conhecimento do grupo, principalmente para espécies/gêneros 

Neotropicais. Os caracteres morfológicos utilizados em taxonomia muitas vezes são 

subjetivos ou de difícil interpretação, prejudicando a análise de homologias em estudos 

filogenéticos. É desejável, portanto, que filogenias agreguem também dados 

moleculares, no intuito de minimizar esses problemas. Podemos obter benefícios da 

grande quantidade de sequências gênicas e da disponibilidade atual de espectrômetros 

de massa que permitem fina caracterização de moléculas espécie-específicas. Dessa 

forma propomos aqui elaborar uma hipótese filogenética para os gêneros de Culicidae 

baseada nos já tradicionais caracteres de variabilidade genética, nos genomas 

mitocondriais e nos recém-agregados caracteres de “perfil proteico” evidenciados por 

espectrometria de massa (MALDI-TOF). O resultado será comparado ao fenograma de 

morfometria geométrica alar com intuito de entender a evolução do formato da asa 

dentro do grupo. 

 

 

 

 



6 CONCLUSÕES 

 

¬ As análises filogenéticas de ML, MP e AB utilizando oito genes nucleares 

convergiram para a mesma árvore, revelando o monofiletismo da família Culicidae e da 

tribo Sabethini; 

 

¬ A topologia de arvore filogenética construída com dados nucleares corroborou a 

literatura mais recente, e continua se mostrando ineficiente para resolver algumas 

relações dentro de Culicidae; 

 

¬ A topologia de arvore filogenética construída com dados mitocondriais revelou grupos 

bem suportados, sendo que alguns foram discordantes da filogenia atual da família; 

 

¬ O formato alar mostrou-se um bom marcador taxonômico, já que as análises em 

cada tribo, gênero ou subgênero foram capazes de revelar agrupamentos naturais; 

 

¬ Para os Culicidae, o formato alar de um modo geral parece não apresentar sinal 

filogenético congruente com as topologias genéticas, devendo ser usado com cautela 

para inferir a evolução dos grupos; 

 

¬ A magnitude da divergência morfológica parece seguir um padrão hierárquico, onde: 

subfamília > tribo > gênero > subgênero > espécie > população; 

 

¬ O landmark #1, situado entre as veias R1 e RS do rádio setorial da asa, foi o mais 

variável entre todos os grupos de Culicidae; 

 

¬ Existe um forte viés A-T nos genomas mitocondriais de Culicidae; 

 

¬ Os genomas mitocondriais em geral seguiram a mesma ordem gênica, exceto nos 

representantes da tribo Sabethini, onde houve uma translocação de dois RNAs 

transportadores. Esse fato é inédito entre os culicídeos; 

 

¬ Os genes CO1, NAD2 e NAD6 apresentaram alta diversidade nucleotídica, podendo 

ser empregados como marcadores informativos; 



 

¬ A razão entre mutações não-sinônimas e sinônimas revelou que o genoma 

mitocondrial dos Culicidae está sob forte seleção purificadora; 

 

¬ Os gêneros da tribo Sabethini formaram um agrupamento único tanto nas análises 

genéticas quanto morfológicas, além de apresentarem autapomorfias como 

translocação de genes mitocondriais; 

 

¬ Foram identificados 24 biomarcadores com significado taxonômico ou de diagnose 

específica utilizando espectrometria MALDI-TOF nas espécies analisadas; 

 

¬ Os perfis proteicos identificados por espectrometria MALDI-TOF não mostraram 

congruência com outros marcadores, mas podem ter potencial na identificação 

taxonômica das espécies; 

 

¬ A morfologia, a genética e os perfis proteicos não foram concordantes, possivelmente 

devido a (a) taxas evolutivas distintas entre eles, (b) algum marcador utilizado estar 

possivelmente sob seleção positiva ou (c) canalização genética ou morfológica; 
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