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RESUMO  

DEMARI-SILVA, B. Caracterização de populações de Culex coronator (Diptera: 

Culicidae) e distinção de fêmeas adultas de Culex coronator e Culex usquatus por 

meio da análise da morfometria geométrica de asa e de sequências gênicas. [tese 

doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP, 2014.  

 

Culex coronator Dyar & Knab e Culex usquatus Dyar são duas espécies irmãs, que 

fazem parte do Complexo Coronator, composto por mais quatro espécies (Culex 

usquatissimos Dyar, Culex ousqua Dyar, Culex camposi Dyar, Culex covagarciai 

Forattini). As fêmeas deste grupo são indistinguíveis por caracteres morfológicos, 

sendo a identificação possível somente através da distribuição e tamanho das cerdas 

apicais que ornamentam o gonocoxito da genitália masculina. Cx. coronator, é a 

espécie com maior distribuição geográfica, ocupando as Américas do Norte, Central e 

Sul. Já Cx. usquatus só foi registrado nas Américas Central e do Sul, ocorrendo em 

simpatria no Brasil com Cx. coronator. Apesar da semelhança morfológica das fêmeas 

das duas espécies, até o momento, somente Cx. coronator foi encontrado 

naturalmente infectado por diversas arboviroses. Considerando que estudos 

populacionais são importantes para compreender a evolução e a dinâmica de 

populações de pontencias vetores, e que a correta identificação de fêmeas é 

fundamental para estudos de competência vetorial, os objetivos deste trabalho foram: 

(1) distinguir fêmeas adultas de Cx. coronator de Cx. usquatus (2) obter conhecimento 

da estrutura populacional de Culex coronator nas regiões Sul e Sudeste (3) examinar a 

possível existência de outras espécies não descritas e/ou incorretamente identificadas 

sob o epíteto de Cx. coronator. Para tanto foram utilizadas duas ferramentas: uma 

morfológica (morfometria de asa), e outra genética (4 loci de microssatélites e 

sequenciamento do fragmento barcode do gene COI). As análises dos três 

marcadores mostraram que as populações do Sudeste são geneticamente e 

morfologicamente diversas, mas não apresentam estrutura populacional, enquanto as 

populações do Sul são mais homogêneas, e diferentes das do Sudeste. Assim, tanto 

os microssatélites como a morfometria geométrica, mostraram alguma estruturação 

populacional em relação às macrorregiões Sul e Sudeste. A análise da morfometria da 

asa distinguiu as espécies de Cx. coronator e Cx. usquatus, enquanto a análise do 

COI barcode apresentou uma politomia das duas espécies. Nenhum marcador indicou 

a existência de um complexo de espécies sob o espíteto Culex coronator.  



 

Palavras chave: Grupo Coronator, Culex coronator, Culex usquatus, morfometria 

geométrica da asa, COI barcode, microssatélites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  
 
DEMARI-SILVA, B. Characterization of populations of Culex coronator (Diptera: 
Culicidae) and differentiation of adult females of Culex coronator and Culex usquatus 
using wing geometric morphometry and gene sequences.  

 
Culex coronator and Culex usquatus are sibling species belonging to 

Coronator Group, which comprises five other species (Culex usquatissimos Dyar, 

Culex ousqua Dyar, Culex camposi Dyar, Culex covagarciai Forattini). Except by Cx. 

yojae, the females of this group are indistinguishable, being the identification only 

possible by the analysis of the arrangement and number of appendicles on the apical 

lobe of the gonocoxite of the male genitalia. Cx. coronator is the most widely distributed 

species in the complex, occupying North, Central and South America, while Cx. 

usquatus was recorded only in Central and South America. Therefore, these species 

are sympatric in Brazil. Despite the morphological similarity of the females of both 

species, only Cx. coronator has epidemiological importance, being found infected with 

many arboviruses. Since studies focusing in population structure are important to 

understand the evolution and dynamics of potencial vectors and that the correct female 

identification is critical for development of vectorial competence studies, the aims of 

this study were to: (1) distinguish adult females of Cx. coronator from Cx. usquatus (2) 

obtain knowledge of the population structure of Culex coronator in Southern and 

Southeastern areas (3) examine the presence of undescribed and/or incorrectly 

identified species under Cx. coronator. Thereby, a survey was carried out using 

morphological (wing geometry) and genetic (4 microsatellite loci and barcode region of 

the Cytochrome c oxidase subunit I gene) markers. Results showed genetic and 

morphological diversity of southeastern populations, with low population structure, 

while southern populations were more homogenous but different from those of 

Southeast Brazil. Thus, analysis of microsatellite and wing morphometry showed some 

populational structure according to South and Southeast macro-regions. Only wing 

morphometric analysis distinguished Cx. coronator from Cx. usquatus, while the COI 



 

barcode analysis showed a polytomy of the two species. No marker indicated Cx. 

coronator s.s as a group of cryptic species. 

 
Keywords : Coronator Group, Culex coronator, Culex usquatus, wing geometric 
morphometry, COI barcode, microsatellites. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A família Culicidae Meigen alberga aproximadamente 3.536 espécies válidas 

de mosquitos, e estão classificadas em duas subfamílias (Anophelinae e Culicinae) e 

112 gêneros (HARBACH 2014). Estas espécies podem ser encontradas em quase 

todas as regiões do mundo, exceto aquelas que são permanentemente congeladas 

(FORATTINI 2002). Entretanto três quartos de todos os mosquitos vivem nos trópicos 

e subtrópicos (CLEMENTS 1992). A família é considerada monofilética, sendo que três 

características morfológicas sustentam esta teoria: presença de escamas eretas 

forquilhadas na cabeça, partes do aparelho bucal dispostos em uma probóscida longa 

e a presença de cerdas pré-alares (HARBACH & KITCHING 1998, HARBACH 2014). 

Muitas espécies da família Culicidae são vetores de agentes infecciosos que 

podem causar diversas doenças em humanos e animais domésticos. Os agentes 

patogênicos transmitidos por esses mosquitos incluem vírus (arbovírus), filárias 

(nematóides), além de protozoários. Algumas espécies dos gêneros Anopheles, Aedes 

e Culex são responsáveis indiretamente pela alta morbidade e mortalidade entre 

humanos do que qualquer outro grupo de organismo (HARBACH 2007). 

O gênero Culex pertence à tribo Culicini, sendo o maior gênero da família 

Culicidae com 26 subgêneros e 768 espécies descritas (HARBACH 2014). Diversas 

espécies de mosquitos do gênero Culex são vetores de nematóides que causam 

filariose linfática (Wuchereria bancrofti) e de vários arbovírus, que causam encefalites 

em animais e em humanos (FORATTINI, 2002). Apesar disso, ele é um gênero pouco 

estudado (MILLER et al., 1996). 

Apesar da representatividade do gênero quanto ao número de espécies 

descritas, são poucas as fêmeas com características marcantes e pouco variáveis. 

Desta forma, a identificação de fêmeas coletadas na fase adulta, com base na 

morfologia externa torna-se difícil. Acresce considerar que as chaves dicotômicas 

existentes, para as fêmeas adultas, não são suficientemente seguras. Além destas 
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dificuldades, muitos adultos quando capturados, perdem algumas características que 

são de extrema importância para sua identificação, como cerdas e escamas. Assim, a 

genitália dos machos tem sido considerada mais adequada para a identificação das 

espécies. Da mesma maneira, características das larvas de quarto instar possibilitam a 

separação das espécies de Culex (CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA 1994). 

Além disso, muitos mosquitos desse gênero também podem constituir 

complexos de espécies. Estes são formados por espécies que são reprodutivamente 

isoladas, mas que são muito semelhantes morfologicamente, ou até mesmo 

indistinguíveis (WALTON et al. 1999). Em muitos casos também podem envolver 

espécies vetoras e não vetoras que vivem em simpatria, tornando ainda mais difícil a 

identificação por meio de chaves taxonômicas. 

O Complexo Coronator (Culex coronator Dyar e Knab, 1906; Culex ousqua 

Dyar, 1918; Culex usquatus Dyar, 1918; Culex usquatissimus Dyar, 1922 e Culex 

camposi Dyar, 1925, Culex covagarciai Forattini, 1965, Culex yojae Strickman, 1989) 

(HARBACH 2011) é um dos principais complexos de importância epidemiológica do 

subgênero Culex. A única característica morfológica utilizada para distinguir as 

espécies desse complexo é baseada na comparação das estruturas da genitália dos 

machos, sendo que as fêmeas e larvas de IV instar são morfologicamente 

indistinguíveis (FORATTINI 2002). 

 

2.1 O COMPLEXO CORONATOR 

Culex coronator foi primeiramente descrito em 1906 por DYAR & KNAB, 

através da observação de larvas coletadas no município de St. Joseph em Trinidad; 

sendo que os adultos dessa espécie haviam sido anteriormente identificados como 

Culex secutor Theobald (DYAR & KNAB 1906). Posteriormente, os adultos dessa 

espécie, bem como a genitália do macho e a larva de IV instar foram descritos 

(HOWARD et al. 1915). Em 1918, as espécies Culex ousqua, Culex usquatus e Culex 

surinamienses foram descritas, e as semelhanças das formas adultas dessas espécies 
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foram apontadas. A única maneira de diferenciá-las é através da ornamentação 

cerdosa do lobo subapical da genitália masculina (DYAR 1918a, 1918b). Culex 

usquatissimus foi descrito em 1922 como uma nova variante de Culex coronator 

(DYAR 1922). DYAR (1925) observou uma variação na estrutura da genitália 

masculina em determinados espécimes de Culex coronator no Equador, e os 

caracterizou como sendo uma nova subespécie (Culex coronator camposi). Esta 

classificação foi utilizada por BONNE & BONNE-WEPSTER (1925) e DYAR (1928).  

ROOT (1927) observou duas formas de Culex coronator no Brasil, sendo que 

ambas “concordavam exatamente na coloração do adulto e na estrutura do 

mesossoma, mas decididamente discordavam na estrutura do lobo apical”. ANDUZE 

(1943) observou uma variação semelhante à descrita por Root em espécimes de 

Culex coronator na Venezuela e descreveu a espécie Culex albertoi. Entretanto, LANE 

(1951), examinando culicídeos neotropicais depositados no British Museum (Natural 

History) em Londres e no United States Sational Museum em Washington, D. C., 

coloca a espécie Culex albertoi em sinonímia de Culex coronator. Já em 1953, LANE 

redescreve a fêmea, o macho e a larva de Culex coronator e, pela primeira vez, a 

pupa dessa espécie. Nesse trabalho, Lane considerou as variações existentes nas 

genitálias das espécies Culex ousqua, Culex usquatus e Culex usquatissimus como 

intraespecíficas e as colocou em sinonímia de Culex coronator. Entretanto, o autor 

mantém camposi como subespécie de Culex coronator.  

VARGAS & MARTINEZ PALACIOS (1954), observaram um conjunto de 

cerdas no gonocoxito de espécimes de Culex coronator no México e descreveram uma 

nova subespécie, Culex coronator mooseri. A classificação de LANE (1953) e a nova 

subespécie foram adotadas por outros autores (STONE 1959, BELKIN et al. 1965). 

Já em 1965, FORATTINI descreveu a espécie Culex covagarciai e considerou 

Culex camposi, Culex ousqua, Culex usquatus e Culex usquatíssimus como espécies 

válidas que, juntamente com Culex coronator, formariam um complexo de espécies 

(Complexo Coronator). Segundo o autor, essas espécies poderiam ser consideradas 
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como um complexo devido à semelhança morfológica das fêmeas adultas e das 

formas imaturas, e poderiam ser consideradas válidas devido às diferenças da 

genitália masculina e os registros de distribuição geográfica. 

Em 1967 BRAM, após examinar 227 exemplares pertencentes ao Complexo 

Coronator, e avaliar a distribuição geográfica dessas espécies, assumiu que Culex 

coronator, Culex ousqua, Culex usquatus, Culex usquatissimus e Culex camposi 

seriam espécies válidas. Entretanto, devido a similaridade morfológica da genitália 

masculina, Culex albertoi seria sinonímia de Culex ousqua e Culex coronator mooseri, 

sinonímia de Culex coronator s.s. O autor também redescreve a genitália de Culex 

covagarciai, a partir de um exemplar enviado da Venezuela, e enfatiza que a genitália 

dessa espécie é facilmente diferenciada das outras pela presença de apêndices no 

lobo apical do gonocoxito e no braço ventral, mas a mantém no grupo. Já em 2002, 

FORATTINI não considera Culex covagarciai pertencente ao grupo Coronator pelo fato 

do espinho no sifão da larva de IV instar (característica nas espécies do complexo) 

não ser tão evidente nessa espécie, e devido ao fato da genitália masculina dessa 

espécie ser facilmente distinguível das outras espécies do complexo.  

Recentemente HARBACH (2011) propôs uma classificação interna para o 

gênero Culex, baseada em uma extensa revisão bibliográfica de diversas publicações 

que fornecessem arranjos hierárquicos deste taxa. Neste trabalho o autor inclui 

novamente Culex covagarciai ao Grupo Coronator e ainda transfere Culex yojoae 

Strickman para o complexo. Entretanto, devido à presença de cerda g em forma de 

folha na parte distal do lobo subapical do gonocoxito, o formato dos braços ventral e 

dorsal do processo lateral do falósoma, e a presença de cerdas espatuladas no 

paraprócto, Cx. yojoae é muito mais semelhante às espécies Culex chidesteri e Culex 

pseudostigmatosoma Strickman do que a qualquer outro membro do Complexo 

Coronator (DEMARI-SILVA et al. 2014, ANEXO 2).  

PONCIO (2008) analisou as exúvias de pupas e larvas além das genitálias 

masculinas de espécimes de Culex coronator e Culex usquatus do Sul e Sudeste do 
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Brasil. Neste estudo não foram encontradas variações significativas nas formas 

imaturas de Cx. coronator e Cx. usquatus, que fossem suficientes para distinguir estas 

espécies. Entretanto, variações na ornamentação de cerdas do gonocoxito da genitália 

dos machos entre espécimes do Paraná e São Paulo de Culex usquatus sugeriram 

que pode existir uma nova espécie no Paraná sob o nome de Culex usquatus s.s. 

Similarmente, estudos moleculares utilizando os marcadores citocromo oxidase I (COI) 

do DNA mitocondrial e o segundo espaçador interno transcrito do DNA ribossômico 

(ITS2) mostraram politomias dentro do Grupo Coronator, sugerindo que estudos mais 

aprofundados são necessários (DEMARI-SILVA et al. 2011, VESGUEIRO et al. 2011). 

As espécies do Complexo Coronator ocorrem amplamente na região 

Neotropical (BRAM 1967, FORATTINI 2002). Entretanto, Culex coronator apresenta 

maior distribuição, ocorrendo nas Américas do Norte, Central e do Sul (EUA, México, 

Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guiana Francesa, 

Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e 

Tobago e Venezuela) (MANRIQUE-SAIDE et al. 2012, WRBU 2013). Já Culex 

camposi ocorre somente no Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Brasil (GOMES et 

al. 2007, WRBU 2013). Culex ousqua tem distribuição ampla pela América Central 

(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá), e 

também ocorre no México e na Colômbia (WRBU 2013) Culex usquatus está 

distribuído pelo México, Panamá, Belize, Guatemala Argentina, Brasil e Paraguai 

(WRBU 2013). Culex usquatissimus está presente na Colômbia, Costa Rica, Equador, 

Guiana, Panamá, Venezuela (WRBU 2013). Cx. covagarciae até o momento só foi 

encontrado na Venezuela. A distribuição dos membros do Grupo Coronator pode ser 

visto na Figura 1. É importante ressaltar que pela dificuldade da identificação 

morfológica destas espécies, e também que, com exceção de Cx. coronator, os 

membros do complexo são considerados de pouca importância epidemiológica, esta 

distribuição pode ser subestimada.  
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Figura 1. Mapas mostrando a distribuição das espécies do grupo Coronator.  
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1.2 CULEX CORONATOR  

Os adultos desta espécie têm hábitos predominantemente noturnos sendo 

considerados exofílicos e zoofílicos, com preferência alimentar por grandes mamíferos 

(MACKAY et al. 2010). Os imaturos de Cx. coronator podem ser encontrados em 

diversos tipos de criadouros, tanto artificiais quanto naturais, em poças no solo na 

sombra ou expostas ao sol, em fontes permanentes ou transitórias de água em 

ambientes rurais, silvestres e urbanos (FORATTINI 2002, PECOR 2002). Nos EUA, 

Cx. coronator é considerada uma espécie invasora que se dispersou rapidamente para 

o Leste, onde ainda passa por grande expansão (YEE et al. 2012). Na Venezuela foi 

associado com áreas parcialmente expostas de fragmentos florestais ao redor de 

focos enzoóticos de Encefalite Equina Venezuelana (ALFONZO et al. 2005). Em São 

Paulo, esta espécie foi associada a ambientes antrópicos (RIBEIRO et al. 2012).  

Culex coronator tem sido encontrado naturalmente infectado por alguns 

arbovírus, dentre eles o Vírus da Encefalite de São Luís (VESL), no Brasil e em 

Trinidad e Tobago, e Vírus da Encefalite Eqüina Venezuelana (VEEV) no México 

(CONSOLI & OLIVEIRA 1994). Embora já tenham sido detectados surtos de Encefalite 

de São Luís em São José do Rio Preto – SP, é possível que os casos da doença 

sejam bastante subestimados no Brasil, tanto pela reatividade cruzada com vírus da 

dengue (doença endêmica no país), quanto pela semelhança dos sintomas das duas 

doenças, o que dificulta o diagnóstico (MONDINI et al. 2007, SANTOS et al. 2006). 

Além disso, também pode haver infecção simultânea de vírus dengue e VESL 

(MONDINI et al. 2006). Similarmente, casos humanos de VEEV do subtipo IF já foram 

relatados na região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, bem como já foram 

isolados vírus do mesmo subtipo na região Amazônica, mas pouco se sabe a respeito 

da epidemiologia desta doença no Brasil (FIGUEIREDO 2007).  

Deste mosquito também já foram isolados o Vírus da Encefalite Mucambo, na 

região amazônica brasileira (FORATINI 2002), e o Vírus do Nilo Ocidental (VNO) nos 
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Estados Unidos (CDC 2014, UNLU et al. 2010). Pela sua preferência alimentar, é 

pouco provável que Cx. coronator tenha um papel importante na amplificação 

enzoótica no ciclo do VNO; contudo, esse mosquito pode fazer a ponte de transmissão 

do VNO tanto para equinos quanto para humanos (MACKAY et al. 2010).  

 

1.3 MORFOMETRIA GEOMÉTRICA DA ASA 

A morfometria, de um modo geral, pode ser definida como o estudo da forma 

e do tamanho, e de como estas duas variáveis se relacionam (MORAES 2003). A 

combinação da geometria com a estatística multivariada, que é o cerne da morfometria 

geométrica, assegura que a forma de uma estrutura seja caracterizada 

(KLINGENBERG & MARUGÁN-LOBÓN 2013). Assim, desde que haja 

correspondência entre os indivíduos e os marcos analisados de uma determinada 

estrutura anatômica, a análise da forma permiti comparações de um fenótipo entre 

indivíduos, populações e/ou espécies locais (DUJARDIN 2011). Em insetos, as asas 

são mais utilizadas para a análise da morfometria geométrica tanto por sua estrutura 

bidimensional, que reduz os erros de digitalização, quanto por possuírem 

características herdáveis que podem ser importantes no mecanismo adaptativo e 

evolutivo (DUJARDIN 2008).  

DUJARDIN (2008) levantou a hipótese de que o conhecimento da variação 

fenotípica pode contribuir para uma melhor compreensão das características 

biológicas de insetos de importância médica, incluindo mosquitos. Isso se deve ao fato 

de insetos vetores de doenças serem frequentemente submetidos a vários tipos de 

pressões seletivas, como infecções parasitárias, mudanças ambientais e paisagísticas, 

uso de inseticidas, entre outros. Um estudo feito com populações de Anopholes 

funestus demonstrou os efeitos genéticos e ambientais sobre o fenótipo desta espécie, 

comparando a morfometria de asa com o polimorfismo de cromossomos politênicos. 

As análises estatísticas sugerem fortemente que, em An. funestus, o tamanho das 

asas depende quase exclusivamente de fatores ambientais, enquanto a forma da asa 
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sofre pressão seletiva, sendo importante para a adaptação desta espécie ao meio 

ambiente (AYALA et al. 2011).  

Atualmente, o método tem sido amplamente empregado tanto para a 

distinção de espécies como para estudos microevolutivos. A morfometria foi utilizada 

para distinguir as espécies de libélulas Euphaea formosa de E. yayeyamana (LEE & 

LIN 2012) os mosquitos Anopheles homunculus, Anopheles cruzii e Anopheles bellator 

(LORENZ et al. 2012), Mansonia dives de Ma. bonneae (RUANGSITTICHAI et al. 

2011), Culex quinquefasciatus de Cx. nigripalpus (VIDAL et al. 2011), e os 

triatomíneos Triatoma sórdida de Triatoma garciabesi (GURGEL –GONÇALVES et al. 

2011) e Rhodinius robustus de R. prolixus (MÁRQUEZ et al. 2011). Em estudos 

microevolutivos, a morfometria geométrica foi utilizada para comparar populações de 

Aedes alpopictus de cinco países - EUA, França, Japão, Tailândia e Vietnã- 

(MORALES-VARGAS et al. 2013), Anopheles darlingi no Brasil (MOTOKI et al. 2012), 

Glossina palpalis palpalis no Sudeste da Costa do Marfim (KABA et al. 2012), 

Anopheles atroparvus no Sudeste da Europa (VICENTE et al. 2011), Culex theileri do 

nordeste da Turquia (DEMIRCI et al. 2012) e Phlebotomus papatasi em áreas 

endêmicas e não endêmicas para leishmaniose cutânea no Marrocos (PRUDHOMME 

2012).   

 

1.4 CITOCROMO OXIDASE I (COI) E DNA BARCODE 

Estudos utilizando fragmentos de DNA em taxonomia, filogenia e estudos 

populacionais têm se baseado em uma grande variedade de genes. Entretanto, os 

genes do DNA mitocondrial rapidamente dominaram o campo da sistemática 

molecular devido à sua herança materna, taxa de recombinação limitada, rápida 

evolução e sua resistência contra degradação. Tais características fazem com que 

estes genes sejam marcadores ideais para resolver muitas questões, 

principalmente no âmbito da identificação em nível de espécie (ROE & SPERLING 

2007).  
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Nos animais o DNA mitocondrial (mtDNA) ocorre como fita dupla hélice 

circular contendo 13 genes codificadores de proteínas, 2 genes que codificam RNA 

ribossômicos, 22 genes para codificar RNA transportadores e uma região controle 

não-codificante conhecida como região rica em A+T (WAUGH 2007). Citocromo c 

oxidase é uma grande proteína transmembrana encontrada na mitocôndria, e é 

altamente conservada entre espécies que empregam a fosforilação oxidativa em seu 

metabolismo. Esta proteína tem importante papel no mecanismo de apoptose e 

também funciona como receptor terminal de elétrons na cadeia respiratória, 

catalisando a redução do oxigênio à água e bombeando prótons através das 

membranas das cristas mitocondriais (WAUGH 2007, ZHAO 2008). A proteína 

compreende várias subunidades de origem nuclear e três subunidades sintetizadas na 

mitocôndria. As subunidades mitocondriais são conhecidas como subunidades I, II e 

III. O Citocromo c oxidase subunidade I (COI), é uma subunidade catalítica da enzima, 

sendo bastante conservada tanto estrutural, quanto funcionalmente. Contudo, os 

nucleotídeos do gene que a codifica mostram variação suficiente para diferenciar 

espécies (WAUGH 2007). 

Assim, foi proposto que um fragmento padrão de 658 pares de base (pb) 

deste gene fosse considerado como um código de barras para identificação de 

animais (HEBERT et al. 2003a, HEBERT et al. 2003b). Muitos trabalhos recentes 

mostraram que este método pode ser altamente preciso, sob certas condições (RUIZ 

et al. 2010, BLAGOEV et al. 2013, KULSANTIWONG et al. 2013, HUANG et al. 2013). 

Entretanto, outros pesquisadores sugerem que o sequenciamento deste fragmento 

pode não ser suficiente para diagnosticar espécies, uma vez que a diferenciação 

genética inter e intraespecífica podem coincidir (AVISE 2004, DESALLE et al. 2005). 

Assim, quanto mais sobreposição houver entre a variação genética intraespecífica e a 

divergência interespecífica, que separa espécies irmãs, por exemplo, menor será a 

eficiência da identificação das espécies através do código de barra, levando ao 

‘barcode gap’ (MEYER & PAULAY 2005). Além deste, outros problemas podem 
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diminuir a acurácia da identificação pelo método código de barras: os métodos 

analíticos empregados (DESALLE et al. 2005), pseudogenes (SONG et al. 2008) e a 

comum presença de parafiletismos e polifiletismo em espécies animais (FUNK & 

OMLAND 2003).  

O gene COI, além de empregado em taxonomia, também tem sido utilizado 

com frequência em estudos microevolutivos, conjuntamente com outros marcadores 

moleculares, sobretudo microssatélites. GUTIÉRREZ et al. (2010), realizaram um 

estudo microrregional com populações de Anopheles darlingi provenientes dos 

Estados de Córdoba e Antioquia, no Oeste da Colombia, utilizando o gene nuclear 

withe, o gene mitocondrial COI e oito marcadores microssatélites. O estudo mostrou 

que as duas populações poderiam se consideradas como uma, devido à baixa 

variabilidade genética e o alto fluxo gênico encontrado.  

Outro estudo com Aedes aegypti de diversas localidades da Bolívia, utilizou 

dois genes mitocondriais (COI e ND4) e nove microssatélties para avaliar a estrutura 

genética da espécie neste país e inferir sua origem geográfica mais provável (PAUPY 

et al. 2012). Os microssatélites mostraram que existe uma forte estruturação 

populacional entre as localidades geográficas, e os genes mitocondriais revelaram 

duas linhagens diferenciadas: uma restrita a localidades rurais no Sul da Bolívia, e 

outra predominante, encontrada em todo o país. Outros estudos similares utilizando 

estes marcadores foram utilizados em populações do triatomíneo Triatoma dimidiata 

na Colômbia (GÓMEZ-PALACIOS et al. 2013), na mariposa oriental na China (ZHENG 

et al. 2013), nos mosquitos Cx. tarsalis e Cx. quinquefasciatus nos EUA (PFEILER et 

al. 2013) e nos pombos Zenaida aurita das Antilhas (MONCEAU et al. 2013).   

 

1.5 MICROSSATÉLITES 

Na última década, marcadores microssatélites se tornaram um dos 

marcadores moleculares mais populares. Microssatélites, também conhecidos 

como Short Tandem Repeats (STRs) ou Simple Sequence Repeats (SSRs), são 
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pequenos fragmentos, nos quais motivos de um a seis bases são repetidos em 

tandem (SCHOLÖTTERER 2000). Eles têm sido encontrados em todos os 

organismos analisados até agora, e têm taxa de mutação de 10-6 a 10-2 por 

geração, e, portanto, mais altas do que as taxas de substituição de nucleotídeos 

(SCHOLÖTTERER 2000, LI et al. 2002).  

Os SSR podem ser encontrados em qualquer parte do genoma, tanto em 

regiões codificantes, quanto em não codificantes de proteínas, apesar de serem 

encontrados mais frequentemente em íntrons (TÓTH et al. 2000, LI et al. 2002). Os 

microssatélites são formados principalmente por um processo conhecido como 

deslizamento da DNA polimerase. Seu elevado polimorfismo de sequências 

repetitivas parece decorrer de um complexo realinhamento da sequência iniciadora 

à fita molde, após pausa e dissociação da DNA polimerase durante o processo de 

replicação do DNA (VIGUEIRA et al. 2001, HARTIG & KOOL 2005).  

Apesar de os microssatélites já terem sido considerados como parte do 

‘DNA lixo’, ou seja, com nenhum papel significativo para informação genômica, 

existem diversas evidências de que a variação no número de repetições dos SSRs 

pode ter efeitos não só moleculares, como também fenotípicos, o que levantou a 

hipótese de que talvez os microssatélites possam desempenhar um importante 

papel na evolução adaptativa (KASHI & KING 2006). Ainda segundo KASHI & 

KING (2006), do ponto de vista evolutivo, a instabilidade dos microssatélites pode 

ser indiretamente vantajosa, pois fornece uma variação genética abundante. 

Assim, devido às suas altas taxas mutacionais e suas características funcionais 

(marcadores genéticos nucleares de hereditariedade mendeliana, multialélicos e 

codominantes), se tornam bons marcadores em estudos populacionais.  

Em mosquitos, os microssatélites têm sido utilizados tanto em estudos 

micro quanto macrorregionais. Por exemplo, KOTHERA et al. 2012, realizaram um 

estudo microrregional no estado americano do Colorado, selecionando treze 

populações localizadas entre as principais bacias hidrográficas da região, 
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empregando 14 microssatélites. Os resultados mostraram que mesmo em pequena 

escala, foi possível evidenciar a diversidade genética destas populações. Mais 

tarde, KOTHERA et al. (2013), conduziram um estudo macrorregional, com o 

mesmo grupo de mosquitos, num transecto Norte-Sul do estado americano da 

Califórnia utilizando um conjunto de 17 loci de microssatélites. O objetivo deste 

estudo foi tanto avaliar a hibridação entre as espécies do complexo, quanto 

caracterizar estas populações. Os resultados mostraram que existe introgressão 

entre as espécies do complexo e que houve diferenciação genética moderada 

entre as populações.   

Apesar disso, os microssatélites também apresentam algumas limitações 

em decorrência da presença de alelos nulos. Estes são decorrentes de mutações 

pontuais na região flanqueadora e, portanto, não são amplificados na reação de 

PCR. Assim, indivíduos heterozigotos são erroneamente considerados como 

homozigotos, levando a um déficit de heterozigotos observados em relação aos 

esperados sob o Equilíbrio de Hardy Weinberg (JARNE & LAGODA 1996).   

 

JUSTIFICATIVA 

O histórico do Grupo Coronator demonstra a dificuldade da identificação 

morfológica dessas espécies. Após a descrição de Culex coronator em 1906, diversas 

espécies morfologicamente semelhantes a esta foram descritas. Entretanto, a 

identificação feita somente por caracteres da genitália masculina, fez com que o status 

dessas espécies fosse alterado diversas vezes ao longo desses anos. O fato de Cx. 

coronator ser encontrado infectado por diversos arbovírus demonstra que esta espécie 

pode ter importância epidemiológica, apesar de seu papel na dinâmica de transmissão 

destes arbovírus ainda não ser compreendida. Como a dispersão e as mudanças 

demográficas são difíceis de serem detectadas em mosquitos, estudos com foco em 

estrutura populacional podem ser importantes para entender a evolução e a dinâmica 

de populações de vetores. Ademais, a correta identificação de espécies que são 
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vetores potenciais, é fundamental para estudos de competência vetorial. Desta 

maneira, a morfometria da asa e o emprego de mardores moleculares, podem ser 

ferramentas importantes tanto para a distinção de fêmeas adultas do grupo Coronator, 

quanto para estimar a diversidade e a diferenciação de populações da espécie Culex 

coronator.   
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OBJETIVOS 

Geral   

� Examinar a variabilidade genética e morfológica de populações de Culex 

coronator das regiões Sul e Sudeste do Brasil; diferenciar fêmeas adultas da 

espécie Cx. coronator das de Culex usquatus.  

Específicos 

� Avaliar o nível de estruturação populacional de Cx. coronator no Sul e Sudeste 

do Brasil pela geometria da asa; 

� Avaliar o nível de estruturação populacional de Cx. coronator do Sul e Sudeste 

do Brasil através do sequenciamento do fragmento barcode do gene COI e 

pela análise de microssatélites; 

� Quantificar a diversidade genética e a diferenciação dentro e entre as 

populações de Culex coronator através do sequenciamento do fragmento 

barcode do gene COI e pela análise de microssatélites;  

� Procurar caracteres diagnósticos nas asas das fêmeas que permitam distinguir 

Cx. coronator de Cx. usquatus.  

� Distinguir Cx. coronator de Cx. usquatus pela comparação de sequências de 

COI.  

� Examinar a presença de mais espécies sob o nome de Cx. coronator s.s. . 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Formas imaturas dos mosquitos de sete populações foram coletadas em 9 

pontos entre os anos de 2010 e 2012, de Outubro à Janeiro nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil (Tabela  1, Figura  2). As amostras empregadas para cada marcador estão na 

tabela do Anexo 1.  As formas imaturas de Cx. coronator e Cx. usquatus foram 

coletadas em campo (Figura 3 ) em diferentes estágios de desenvolvimento, com o 

auxílio de uma concha entomológica. Cada criadouro foi caracterizado pela coloração 

da água, localização, tipo de criadouro (natural ou artificial) e pela presença ou 

ausência de sombra, vento, vegetação e poluição. Para evitar erros de identificação, 

alguns criadouros foram subdivididos e receberam diferentes códigos quando 

apresentam mais de um estágio larval (1º, 2º, 3º e 4º instars). Após a coleta, os 

imaturos foram acondicionados em potes plásticos com água para transporte até o 

insetário da Faculdade de Saúde Pública - USP, onde foram criados até a fase adulta. 

As condições do insetário são de temperatura e umidade ambientes, com fotoperíodo 

de 12 horas.  Sempre que possível, as exúvias das larvas e das pupas foram 

recolhidas e mantidas em álcool 80% até a sua montagem. Dos machos adultos de 

cada colônia foram cortadas as genitálias para a correta identificação. As fêmeas 

foram conservadas em sílica até a retirada da asa para análise morfométrica. O 

restante de cada fêmea adulta foi utilizado para a extração do DNA. 
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Tabela 1. Localidades, códigos e coordenadas dos espécimes utilizados no trabalho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade Código Estado Coordenadas 

Pariquera-Açu  PARI SP 24º44' S 47º49'W 

São Paulo - Parque Ecológico do Tietê  PET SP 23º17’13.44”S 46º19’13.44”W 

Rio de Janeiro - Bairro Vargem Pequena  RJ RJ 22º35’11.40”S 43º16’29.89”W 

Rio de Janeiro - Bairro Cosme Velho  RJ RJ 22º32’3.12”S 43º8’1.28”W 

Conceição do Mato Dentro  MG MG 19º0’40.39”S 43º16’38.17”W 

Tijucas do Sul  PR PR 25º56681’S 49º11326’W 

Tijucas do Sul – Distrito de Lagoinha  PR PR 25º34’0.52”S 49º6’47.74”W 

Joinville – Distrito de Pirabeiraba  SC SC 26º11065’S 48º59177’W 

Maquiné  RS RS 29º40’26.58”S 50º12’50.22”’W 
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Figura 2. Mapa mostrando os locais de coleta e as elevações. As linhas representam 

os limites dos cinco estados de onde foram amostrados os espécimes. A área 

vermelha - indicando as maiores elevações entre os estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo- representa a Serra da Mantiqueira.  
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Figura 3. Criadouros dos espécimes coletados do Grupo Coronator. A e B: Buraco em 

pedra e pegadas de animais em Conceição do Mato Dentro (MG); C: Poça no solo em 

Tijucas do Sul (PR); D: terreno alagadiço em Maquiné (RS). 

  

A B 
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2.1.2 Caracterização dos locais de coleta 

 

As coletas foram realizadas em diferentes latitudes, e, portanto, em diferentes 

domínios bioclimáticos:  

- Município de Pariquera-Açu (PARI): localizada no Vale do Ribeira, apresenta Floresta 

Ombrófila Densa. Entretanto, a vegetação apresenta estágio avançado de sucessão, 

devido à ação antrópica. Os espécimes foram coletados em fazenda de gado, e em 

buracos e poças no solo em áreas rurais, próximos a fragmentos de mata. 

- Município de São Paulo, Parque Ecológico do Tietê (PET): o parque é uma Área de 

Proteção Ambiental, servindo de bacia de acumulação de água do Rio Tietê para que 

não haja enchentes na Marginal. O parque é uma área reflorestada com espécies 

nativas de Mata Atlântica, com 14 milhões de metros quadrados inseridos em 

ambiente urbano. As amostras foram coletadas numa área de acesso restrito ao 

público.  

- Município do Rio de Janeiro (RJ): com relevo bastante variado, apresentando 

escarpas elevadas, e mares de morros, a cidade também está inserida no bioma da 

Mata Atlântica, embora esta esteja bastante degradada. Os espécimes coletados 

nesta cidade vieram de duas regiões bastante distantes: uma, no bairro de Vargem 

Pequena - próximo ao pé do Maciço da Pedra Branca - e outra na Serra da Carioca, 

próximo à Floresta da Tijuca, na estrada que dá acesso ao Morro do Corcovado, no 

bairro do Cosme Velho.   

- Município de Conceição do Mato Dentro (MG): localizada na porção oriental da serra 

do Cipó e da cordilheira do Espinhaço, também apresenta um relevo bastante 

acidentado. A vegetação predominante é o Cerrado e o Campo Cerrado, sendo o 

principal modificador destes ambientes as pastagens. A cidade está inserida dentro do 

corredor ecológico que se estende da região central do Estado de MG, ao norte do 

Estado da BA, sendo esta uma área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Os 
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espécimes foram coletados em pastos e em buracos em pedras próximos a 

cachoeiras.  

- Municípios de Tijucas do Sul (PR) e Joinville (SC): esta região está inserida em um 

sistema de transição entre Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional 

Semidecidual. O principal modificador de ambiente é a agricultura de hortaliças, feito 

por colonos europeus. As coletas no PR foram feitas no primeiro planalto, na margem 

de estradas de terra, em altitudes superiores a 900m. Já em SC as amostras foram 

coletadas em Pirabeiraba, distrito de Joinville, o qual, por ser próximo ao litoral, fica 

em altitudes mais baixas (207m).  

- Município de Maquiné (RS): localizada na região do litoral norte do RS, esta cidade 

está inserida na Reserva Biológica da Serra Geral, e na área de Proteção Ambiental 

Estadual Rota do Sol, numa zona de transição entre a planície costeira e as encostas 

da serra geral. Assim como no Paraná e Santa Catarina, a vegetação se caracteriza 

por Floresta Ombrófila Densa a Leste e Floresta Estacional Semidecidual, sendo o 

principal modificador a agricultura de hortaliças. Os espécimes foram coletados dentro 

da Fundação Estadual de Agropecuária (FEPAGRO), e próximo da área central da 

cidade.    

 

2.2 PREPARO DE LÂMINAS DE LARVA E PUPA 

 

As exúvias foram preservadas em álcool 80% e passadas para os álcoois 

90%, 95% e 100% sucessivamente, cada um por 20 minutos. Após a retirada do álcool 

absoluto uma gota de óleo de cravo (Eugenol) foi acrescida e mantida até o momento 

da montagem. As exúvias foram montadas em Bálsamo do Canadá entre lâmina e 

lamínula, seguindo as técnicas para montagem de exúvias de larvas e pupas de 

Culicidae para posteriormente serem depositadas na Coleção Entomológica de 

Referência da Faculdade de Saúde Pública. 
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2.3 PREPARO DE LÂMINAS DE GENITÁLIA MASCULINA  

 

As genitálias foram cortadas com o auxílio de pinça fina na altura do 

segmento abdominal VII e então colocadas em banho de KOH 20% (hidróxido de 

potássio 20%) por 12 horas. Após este período o KOH foi removido e substituído por 

álcool acético 20% (Álcool absoluto + Ácido acético). Em seguida o álcool acético foi 

trocado e somado a uma gota de fucsina ácida 1%. Então foi feita a desidratação das 

peças em série de álcoois de diferentes concentrações, 80, 90, 95% e 100% cada um 

por 10 minutos. Após a retirada do álcool absoluto foi acrescida uma gota de óleo de 

cravo (Eugenol). Após o banho de Eugenol, as peças foram dissecadas com o auxílio 

de um estilete fino, separando-se os gonocoxitos, o falósoma, o proctíger e os tergitos 

VIII e IX. A montagem foi feita com Bálsamo do Canadá, entre lâmina e lamínula.  

 

2.4  MONTAGEM DE ASAS 

As asas esquerdas de cada fêmea foram removidas com o auxílio de uma 

pinça de ponta fina, e em seguidas foram montadas em camada fina de Bálsamo do 

Canadá, entre lâmina e lamínula. 

 

2.5 MORFOMETRIA GEOMÉTRICA DA ASA 

As imagens das asas foram capturadas com o auxílio de câmera digital Leica, 

modelo M205C, no aumento de 50x. Para o estudo populacional de Cx. coronator 

foram utilizadas as seguintes populações: Minas Gerais, MG (n=27), Pariquera- Açu, 

PARI (n=23), Parque Ecológico do Tietê, PET (n=27), Rio de Janeiro, RJ (n=24), Rio 

Grande do Sul (n=23), SC (n=29) e Paraná, PR (n=23). Já para a separação das 

espécies Cx. coronator e Cx. usquatus, foram utilizadas 23 amostras de cada espécie, 

ambas provenientes de Pariquea-Açu. Sobre estas imagens, foram tomados 18 pontos 

das asas (Figura 4 ), sobre um plano cartesiano, com o auxílio do programa TpsDig2 

V2.14 (QSC – James Rohlf).  
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Figura 4. Foto da asa esquerda de Culex coronator, mostrando os 18 pontos utilizados 

na análise da morfometria geométrica da asa. 

 

Comparações entre as populações foram efetuadas mediante o cálculo de 

distância de Procrustes no programa COV (JP. Dujardin). As distâncias geradas entre 

as amostras foram convertidas em um fenograma construído pelo algoritmo de 

Neighbor-Joining com o auxílio do software Phylip. A topologia resultante da análise foi 

visualizada no Programa TreeView (PAGE 1996). O teste de Mantel foi conduzido a 

fim de testar a correlação entre a distância geográfica e a distância de Procrustes. 

Para estimar o tamanho global da asa, foi calculado o tamanho do centroide 

no programa MOG (JP. Dujardin). O tamanho do centroide é determinado pela raiz 

quadrada da soma do quadrado das distâncias de cada ponto anatômico ao centroide, 

sendo este último o ponto imaginário que representa o centro geométrico da asa 

(BOOKSTEIN 1991) O gráfico para análise do tamanho do centroide foi construído no 

programa Statistica v.7 (StatSoft). Os testes de ANOVA e Tukey-Kramer foram feitos 

no programa GraphPad InStat v. 3 (GraphPad Software, San Diego California USA), 

para averiguar a significância da diferença entre as médias do tamanho do centroide 

entre as populações e entre as espécies. Para determinar se houve associação entre 

a média do tamanho do centroide e a variação latitudinal entre as populações de Cx. 

coronator, uma análise de regressão linear simples foi conduzida no programa 

Statistica 7 (StatSoft).  
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O efeito alométrico dentre as populações foi analisado pela regressão das 

coordenadas de Procrustes (variáveis dependentes) contra os tamanhos dos 

centroides (variáveis independentes). Os testes de significância estatística foram 

estimados por 10.000 testes de permutação. Para verificar a precisão da classificação 

das espécies pela morfometria, cada indivíduo foi reclassificado, comparando a média 

geral da forma da asa para cada espécie, utilizando as distâncias de Procrustes no 

programa MorphoJ (KLINGENBERG 2011). A diversidade morfológica intraespecífica 

foi estimada pela "quantidade de dispersão" dos indivíduos no morfoespaço dos 

Componentes Principais (CP). Para estimar a diversidade, os pontos que representam 

cada individuo no plano cartesiano dos CP de cada população foram digitalizados 

usando software TpsDig (QSC – James Rohlf). O vetor de tamanho do centroide de 

cada população no morfoespaço foi estimado pelo programa TpsRelW (QSC – James 

Rohlf). Em seguida, o valor deste vetor foi usado para avaliar a diversidade 

morfológica dentro de cada população. A quantidade de dispersão de indivíduos (de 

um único conjunto) no morfoespaço é proporcional à variabilidade morfológica desse 

conjunto da população.  

Para comparar a variação de formato alar entre as populações de Cx. 

coronator e entre as espécies Cx. coronator e Cx. usquatus, foi feita a análise 

discriminante derivada da superimposição de Procrustes no programa MorphoJ 

(KLINGENBERG 2011). Através dos programas TPSSPLIN versão 1.2 (QSC – James 

Rohlf), as formas de consenso de cada espécie foram usadas para analisar as 

deformações relativas.  

 

2.6. AMPLIFICAÇÃO E SEQUENCIAMENTO DO FRAGMENTO BARCODE DO 

GENE COI 

A extração do DNA genômico foi feita com o Kit DNeasy Blood and Tissue 

Handbook (Qiagen), seguindo o protocolo do fabricante. 
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Para o gene COI a reação de amplificação foi montada a partir do DNA 

extraído de cada mosquito, com volume final de 25 µl, utilizando-se 1,0 µl de DNA da 

amostra, 1x solução estoque do tampão 10x (200mM Tris-HCl. ph 8.4, 500Mm KCl) 

0,16 mM dNTP, 1,5 mM MgCl2 e 1 U Taq polymerase (Platinum® Taq DNA 

Polymerase - Invitrogen), 0,2 µM dos oligonucleotídeos denominados LCOI 1490 

(5’GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3’) e HCOI 2198 (5’- TAA ACT TCA 

GGG TGA CCA AAA AAT-3’) (FOLMER et al. 1994). Para cada uma das reações de 

PCR foi utilizado um controle negativo, para certificar que as amostras estão livres de 

contaminações. As reações de amplificação foram realizadas em termociclador My 

Cycler (Bio-Rad) com os ciclos de temperatura programados para: 1 ciclo de 94°C por 

2 min, 5 ciclos de 94ºC por 1min, 45ºC 1min30s, 68ºC 1min, seguidos por 35 ciclos de 

94ºC 30s, 51ºC 30s, 68º 1min, com um ciclo de extensão final de 68°C por 10 min.  

Após a amplificação dos genes, os produtos foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose segundo SAMBROOK et al. (1989), para a visualização dos 

produtos de PCR, em seguida os mesmos foram purificados com PEG 20% 

(Polietilenoglicol 8000 AMRESCO) + 2,5Mm NaCl. Após a purificação, foram feitas as 

reações de seqüenciamento nos dois sentidos (foward e reverse) com o kit comercial 

ABI Prism dGTP Big Dye® Terminator v3.1 (PE Applied Biosystem, Warrington, UK). 

Para esta reação, foram utilizados os oligonucleotídeo LCOI1490 ou HCOI 2198 a 

0,36pmol, e aproximadamente, 20ng de DNA. As reações de sequenciamento foram 

feitas em termociclador My Cycler (Bio-Rad) com os ciclos de temperatura 

programados para: 96ºC por 2min seguidos de 35 ciclos de 45s a 96°C, 30s a 50°C, 4 

min a 60°C . Após o sequenciamento, as amostras foram precipitadas com acetato de 

sódio (Acetato de Sódio 3M + álcool 100%) e depois foram secas a 95ºC e 

armazenadas à -20ºC até serem corridas em sequenciador automático ABI PRISM 

3100 GeneticAnalyzer/HITACHI. 
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2.6.1 Análise de dados do fragmento barcode  

Um total de 146 sequências das espécies Culex coronator e Culex usquatus 

foram analisadas. As sequências foram alinhadas no programa Clustal X 2.1 (LARKIN 

et al. 2007). Destas sequências, 12 pertenciam a espécie Cx. usquatus e 134 às 

seguintes populações de Cx. coronator: PARI (n=17), RJ (n=16), PET (n=23), MG 

(n=17), PR (n=23), SC (n=20) e RS (n=18).  

Para estimar a diversidade, a frequência e a relação entre os haplótipos, uma 

árvore parcimoniosa não enraizada foi gerada pelo programa TCS (CLEMENT et al. 

2000). Para isso, uma matriz de distância absoluta foi calculada para todos os pares 

de haplótipos. A probabilidade de parcimônia foi calculada para as diferenças 

pareadas até a probabilidade de 95% (CLEMENT et al. 2000). Para estimar as 

distâncias dentro e entre as populações, e entre a espécie Cx. usquatus e as 

populações de Cx. coronator, as sequências foram examinadas no programa MEGA 

5.0 (TAMURA et al. 2011), sob o algoritmo Kimura 2-Parametros (K2P). Os índices de 

diversidade genética, os testes de neutralidade -Tajima’s D e Fu’s Fs- (TAJIMA 1989, 

FU 1997), foram calculados utilizando o programa DnaSP v 5.10.1 (LIBRADO & 

ROZAS 2009). Através do Fu’s Fs teste também é possível avaliar se houve expansão 

populacional, uma vez que esta leva a grandes valores negativos na estatística do 

teste (RAMOS-ONSINS & ROZAS 2002).  

A análise Bayesiana foi utilizada para reconstruir as relações filogenéticas entre 

os haplótipos, por meio do programa Mr. Bayes v3.1.2 (HUELSENBECK & RONQUIST 

2000). O melhor modelo de evolução de verossimilhança foi determinado pelo Akaike 

Information Criterion (AIC), no programa JModeltest (POSADA 2008). O MCMC foi 

feito em duas corridas simultâneas em análises independentes, partindo de duas 

diferentes topologias aleatórias, para determinar a melhor amostragem de 

probabilidade posterior. O desvio padrão médio foi utilizado para monitorar a 

convergência entre as duas corridas. Quando este valor cai para menos de 0,01, 
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significa que os valores das duas corridas estão convergindo, e, portanto, a análise 

pode ser concluída. Assim, a corrida foi feita em 7.000.000 de gerações, amostrando 

uma topologia a cada 1000 gerações. Após a corrida, 25% das topologias amostradas 

antes da convergência das corridas foram descartadas como burnin. Uma sequência 

de Cx. restuans do genBank foi utilizada como grupo externo. 

 

2.7 MICROSSATÉLITES 

Para esta análise, as populações de Cx. coronator foram amostradas 

utilizando-se machos e fêmeas, da seguinte maneira: PARI (N=28), PET (N=29), MG 

(N=27), RJ (31), PR (N=30), SC (N=30) e RS (31). Para cada população foram 

utilizados quatro loci de microssatélites (Tabela 2 ). Para todos os loci, a reação de 

amplificação foi efetuada com volume final de 25µl, utilizando-se 1,0µl de DNA da 

amostra e 12,5µl, de PCR Master Mix (2X) Thermo Fisher Scientific Inc., completando 

o volume final com água ultrapura. Como para a amplificação de COI, foram utilizados 

controles negativos. Para os loci CUTD120/DQ296493 e CUTB1/DQ296484, a 

concentração final de cada oligonucleotídeo foi de 1,25 µM, sendo os ciclos de 

temperaturas programados para: 1 ciclo de 95 °C por  5 min, seguidos de 35 ciclos de 

95 °C for 1 min, temperatura de anelamento por 1 mi n (60ºC para 

CUTD120/DQ296493 e 61ºC para CUTB1/DQ296484), 72 °C  por 1 min, seguidos de 1 

ciclo de extensão final de 10 min 72°C. Para locus CxqCA115a, foram utilizados 

0,625µM de cada oligonucleotídeo, com ciclos de temperatura programados para:1 

ciclo de 94ºC (5 min), seguidos por 35 ciclos de 94ºC(40s), 55ºC(40s) e 72ºC (30s), 

com extensão final de 72ºC (15 min). Para o locus CUTD104/DQ682704 foram 

utilizados 1,25µM de cada oligonucleotídeo, em ciclos de temperatura de: 1 ciclo de 

95°C por 5 min; 10 ciclos de 94°C por 30s, 55ºC por  1 min e 72 °C por 30s e 27 ciclos 

de 94°C por 30s; 60°C for 1 min, e 72°C por 30s, se guidos de um ciclo de extensão 
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final de 72ºC por 10 min. A visualização dos produtos seguiu o mesmo protocolo do 

gene COI.  

Após a amplificação dos fragmentos, foram feitos dois multiplex: um com os 

marcadores CxqCA115a e CUTB1/DQ296484; e outro com os marcadores 

CUTD120/DQ296493 e CUTD104/DQ682704. Para cada multiplex, os produtos de 

PCR foram diluídos em água ultrapura na proporção de 1:10. Em seguida, 2µL de 

cada multiplex foram ressuspendidos em 13µl de solução de formamida HI-DI (Applied 

Biosystems) + marcador de peso molecular GeneScan 500 ROX (Applied Biosystems). 

A eletroforese das amostras foi feita em sequenciador automático ABI 3730. 

 
2.7.1 Análise de dados  
 

As frequências dos alelos de cada locus e a diversidade genética foram 

calculadas diretamente a partir dos dados genotípicos usando o programa GENEPOP 

4.2 (RAYMOND & ROUSSET 1995). A presença e a porcentagem de alelos nulos por 

locus foram estimadas pelo algoritmo EM (Estimation Maximization) (DEMPSTER et 

al. 1977) pelo programa GENEPOP v 4.2. O teste exato de Fisher foi utilizado pelo 

programa GENEPOP v 4.2 para avaliar a significância estatística do desequilíbrio de 

ligação. O programa Arlequin v 3.1 (EXCOFFIER & SCHNEIDER 2005) foi utilizado 

para gerar as estimativas de diversidade genética observada e a Heterozigosidade 

esperada (Ho e He, respctivamente) usando a estimativa imparcial de NEI (1987). Esta 

informação foi utilizada para determinar se houve desvios de equilíbrio de Hardy-

Weinberg (EHW) para cada locus dentro de cada população pelo Teste exato de 

Fisher utilizando uma cadeia de algoritmos de Markov com 1.000.000 replicações 

(GUO & THOMPSON 1992). O coeficiente de endogamia (Fis), utilizado para 

descrever a intensidade e o sinal do desvio de EHW, foi calculado pelo método 

descrito por WEIR & COCKERHAM (1984), no programa GENEPOP v 4.2.  Para 

estimar o quanto a variação genética esta dividida neste sistema, foram realizadas 

duas Análises de Variância Molecular (AMOVA) no programa Arlequin v 3.1: uma em 
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que todas as populações foram incluídas em um grupo, e outra na qual as populações 

do Sudeste foram consideradas como um grupo diferente das populações do Sul.  

Para examinar o grau de estruturação genética nas populações, uma matriz 

de dissimilaridade com os valores de Fst foi construída, e a significância estatística de 

cada valor foi determinada por testes de permutação de 1023 rodadas. A partir desta 

matriz, uma topologia não enraizada de Neighbour-Joining (NJ) foi gerada pelo 

programa Phylip. O fluxo gênico foi calculado de acordo com BARTON & SLATKIN 

(1986) no programa GENEPOP v 4.2.  

O programa Structure v. 2.3.4 (PRITCHARD et al. 2000), foi utilizado para 

testar o poder dos microssatélites estudados, na alocação de indivíduos dentro das 

populações. Para isso, foi feita uma análise Bayesiana com sete corridas (K de 1 a 7) 

com 2.000.000 gerações e período de burnin de 500.000 em cada corrida. Para 

determinar o número mais provável de agrupamentos genéticos, os resultados obtidos 

pelo programa Structure foram testados no programa Structure Harvester (EARL & 

VON HOLDT 2012), através do teste de Evanno (EVANNO et al. 2005). Depois de 

determinado o número de agrupamentos (K=4), outra análise bayesiana foi feita com 

uma corrida no programa structure nas mesmas condições anteriores. Para mostrar 

uma possível estruturação entre Sul e Sudeste uma nova corrida nas mesmas 

condições foi realizada com K=2.  

Para avaliar se houve associação entre as distâncias genéticas e 

morfológicas, uma análise de regressão simples foi feita no programa Statisca v.7 

(Statsoft).   
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Tabela 2. Marcadores microssatélites utilizados na análise populacional de Cx.coronator das regiões Sul e Sudeste.  

Locus Sequência (5'-3') Motivos de repetição Referências 

CUTB1 (6-FAM) F:GAAAAAAAGGCGCAACATT (GA)n (AGA)n (GA)n (GA)n (AG)n RASGON et al., 2006 

DQ296484 R: GAAGGTGCCAGCCTACTTG 
CxqCA115a (6-FAM) F: GTCGTCAAACTGCCAATAA  (CA)12 AA(CA)3 EDILLO et al., 2007 

R: GCGGAAATAGAACAAACG 

CUTD120 (6-FAM) F:TACCCTCGCAAACAAAACAA (CAG)n RASGON et al., 2006 

DQ296493 R: GTCGGCTTCCATTCCACTAC 

CUTD104 (NAD) F: CGCCAGTAACCAGATTATGC (CAG) n CAA(CAG) n (CAA) n 
VENKATESAN et al., 
2007 

DQ682704 R: GTTGTTGTGATTGTTGCTGTGT 
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3. RESULTADOS 

  

3.1. DESCRIÇÃO DOS CRIADOUROS 

Os criadouros observados neste trabalho para as formas imaturas de Cx. 

coronator, foram, em geral, transitórios, caracterizados por poças no solo, de pequeno 

(pegadas de animais) ou médio porte, com pouca ou nenhuma sombra. Em grandes 

criadouros tais como lagos, córregos e terrenos alagadiços, as formas imaturas desta 

espécie só foram coletadas nas pegadas deixadas pelos animais ao beber água. Os 

habitats geralmente apresentavam água com alguma coloração, pouca ou nenhuma 

vegetação, com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Não foram 

coletados imaturos em águas poluídas, embora não seja incomum observar esta 

espécie em drenagens de esgoto (FORATINNI 2002). Somente uma vez foram 

encontradas larvas de Cx. coronator em criadouro artificial (bacia de água). 

 

3.2. MORFOMETRIA GEOMÉTRICA DA ASA 

 

3.2.1 Análise populacional de Cx. coronator 

O tamanho do centroide (TC) para as populações de Cx. coronator variou de 

1.36mm à 2.25mm. A menor média do TC foi de 1.45mm na população do RJ, 

enquanto a maior foi de 2.11mm no PR. As outras populações tiveram médias de TC 

de 1.62mm (MG), 1.99mm (PARI), 1.51mm (PET), 1.79mm (SC) e 2.01mm (RS). A 

população que mais variou em relação ao TC foi PARI (1.79mm to 2.2mm) (Figura 6 ). 

A significância estatística entre as diferenças das médias do TC entre as populações 

está na Tabela 3. Os resultados da análise de Regressão Simples mostraram uma 

correlação positiva entre a latitude e a média dos centroides (Figura 7 ), com 

correlação moderada (R2=0,5), mas sem significância estatística (p=0,072).   
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Figura 6: Estatística descritiva do tamanho do centroide das sete populações de Cx. 

coronator estudadas. 

 

Tabela 3. Teste de ANOVA para a significância das diferenças das médias do 
tamanho do centroide entre as populações. Para P<0.05 as diferenças foram 
significantes. Os valores em negrito indicam as diferenças que foram estatisticamente 
significantes.  

 MG PARI PET RJ RS SC PR 

MG               

PARI P<0.001             

PET P>0.05 P<0.001           

RJ P<0.01 P<0.001  P>0.05         

RS P<0.001 P>0.05  P<0.001 P<0.001       

SC P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001     

PR P<0.001 P<0.05 P<0.001 P<0.001  P>0.05  P<0.001   
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Figura 7 : Regressão linear simples entre a média do tamanho dos centroides 
de cada população de Cx. coronator e as latitudes de cada localidade de coleta. Os 
TCs estão em mm e as latitudes em graus.   

 

O fenograma de NJ (Figura 8 ) das distâncias de Procrustes mostrou dois 

agrupamentos distintos: um com MG e RJ, e outro com as populações restantes. 

Assim, as amostras de MG e RJ mostram-se bastante similares entre si, sendo 

morfologicamente mais distantes das populações restantes. As amostras do Sul 

também mostraram similaridade, sendo PR e RS mais próximos morfologicamente 

entre si, do que com SC. Já PARI apresentou-se mais próxima das populações do Sul, 

do que do Sudeste, enquanto PET apareceu como a população mais distinta neste 

agrupamento. O resultado da Análise de Regressão do tamanho contra a forma alar foi 

estatisticamente significante, com efeito alométrico moderado (9.5%). Após a retirada 

do efeito alométrico os testes de permutação com 10.000 rodadas foram conduzidos, 

mostrando que somente as diferenças da população do RS em relação à SC e PR não 

foram estatisticamente significantes para a distância de Procrustes (Tabela 4 ). Os 

testes cruzados de revalidação dos agrupamentos estão dispostos na Tabela 5 . A 

diversidade intrapopulacional foi semelhante entre as sete populações estudadas 

(Figura 9 ). 
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Figura 8. Fenograma de NJ das distâncias de Procrustes de sete populações de Cx. 
coronator. 
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Tabela  4: Valores de P para os testes de permutação de 10.000 rodadas para a 
distância de Procrustes entre as populações. Para P<0,05 as diferenças foram 
consideradas significantes. 

 MG RJ PET PARI PR SC RS 

RJ 0,022             

PET <0,0001 0,0002           

PARI <0,0001 <0,0001 0,0013         

PR <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0003       

SC <0,0001 <0,0001 0,0001 0,0348 0,01     

RS <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,08 0,0908   

 

 

Figura 9. Diversidade morfológica intrapopulação das sete populações de Culex 

coronator estudadas.  
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Tabela 5. Testes cruzados de reclassificação para a análise discriminante das sete 
populações de Cx. coronator.   

Agrupamentos MG PARI PET RJ PR RS SC Total 
MG 19 (70.3%) 8 (29.7%)      27 
PARI 7 (30.5%) 16 (69.5%)      23 
MG 20 (74%)  7 (26%)     27 
PET 6 (22.3%)  21 (77.7%)     27 
MG 13 (48%)    14 (52%)   27 
PR 10 (43.5%)    13 (56.5%)   23 
MG 19 (70.3%)   8 (29.7%)    27 
RJ 8 (33.3%)   16 (66.7%)    24 
MG 19 (70.3%)     8 (29.7%)  27 
RS 2 (8.7%)     21 (91.3%)  23 
MG 21 (77.8%)      6 (22.2%) 27 
SC 8 (27.6%)      21(72.4%) 29 
PARI  21 (91.3%) 2 (8.7%)     23 
PET  3 (11.2%) 24 (88.8%)     27 
PARI  17 (74%)   6 (26%)   23 
PR  6 (26%)   17 (74%)   23 
PARI  14 (61%)  9 (39%)    23 
RJ  9 (37.5%)  15 (62.5%)    24 
PARI  18 (78.2%)    5 (21.8%)  23 
RS  6 (26%)    17 (74%)  23 
PARI  19 (82.6%)     4 (17.4%) 23 
SC  11 (38%)     18 (62%) 29 
PET   15 (56%)  12 (44%)   27 
PR   11 (48%)  12 (52%)    23 
PET    23 (85%) 4 (15%)    27 
RJ   5 (20%) 19 (80%)    24 
PET   20 (74%)   7 (26%)  27 
RS   5 (21.7%)   18 (78.3%)  23 
PET   19 (70.4%)    8 (29.6%) 27 
SC   10 (34.5%)    19 (65.5%) 29 
PR    8 (34.8%) 15 (65.2%)   23 
RJ    13 (54%) 11 (46%)   24 
PR     14 (61%) 9 (39%)  23 
RS     9 (39%) 14 (61%)  23 
PR     17 (74%)  6 (26%) 23 
SC     9 (31%)  20 (69%) 29 
RJ    12 (50%)  12 (50%)  24 
RS    8 (34.8%)  15 (65.2%)  23 
RJ    15 (62.5%)   9 (37.5%) 24 
SC    9 (31%)   20 (69%) 29 
RS      19 (82.6%) 4 (17.4%) 23 
SC      19 (65.5%) 10 (34.5%) 29 

 

 

3.2.2 Distinção entre Cx. coronator e Cx. usquatus  

 

A média do tamanho do centroide para Cx. coronator foi 1.98mm e 2.19mm 

para Cx. usquatus, sendo a diferença entre elas extremamente significante 

(P<0.0001). O menor valor de tamanho do centroide para Cx. coronator foi 1.6mm, e o 
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maior valor foi de 2.38mm. Já em Cx.usquatus estes valores variaram de 2.0mm à 

2.38mm (Figura 10 ).  

 

 

Figura 10. Estatística descritiva do tamanho do centroide de Cx. coronator e Cx. 
usquatus. Os valores estão em mm. 
 

 

A análise discriminante entre Cx. coronator e Cx. usquatus, mostrou dois 

agrupamentos distintos no morfoespaço de acordo com cada espécie (Figura 11 ). 

Somente a distância de Mahalanobis entre as espécies foi significante nos testes de 

permutação, sendo esta 6.6. A precisão da classificação das espécies nos testes 

cruzados de reclassificação foi de 82.6% para Cx. coronator e 61% para Cx.usquatus. 

As maiores deformações das asas consenso de cada espécie encontradas na parte 

central da asa (Figura 12 ) 
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Figura 11. Morfoespaço da análise discriminante, mostrando as diferenças no formato 
alarde Cx. coronator e Cx.usquatus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 : Variação do formato alar entre Cx. coronator e Cx. usquatus, utilizando a 
função “thin plate splines”. 

 

3.3. ANÁLISE DO FRAGMENTO BARCODE DO GENE COI 

Um fragmento de 651 pares de base (pb) foi amplificado. A média de 

composição dos nucleotídeos, incluindo todas as populações de Cx. coronator e os 

espécimes de Cx. usquatus, mas sem o grupo externo, foi: 39,7%T, 15,8%C, 29,0%A, 
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15,5%G sendo, portanto, a média de composição A+T = 68,7%. O número de sítios 

variáveis foi 56, sendo 50 transições e 6 transversões.  

A rede de haplótipos gerada pelo programa TPS (Figura 13 ) mostrou 49 

haplótipos diferentes dentre as populações empregadas de Cx. coronator, sendo que o 

mais frequente incluiu 19 sequências de quatro populações, dentre as sete 

empregadas na análise. Além deste, outros 13 haplótipos também compartilharam 

sequências entre as populações. A rede de haplótipos não mostrou nenhuma 

estruturação populacional clara, ou agrupamentos de acordo com as localidades 

geográficas.  

A análise de distância utilizando o algoritmo K-2P mostrou PARI como a 

população mais divergente dentre as analisadas, como 1,38% de divergência entre as 

sequências. Já o RJ foi a população mais homogênea com apenas 0,46% de 

divergência. A análise de divergência entre as sete populações de Cx. coronator 

mostrou variação de 0,6% a 1,4%. No entanto, as divergências entre as populações de 

Cx. coronator com Cx. usquatus foram levemente menores, variando de 0,8% a 1,3% 

(Tabela 7 ). Tanto o teste de Tajima’s D, quanto a estatística de Fu Fs foram 

estatisticamente significantes (Tajima’s D:-2,29 e Fu’s Fs: -21,082), portanto, 

rejeitando a hipótese de mutação neutra. O índice de diversidade genética (π) foi 

0,013.  
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Figura 13 . Rede de haplótipos Parcimoniosa não enraizada de haplótipos do gene COI, das sete populações de Cx. coronator, gerada pelo 
programa TCS. O tamanho das figuras geométricas é proporcional ao número de indivíduos inseridos no haplótipo. Cada círculo representa 
um único haplótipo, as cores mostram a origem do haplótipo, e os números a quantidade de sequências inseridas no haplótipo. Os círculos 
menores denotam haplótipos únicos. Cada ponto representa um passo mutacional.  
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Tabela 7. Médias das distâncias genéticas calculadas sob o algoritmo K-2P. Acima: 
intraespecífica de Cx. usquatus e intrapopulacional de Cx. coronator. Abaixo: entre as 
populações de Cx. coronator e a espécie Cx. usquatus e entre as populações de Cx. 
coronator.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

O melhor modelo evolutivo, escolhido pelo critério de AIC, foi o GTR+I+G. A 

análise Bayesiana, corroborou a análise de parcimônia (rede de haplótipos), 

agrupando os haplótipos de forma semelhante a esta análise. Da mesma forma, não 

mostrou nenhum agrupamento de acordo com as regiões geográficas de coleta das 

amostras (Figura  14). A topologia bayesiana formou três clados principais, todos com 

baixo suporte de probabilidade superior (0,63, 0,71 e 0,73, respectivamente). O 

primeiro clado incluiu a maior parte das amostras provenientes do PR e também 

amostras de PARI, PET e dois indivíduos do RS. O segundo separou um indivíduo do 

RS que apareceu como irmão do clado formado pelo restante das populações de Cx. 

coronator mais os indivíduos de Cx. usquatus.  

 

 

 

Cx_usquatus PARI PET RJ MG PR SC RS 
Cx_usquatus 

PARI 1,3 
PET 0,8 1,3 
RJ 0,9 1,4 0,9 
MG 0,8 1,4 0,8 1,0 
PR 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 
SC 0,8 1,3 0,6 0,8 0,7 1,3 
RS 0,8 1,3 0,7 0,9 0,8 1,2 0,6 

Cx. usquatus 0,71 
PARI 1,38 
PET 0,70 
RJ 0,46 
MG 0,49 
PR 0,99 
SC 0,54 
RS 0,71 
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Figura 14. Topologia consenso da análise Bayesiana dos haplótipos de Cx. coronator 
e amostras de Cx. usquatus, utilizando as sequências do barcode do gene 
mitocondrial COI. Os números nos ramos representam a probabilidade posterior.  Os 
números entre parênteses representam a quantidade de sequências inseridas em 
cada população; a ausência destes números indica um indivíduo. A topologia foi 
enraizada com a sequência do barcode de Cx. restuans (GenBank/EMBL: 
JX259913.1).  
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3.4 ANÁLISES DOS MICROSSATÉLITES 

 

Dos quatro loci estudados, houve desequilíbrio de ligação significativos 

(p<0,05) somente entre CUTB1/DQ296484 em relação ao CUTD120/DQ296493 e 

CxqCA115a em relação ao CUTD120/DQ296493. Os tamanhos dos fragmentos 

amplificados para cada locus, e seus respectivos números de alelos estão 

representados na Tabela 8 . Um total de 46 alelos foi encontrado, sendo que o 

marcador mais polimórfico utilizado foi CUTB1/DQ296484 (16 alelos), enquanto o 

menos polimórfico foi o CUTD104/DQ682704 (5 alelos). A estimativa de alelos nulos 

está descrita na Tabela 9.   

Tabela 8: Locus, variação no tamanho dos alelos e número de alelos encontrados 
nas sete populações estudadas de Cx. coronator.  

Locus 
Tamanho do 

alelo 
Número de 

alelos 
CUTB1/DQ296484 82-140 16 

CxqCA115a 154-290 13 
CUTD120/DQ296493  147-186 9 
CUTD104/DQ682704  126-138 5 

 

Tabela 9. Estimativa de alelos nulos por locus (%) e por população. 

Locus População 

                                              PARI PET RJ MG PR SC RS 
CUTB1/DQ296484 7,3 21,2 21,0 8,4 28,8 28,3 4,32 

CxqCA115a 23,3 7,71 4,77 14,0 0,0 0,0 3,13 
CUTD120/DQ296493  11,0 0,0 0,0 5,19 0,0 10,6 7,16 
CUTD104/DQ682704  30,9 10,8 28,6 12,8 3,91 8,83 17,8 
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As frequências de alelos para o locus CUTB1/DQ296484 para as sete 

populações de Cx. coronator estudadas estão representadas na Tabela 10 . O alelo 

mais comum em todas as populações foi o 100pb, que teve frequência maior na 

população do RJ (42,9%) e menor frequência na população do PR (19,6%). Os alelos 

82pb, 108pb, 112pb foram exclusivos da população de MG, enquanto os alelos 87pb, 

106pb, e 140pb foram exclusivos das populações do PET, PARI e PR, 

respectivamente.  Foram encontrados 41 genótipos para este locus, sendo que o 

genótipo mais comum em todas as populações foi o heterozigoto 86pb/102pb (Tabela 

11). 
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Tabela 10. Frequência alélica para CUTB1/DQ296484 entre as sete populações estudadas de Cx. coronator.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População Frequência dos alelos (%) 
82 84 86 87 88 90 96 98 99 100 102 104 106 108 112 140 

                 

PARI 0,0 5,4 21,4 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 3,6 33,9 5,4 10,7 3,6 0,0 0,0 0,0 

PET 0,0 17,2 19,0 1,7 1,7 0,0 1,7 3,4 15,5 32,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RJ 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 42,9 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MG 1,9 3,7 25,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 13,0 27,8 3,7 1,9 0,0 3,7 3,7 0,0 

PR 0,0 8,9 25,0 0,0 1,8 0,0 14,3 5,4 14,3 19,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

SC 0,0 0,0 25,9 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 15,5 24,1 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

RS 0,0 1,7 33,3 5,0 1,7 1,7 1,7 15,0 15,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 11. Genótipos encontrados para o locus CUTB1/DQ296484 nas sete populações de Cx. coronator.  

 

 Genótipos 

População  84 82 84 86 87 84 86 88 90 86 98 84 86 87 96 99 84 86 87 88 90 100 84 86 88 90 96 99 100 102 86 88 99 100 102 104 100 106 108 112 140 

 84 86 86 86 87 88 88 88 90 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 102 102 102 102 102 102 102 104 104 104 104 104 104 106 106 108 112 140 

PARI  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 8 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 

PET  3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

RJ  0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

MG  0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 6 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

PR  2 0 0 4 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

SC  0 0 0 3 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

RS  0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 5 0 0 1 1 0 6 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total  5 1 2 15 1 1 1 7 6 6 2 1 5 1 1 2 2 12 1 4 2 13 5 32 16 2 1 1 1 27 1 1 1 2 2 8 1 4 1 1 1 
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Para o locus CxqCA115a o alelo mais frequente, e também o único que 

ocorreu em todas as populações, foi o 166pb. Com exceção da população do PET 

(37,9%), este alelo teve frequência superior a 50% nas populações restantes, 

chegando a 82,1% na população do RJ (Tabela 12 ). A população do PR apresentou 

três alelos exclusivos (170pb, 200pb, 234pb) e o alelo 290pb foi exclusivo do RJ. O 

total de genótipos neste locus foi 24, sendo que o homozigoto 166pb/166pb foi o mais 

comum (Tabela 13 ).  

 

Tabela 12. Frequência alélica para CxqCA115a entre as sete populações estudadas 
de Cx. coronator.  

 

 
 

População Frequência dos alelos (%) 
154 156 158 160 162 164 166 168 170 174 200 234 290 

PARI 0,0 1,8 0,0 8,9 19,6 10,7 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PET 0,0 5,2 1,7 13,8 34,5 6,9 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
RJ 0,0 5,4 1,8 0,0 36,0 7,1 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 
MG 0,0 0,0 3,7 11,1 13,0 13,0 53,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PR 1,7 5,2 0,0 10,3 1,7 1,7 60,3 1,7 1,7 6,9 1,7 1,7 0,0 
SC 0,0 1,7 3,3 11,7 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 
RS 1,6 1,6 0,0 11,3 11,3 11,3 51,6 1,6 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 13. Genótipos encontrados para o locus CxqCA115a nas sete populações de Cx. coronator. 

 

Genótipos 

População 158 160 160 162 154 158 160 162 164 154 156 158 160 162 164 166 166 166 160 164 166 200 166 168 

160 160 162 162 164 164 164 164 164 166 166 166 166 166 166 166 168 170 174 174 174 234 290 290 

PARI 0 1 0 4 0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

PET 0 1 1 6 0 1 1 0 1 0 3 0 4 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

MG 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 4 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 

PR 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 4 1 3 9 1 1 0 0 4 1 0 0 

SC 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 7 0 7 10 0 0 0 0 1 0 0 0 

RS 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 7 8 1 0 1 1 1 0 0 0 

Total 2 3 3 13 1 1 3 1 10 1 12 3 24 18 19 74 2 1 1 1 6 1 1 1 
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O locus CUTD120/DQ296493 apresentou o alelo 174pb com maior frequência 

em todas as populações, enquanto o alelo 186pb foi exclusivo da população de PARI 

com frequência de 3,6% (Tabela 14 ). Nenhum genótipo deste locus apareceu em 

todas as populações. Contudo, dentre os 25 genótipos deste locus, o mais comum foi 

o 174pb/186pb, que só não foi encontrado na população de SC (Tabela 15 ).  

 

Tabela 14. Frequência alélica para CUTD120/DQ296493 entre as sete populações 
estudadas de Cx. coronator.  

Frequência dos alelos (%) 
População 147 150 156 171 174 177 180 183 186 

PARI 19,6 0,0 8,9 0,0 33,9 8,9 3,6 21,0 3,6 
PET 19,0 1,7 20,7 0,0 17,2 0,0 0,0 41,0 0,0 
RJ 5,6 3,7 22,2 0,0 22,2 0,0 0,0 46,0 0,0 
MG 14,8 1,9 13,0 1,9 33,3 1,9 11,1 22,0 0,0 
PR 15,5 3,4 19,0 3,4 27,6 0,0 27,6 3,4 0,0 
SC 23,8 0,0 23,8 4,8 19,0 0,0 23,8 4,8 0,0 
RS 30,6 0,0 14,5 3,2 21,0 0,0 27,4 3,2 0,0 
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Tabela 15. Genótipos encontrados para o locus CUTD120/DQ296493 nas sete populações de Cx. coronator. 

 

 
  Genótipos 
População 147 147 156 147 156 171 147 150 156 174 174 177 147 156 174 177 180 147 150 156 174 177 183 174 177 

  147 156 156 171 171 171 174 174 174 174 177 177 180 180 180 180 180 183 183 183 183 183 183 183 183 

PARI 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 5 1 1 1 1 

PET 0 2 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 2 0 5 0 0 

RJ 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 8 0 3 0 0 

MG 1 0 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 1 2 2 0 0 3 0 2 3 0 2 0 0 

PR 1 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 10 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

SC 3 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

RS 6 5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 8 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 

Total 14 14 7 4 1 1 7 4 11 13 1 1 5 8 25 1 6 13 2 18 21 1 12 1 1 
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No locus CUTD104/DQ682704 o alelo mais comum foi o 135pb, que 

apresentou maior frequência na população do RJ (65%) e menor frequência na 

população de PARI (26,8%). Já o alelo 126pb foi o menos frequente, estando ausente 

nas populações de PARI, PR e RS (Tabela 16 ). O total de genótipos para este locus 

foi 14, sendo que o homozigoto 135pb/135pb foi comum a todas as populações, 

enquanto o heterozigoto 129pb/132pb foi bastante frequente, sobretudo nas 

populações do Sul, mas ausente na população de PARI (Tabela 17 ). 

  

Tabela 16. Frequência alélica para CUTD104/DQ682704 entre as sete populações 
estudadas de Cx. coronator.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 17. Genótipos encontrados para o locus CUTD104/DQ682704 nas sete 
populações de Cx. coronator.  

Genótipos 
População 126 126 129 126 129 132 126 129 132 135 129 132 135 138 

126 129 129 132 132 132 135 132 135 135 138 138 138 138 

PARI 0 0 0 0 0 8 0 0 7 2 0 4 4 3 

PET 0 0 6 1 2 0 0 8 7 2 0 1 1 1 

RJ 0 0 1 0 2 0 1 3 0 5 4 0 10 2 

MG 0 1 2 0 2 2 0 6 3 6 3 1 1 0 

PR 0 0 1 0 0 5 0 13 5 6 0 0 0 0 

SC 1 0 0 0 0 2 0 13 1 12 0 0 1 0 

RS 0 0 0 0 0 3 0 15 0 11 0 0 0 2 

Total 1 1 10 1 6 20 1 58 23 44 7 6 17 8 
 
 
 

Frequência dos alelos (%) 
População 126 129 132 135 138 

PARI 0 0 48,2 26,8 25 
PET 1,7 37,9 19 34,5 6,9 
RJ 1,8 19,6 3,6 42,9 32,1 
MG 1,9 29,6 18,5 40,7 9,3 
PR 0 25 25 50 0 
SC 3,3 21,7 8,3 65 1,7 
RS 0 24,2 9,7 59,7 6,5 
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A média da He foi consistente entre as populações, variando de 60% (RJ) a 

75% (PR). Em todas as populações Ho<He (Tabela 18 ), indicando um excesso de 

homozigotos. Devido à deficiência de heterozigotos, o locus CUTB1/DQ296484 

apresentou desvio significativo de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) em todas as 

populações. Já o locus CxqCA115a só teve desvio de EHW nas populações de PARI, 

PET e MG, todas também devido ao déficit de heterozigotos. O locus 

CUTD120/DQ296493 apresentou desvio de EHW em quatro populações, três (PARI, 

SC, RS) devido à deficiência heterozigótica, e na população do PR devido ao excesso 

de heterozigotos. O locus CUTD104/DQ682704 apresentou quatro populações com 

desvio de EHW (PET, PR, SC, RS), todos devido à deficiência de heterozigotos. O 

número de alelos por população, a Heterozigosidade observada e esperada, o 

Coeficiente de Endogamia (Fis) e a probabilidade de rejeitar o EHW (P), todos 

descritos por locus e por população estão dispostos na Tabela 19.  

O cálculo de AMOVA considerando todas as populações como um único 

grupo encontrou mais variação dentro dos indivíduos (78,58%) do que entre os 

indivíduos dentro das populações (16,2%) e entre as populações (5,2%). O teste de 

AMOVA que dividiu Sul e Sudeste, não mostrou diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois grupos.   

 

Tabela 18. Média de Ho e He em porcentagem por população. 

População Ho He 

PARI 55,35 71,4 
PET 61,2 74,39 
RJ 56,11 60,71 
MG 61,1 75,0 
PR 60,0 72,36 
SC 50,7 67,83 
RS 64,0 71,47 
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Tabela 19 . Número de alelos, Heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade 
esperada (He), coeficiente de endogamia (Fis) e desvios de Hardy-Weinberg 
observados para cada locus nas sete populações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locus População 
Nº de 
alelos Ho (%) He (%) Fis P 

CUTB1/DQ296484 PARI 9 78,57 81,30 0,0341 0,0000 
PET 10 41,38 81,18 0,4947 0,0000 
RJ 5 39,28 73,70 0,4715  0,0000 
MG 10 66,66 82,11 0,1910 0,0172 
PR 11 35,71 85,78 0,5881 0,0000  
SC 7 31,03 81,48 0,6233 0,0000 

  RS 10 80,00 81,13 0,0142 0,0349 
CxqCA115a PARI 5 25,0 60,52 0,5914 0,0000 

PET 6 58,62 72,29 0,1919 0,0146 
RJ 5 28,57 32,14 0,1129  0,4192 
MG 7 48,14 67,50 0,2907 0,0006 
PR 11 65,51 62,19 -0,0545 0,5894 
SC 6 60,00 55,93 -0,0741 0,7519 

  RS 8 64,51 69,01 0,0661  0,2993 
CUTD120/DQ296493  PARI 8 64,28 79,61 0,1954 0,0069 

PET 5 75,86 73,26 -0,0362 0,5914 
RJ 5 85,18 69,53 -0,2305 0,6292 
MG 8 66,66 80,22 0,2907 0,2993 
PR 8 82,76 79,79 -0,0378 0,0004 
SC 6 61,90 80,80 0,2387 0,0026 

  RS 6 64,51 77,63 0,1713 0,0002 
CUTD104/ DQ682704  PARI 3 53,57 64,48 0,1718  0,4606 

PET 5 68,96 70,84 0,0269 0,0369 
RJ 5 71,43 68,50 -0,0435 0,3273  
MG 5 62,96 71,62 0,1717 0,2282 
PR 3 60,0 63,55 0,0569 0,0015  
SC 5 50,00 53,10 0,0595 0,0008  

  RS 4 48,38 58,11 0,1697 0,0000  
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A heterogeneidade genética (Fst) média, entre todos os loci utilizados foi 

moderada (0,052), mas estatisticamente significante (P<0,05), indicando alguma 

estruturação genética. Os valores de Fst entre as populações estão na Tabela  20. As 

maiores diferenças genéticas foram entre as populações do PET em relação ao RJ e 

de PARI em comparação a SC. As populações do Sul apresentaram baixa 

diferenciação entre elas. Não houve correlação positiva entre distância geográfica e 

distância genética. O fluxo gênico estimado (Nm) foi de 5,9.  

 
Tabela 20. Estimativas de heterogeneidade genética (Fst) para os quatro loci entre as 
sete populações de Cx. coronator utilizadas no trabalho. Os valores em negrito foram 
estatisticamente significantes (p<0,05).  

PARI PET RJ MG PR SC RS 

PARI 

PET 0,06985 

RJ 0,08653 0,10633 

MG 0,04079 0,01446 0,04893 

PR 0,06465 0,040068 0,08021 0,00590 

SC 0,10575 0,07763 0,07601 0,02335 0,01965 

RS 0,08929 0,04029 0,08705 0,01086 0,0923 0,01110 
 

A análise de bayesiana de agrupamento multi-locus (Figura 15 ), mostrou as 

populações do Sudeste bastante heterogêneas, mas diferentes da população do Sul, 

que se mostraram muito semelhantes entre elas. Similarmente, a topologia de 

Neighbour-Joining (NJ) (Figura 16 ) mostrou as populações do RJ e de PARI como as 

mais dissimilares das populações analisadas, e as populações do Sul (PR, SC, RS) 

mais similares entre elas do que com as restantes populações do Sudeste.  

Considerando todas as populações, a análise de regressão simples mostrou 

que as distâncias de Procrustes, resultantes da análise do formato alar, e as distâncias 

genéticas dos microssatélites foram significativamente correlatas (R2=0,28; P=0,015).  
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  (A) 

 
 
 
 
 
 
 

(B) 
 
 
 
Figura 15.  Diagrama do programa Structure mostrando o número de agrupamentos 
mais prováveis k=4 (A) e k=2 (B). Cada um dos indivíduos da análise estão 
representados por uma linha vertical, fracionada por segmentos de cores, que 
representam a probabilidade do indivíduo de pertencer a um determinado 
agrupamento.   
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Figura 16. Topologia não enraizada de neighbour-joining produzida pelo programa 
Phylip a partir da matriz de dissimilaridade genética das sete populações de Culex 
coronator.   
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4. DISCUSSÃO  
 

 

Os resultados com os três marcadores, morfometria da asa, COI e 

microssatélites, mostraram que as populações de Cx. coronator do Sudeste são 

geneticamente e morfologicamente diversas, mas não apresentam estrutura 

populacional de acordo com as localidades de coleta. Tanto os microssatélites, quanto 

a morfometria da asa, mostraram as populações do Sul mais semelhantes entre si, 

mas diferentes das do Sudeste, e, assim, mostraram uma tendência de estruturação 

populacional da espécie Cx. coronator de acordo com as macrorregiões Sul e 

Sudeste. Quanto à distinção das fêmeas de Cx. coronator e Cx. usquatus, somente a 

morfometria da asa se mostrou eficaz na identificação das duas espécies, enquanto o 

COI barcode produziu uma politomia das duas espécies. Nenhum marcador mostrou a 

espécie Cx. coronator como um conjunto de espécies crípticas.  

A análise da morfometria da asa das populações de Cx. coronator mostrou 

diferenças estatisticamente significantes tanto no tamanho do centroide, quanto no 

formato alar desta espécie (Figuras 6 e 8; Tabelas 3 e 4) . Os resultados do tamanho 

alar apresentaram a população de PARI e RJ com a maior e menor variação no 

tamanho da asa, respectivamente. Tal resultado corrobora as divergências 

intraespecíficas encontradas para a análise do COI barcode, uma vez que PARI e RJ 

também apareceram como as populações mais e menos heterogenias 

respectivamente. Apesar disso, diversos estudos mostram que a variação no tamanho 

alar depende mais de fatores físicos como umidade relativa do ar, disponibilidade de 

alimento e temperatura, do que genéticos (GIBERT et al. 2004, POLAK et al. 2004, 

JIRAKANJANAKIT et al. 2007, MORALES-VARGAS et al. 2010, AYALA et al. 2011). 

Os resultados também mostram uma associação positiva entre tamanho das 

asas e latitude, sendo que a média do tamanho do centroide aumentou em latitudes 

mais elevadas. Segundo a regra de Bergman, animais vertebrados endotérmicos de 
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latitudes maiores tendem a ter corpo maior, como consequência de climas mais frios. 

Segundo RAY (1960) citado por SANZANA et al. (2013): “invertebrados ectotérmicos 

como insetos, também se enquadrariam nesta regra”. Um estudo com formigas, por 

exemplo, observou este padrão nas populações analisadas. Os autores deste estudo 

levantaram a hipótese de que em climas mais frios, animais com corpo maior teriam 

maiores reservas energéticas para resistir a períodos em que a disponibilidade de 

comida é baixa (CUSHMAN et al. 1993). Entretanto, MOUSSEAU em 1997 sugeriu 

que em diversos insetos este padrão era inverso, ou seja, o tamanho do corpo 

diminuía com o aumento da latitude, e consequentemente com a diminuição da 

temperatura. Assim, o autor levantou a hipótese reversa de Bergman. Mais 

recentemente, BLANCKENHORN & DEMONT (2004) mostraram que ambas as 

teorias ocorrem igualmente na natureza. Os autores demonstraram que insetos 

maiores, com maior tempo de desenvolvimento seguem a regra reversa de Bergman, 

enquanto insetos menores, com desenvolvimento mais rápido, seguem a regra de 

Bergman. Aqui, as populações de Cx. coronator analisadas claramente seguem a 

regra de Bergman.  

Em insetos com importância epidemiológica, a associação entre tamanho do 

corpo e capacidade vetorial ainda não é complemente compreendida. Mas é fato que o 

tamanho do corpo afeta a longevidade, a fecundidade e a alimentação 

(AMENESHEWA & SERVIDE 1996, SILVER & RENSHAW 1999). Apesar de, 

aparentemente, o tamanho alar ser consequência da plasticidade a fatores ambientais, 

a plasticidade morfológica tem um importante papel ecológico, uma vez que 

populações com repostas adaptativas mais rápidas podem ocupar nichos maiores 

(DUJARDIN 2011). Consequentemente, entender melhor a plasticidade fenotípica 

também pode levar a uma melhor compreensão dos mecanismos da evolução. 

Ademais, existem evidências de que a plasticidade é consequência da integração 

entre fatores ambientais aos quais um indivíduo está exposto, e o genótipo deste 
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indivíduo (VIA & LANDE 1985, CARREIRA et al. 2013). Assim, os determinantes 

ambientais podem facilitar a perpetuação de algumas populações sob seleção 

direcional (PRICE et al. 2003).  

Apesar de nenhuma correlação entre distâncias genéticas ou fenotípicas e 

distâncias geográficas tenham sido encontradas, as topologias de NJ da análise de 

morfometria da asa e de microssatélites (Figuras 8 e 16 , respectivamente) mostraram 

alguma estruturação populacional de acordo com as regiões geográficas de coleta. O 

cladograma da distância de Procurstes, por exemplo, mostrou dois subgrupos que 

correspondem com regiões macrogeográficas: um com as populações localizadas 

mais à Sudeste (RJ e MG) e um segundo subgrupo com as populações localizadas 

mais ao Sul (PARI, PET, PR, SC e RS). A análise discriminante destas populações só 

não mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os três estados da região 

Sul. Similarmente, tanto a análise de NJ dos quatro microssatélites analisados, quanto 

a análise bayseana multi-locus mostraram uma divisão das populações entre as 

regiões Sul e Sudeste, apesar de os resultados do teste de AMOVA mostrarem que 

essa diferença não é estatisticamente significante. Contudo, a análise de NJ agrupou 

as populações do RJ, PARI e MG em um clado, e PET, PR, SC e RS em outro. Tanto 

a análise bayseana de multi-locus quanto à de NJ, mostraram as populações do 

Sudeste bastante heterogêneas, e as populações do Sul mais semelhante entre si, 

corroborando a análise discriminante do formato alar.  

Do ponto de vista ecológico, as populações da região Sul estão submetidas a 

fatores ambientais muito semelhantes. Por exemplo, todas as amostras foram coletas 

em áreas de floresta semidecidual, em clima subtropical. Deste modo, é possível que 

a exposição a fatores ecológicos semelhantes esteja facilitando o estabelecimento dos 

fenótipos analisados e talvez, indiretamente, dos genótipos também. Outras 

possibilidades seriam retenção do polimorfismo ancestral ou existência de fluxo gênico 

entre essas populações.  
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Em contraste, os ecotópos tanto entre as populações da região Sudeste 

quanto destas em relação às populações da região Sul, são bastante diferentes. A 

população de MG, por exemplo, é proveniente da cidade de Conceição do Mato 

Dentro, localizada num ecótono entre Cerrado e Mata Atlântica, dentro do corredor 

ecológico do Cerrado. Em zonas de transição ambiental geralmente ocorrem 

importantes processo evolutivos e ecológicos que levam a diversidade genética e 

morfológica (SCHILTHUIZEN 2000, SILVA & BATES 2002). Ademais, MG é o estado 

com maior quantidade de montanhas e serras analisado. Neste trabalho, a 

morfometria geométrica da asa mostrou esta população como a mais divergente das 

analisadas. MOTOKI et al. 2012, em um estudo populacional com Anopheles darlingi 

no Brasil, também observaram que as populações de Cerrado se diferenciaram pelo 

formato alar das populações provenientes de Mata Atlântica do interior e litoral, sendo 

que as duas últimas não mostraram diferenças entre si. Entretanto, a análise de Fst 

dos microssatélites (Tabela 20 ) empregados contrasta com os resultados da análise 

discriminante do formato alar (Tabela 4 ), uma vez que na análise discriminante MG 

apresentou diferenças estatisticamente significantes entre todos os grupos analisados, 

enquanto os valores de Fst só apresentaram diferenças estatisticamente significantes 

de MG em relação a PARI, RJ e SC.  

Já a população do RJ, que apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre todas as populações tanto no Fst, quanto na análise discriminante 

do formato alar, está inserida numa área de Mata Atlântica, um dos maiores hotspots 

de biodiversidade (MYERS et al. 2000). As amostras coletadas nesse estado foram de 

duas localidades distantes e diferentes, uma em zona rural e outra em área urbana, 

separadas pelo maciço da Pedra Branca. Ainda, tanto a população do RJ, quanto a 

população de MG estão separadas das demais populações estudadas pela Serra da 

Mantiqueira, situada na divisa dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerias e São 
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Paulo. Assim, as altas altitudes da Serra poderiam fornecer uma barreira geográfica 

impedindo a dispersão destes mosquitos nestas áreas.  

A população do PET também sofre diferentes pressões ecológicas, quando 

comparada às outras populações. O parque é uma área reflorestada com mata 

semidecidual, na várzea do Rio Tietê, servindo de refúgio para diversos animais 

silvestres, e está sob fortes pressões antrópicas. Já a população de PARI, foi coletada 

em áreas rurais do município de Pariquera-Açu, área com resíduos de Mata Atlântica. 

Os resultados dos microssatélites e da morfometria da asa contrastaram quanto à 

posição das populações de PARI e PET (Figuras 16 e 8, respectivamente), já que na 

análise de microssatélites PET está mais próxima dos grupos do Sul enquanto na 

análise morfométrica PARI ocupa esta posição. O paralelo entre marcadores 

morfológicos, como a morfometria alar, e moleculares, aplicados em populações 

naturais não é incomum (DUJARDIN 2011). Neste trabalho, as distâncias de 

Procrustes da análise do formato alar e as distâncias gênicas dos microssatélites, 

entre as populações de Cx. coronator analisadas, foram significativamente 

correlacionadas, apesar de a variância na distância de Procrustes ter explicado 28% 

da variação genética.  

É importante notar que todas as diferenças entre as médias Heterozigosidade 

observada (Ho) e esperada (He) dentro das populações, na análise de microssatélites, 

foram tais que Ho<He, indicando um excesso de homozigotos. Muitas destas 

diferenças foram estatisticamente significantes, resultando em desvio do EHW, sendo 

que o locus CUTB1/DQ296484 apresentou desvio do EHW estatisticamente 

significante em todas as populações. Existem diversos fatores que podem levar a 

diminuição da heterozigosidade como: seleção contra heterozigotos, endogamia, efeito 

de Wahlund, deriva genética, ou alelos nulos (JARNE & LAGODA 1996, HARTL & 

CLARK 1997, HUANG et al. 2008, GUITIÉRREZ et al. 2010). Como para a endogamia 

ser considerada como causa de déficits de heterozigotos deve existir um padrão em 
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que todos os loci são afetados de maneira homogênea (GUITIÉRREZ et al. 2010), as 

possíveis causas para os resultados encontrados aqui podem ser subestruturas 

populacionais (efeito de Wahlund), presença de alelos nulos ou deriva genética. 

Entretanto, o déficit de heterozigotos parece comum e diversos trabalhos de 

microssatélites com mosquitos apresentaram este padrão, muitos deles devido à 

presença de alelos nulos (HUANG et al. 2008, GUITIÉRREZ et al. 2010, KOTHERA et 

al. 2012, BROWN et al. 2011, KAMGANG et al. 2011, PFEILER et al. 2013, SUNIL et 

al. 2013).  

A análise do COI barcode mostrou as populações de Cx. coronator bastante 

polimórficas, com grande diversidade molecular demonstrada pela grande quantidade 

de haplótipos, sendo muitos deles únicos, mas não mostrou estruturação populacional 

alguma. Os resultados dos testes de neutralidade mostraram desvios negativos 

significativos, o que pode ser indicativo de seleção direcional recente, efeito de 

gargalo, ou ainda de expansão populacional recente (TAJIMA 1989). Apesar disso, a 

amostragem utilizada aqui pode não ser suficiente para identificar uma força evolutiva 

agindo nestas populações, uma vez que um pequeno número de amostras de 

diferentes localidades, tendem a mostrar mais polimorfismos do que grandes amostras 

de uma única localidade (de BRITO et al. 2002).  

Curiosamente, as divergências encontradas para o COI entre as populações 

de Cx. coronator foram, em muitos casos, maiores do que as divergências 

encontradas entre as populações de Cx. coronator e a espécie Culex usquatus 

(Tabela 7 ), o que pode indicar um caso de ‘barcode gap’ (MEYER & PAULAY 2005). 

Além disso, Cx. coronator e Cx. usquatus se mostraram polifiléticas para este gene 

(Figura  14), o que corrobora outras estudos com essas espécies (DEMARI-SILVA et 

al. 2011, VESGUEIRO et al. 2001, LAURITO et al. 2013) HEBERT et al. (2003a, 

2003b), estabeleceram o fragmento de 650pb do gene mitochondrial COI como um 

“código de barras” para identificar molecularmente espécies animais, com o intuito de 
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resolver o que ele definiu como ‘crise taxonômica’, ou seja, a crescente falta de 

profissionais especializados em taxonomia tradicional. Atualmente, como é 

amplamente utilizado tanto em taxonomia, como em filogenia, estudos populacionais e 

filogegráficos, sua aplicação tem mostrado prós e contras como uma ferramenta 

universal. Por exemplo, MEIER et al. (2006), observaram a baixa precisão (menos de 

70%) do COI barcode em identificar corretamente espécies de Diptera. Em mosquitos 

do subgênero Anopheles (Nyssorhynchus), FOSTER et al. (2013) demonstraram que o 

COI barcode foi capaz de identificar as espécies de alguns grupos, ao passo que para 

avaliar as relações filogenéticas e distinguir algumas espécies espécies que podem 

ser identificadas com base em características morfológicas, ele foi ineficiente.  

A morfometria geométrica da asa distinguiu Cx. coronator de Cx. usquatus 

tanto pelo tamanho da asa, quanto pelo seu formato. A análise discriminante da asa 

mostrou as duas espécies bem separadas no morfoespaço, sendo a diferença entre 

elas significante. A diferença entre a média dos tamanhos dos centroides foi 

extremamente significante. Já o teste de precisão na identificação morfométrica foi 

relativamente alta para Cx. coronator (82.6%), mas baixa para Cx. usquatus (61%). 

Uma vez que a taxonomia tradicional não é capaz de separar as fêmeas destas duas 

espécies, e até o momento nenhuma técnica molecular foi desenvolvida, a 

morfometria geométrica da asa pode ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento 

de um diagnóstico rápido e barato de espécies, mesmo quando estas são irmãs. 

A análise do COI barcode e do tamanho alar também mostraram Cx. 

coronator mais polimórfico do que Cx. usquatus. Segundo os registros atuais de 

distribuição geográfica (WRBU 2013), é possível que Cx. coronator tenha maior 

capacidade de dispersão do que Cx. usquatus, já que Cx. coronator é amplamente 

distribuído pelas Américas, sendo considerado invasivo nos EUA, onde eles 

rapidamente se expandiram para o leste (YEE et al. 2012). Assim, é possível que os 

polimorfismos encontrados aqui possam ser um dos fatores que contribuem para a 
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habilidade de dispersão desta espécie, uma vez que já foi demonstrado que fenótipos 

diferentes geralmente expandem mais rapidamente que um (ZERA & DENNO 1997, 

ELLIOT & CORNELL 2012). Consequentemente, em mosquitos com importância 

epidemiológica, como Cx. coronator, a capacidade de facilmente se estabelecer em 

novos ambientes pode representar a posterior invasão de vetores exóticos ou também 

permitir que um patógeno nativo se adapte a uma nova espécie vetora (SANDERS et 

al. 2010).   

O contraste entre os resultados encontrados na análise do COI barcode, em 

relação aos de microssatélites e a morfometria geométrica, talvez seja explicado pelo 

fato de os dois últimos terem origem poligênica e nuclear (LI et al. 2002, DUJARDIN 

2011, AYALA et al. 2011, MÁRQUEZ et al 2011), diferentemente da origem 

mitocondrial do gene COI. Apesar dos resultados do COI barcode não terem mostrado 

qualquer estrutura populacional nos grupos de Cx. coronator analisados, e não ter 

distinguido Cx. coronator de Cx. usquatus, a análise de DNA mitocondrial pode 

mostrar assinaturas genômicas de eventos como fluxo gênico, migração, efeito 

gargalo, expansão recente e especiação (AVISE 2004). 

 

5. CONCLUSÕES  

Este estudo mostrou Culex coronator como uma espécie polimórfica, com 

baixa estruturação populacional. Os resultados também mostraram que as fêmeas da 

espécie Cx. coronator podem ser distinguidas das de Cx. usquatus através da análise 

da morfometria alar, mas não pela comparação das sequências do COI barcode. As 

dissimilaridades morfológicas e genéticas encontradas aqui entre os indivíduos de Cx. 

coronator não indicam que esta possa ser um grupo de espécies crípticas.  

Considerando que o conhecimento da estrutura populacional de vetores pode 

levar a novos meios de controle na transmissão de doenças (JAMES 1992), e que 

pouco se sabe do papel epidemiológico da espécie Cx. coronator, este trabalho 
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contribui para uma melhor compreensão desta espécie, bem como pode ajudar em 

futuros trabalhos de competência vetora das espécies aqui estudadas.  
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ANEXO 1 
 
Número de amostras de cada espécie e população empregadas para cada marcador.  
 

Espécie e População MORFOMETRIA GEOMÉTRICA COI BARCODE MICROSSATÉLITES 

Culex coronator MG 27 17 27 

Culex coronator  RJ 24 16 31 

Culex coronator PET 27 23 29 

Culex coronator PARI 23 17 28 

Culex coronator PR 23 23 30 

Culex coronator SC 29 20 30 

Culex coronator RS 23 18 31 

Culex usquatus PARI 23 12 0 
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Wing geometry of Culex coronator (Diptera:
Culicidae) from South and Southeast Brazil
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Abstract

Background: The Coronator Group encompasses Culex coronator Dyar & Knab, Culex camposi Dyar, Culex
covagarciai Forattini, Culex ousqua Dyar, Culex usquatissimus Dyar, Culex usquatus Dyar and Culex yojoae Strickman.
Culex coronator has the largest geographic distribution, occurring in North, Central and South America. Moreover, it
is a potential vector-borne mosquito species because females have been found naturally infected with several
arboviruses, i.e., Saint Louis Encephalitis Virus, Venezuelan Equine Encephalitis Virus and West Nile Virus. Considering
the epidemiological importance of Cx. coronator, we investigated the wing shape diversity of Cx. coronator from
South and Southeast Brazil, a method to preliminarily estimate population diversity.

Methods: Field-collected immature stages of seven populations from a large geographical area in Brazil were
maintained in the laboratory to obtain both females and males linked with pupal and/or larval exuviae. For each
individual female, 18 landmarks of left wings were marked and digitalized. After Procrustes superimposition,
discriminant analysis of shape was employed to quantify wing shape variation among populations. The isometric
estimator centroid size was calculated to assess the overall wing size and allometry.

Results: Wing shape was polymorphic among populations of Cx. coronator. However, dissimilarities among
populations were higher than those observed within each population, suggesting populational differentiation in Cx.
coronator. Morphological distances between populations were not correlated to geographical distances, indicating
that other factors may act on wing shape and thus, determining microevolutionary patterns in Cx. coronator.
Despite the population differentiation, intrapopulational wing shape variability was equivalent among all seven
populations.

Conclusion: The wing variability found in Cx. coronator populations brings to light a new biological problem to be
investigated: the population genetics of Cx. coronator. Because of differences in the male genitalia, we also
transferred Cx. yojoae to the Apicinus Subgroup.

Keywords: Coronator group, Cx. coronator, Wing geometric morphometrics, Cerrado, Atlantic forest
Background
Culex (Culex) coronator Dyar and Knab, 1906 belongs to
the Coronator Group, which comprises six other species
(Culex usquatus Dyar, 1918, Culex usquatissimus Dyar,
1922, Culex ousqua Dyar, 1918, Culex camposi Dyar,
1925, Culex covagarciai Forattini, 1965, and Culex yojoae
Strickman, 1989) [1]. Accurate identification of these spe-
cies depends on examining traits of the dissected male
genitalia because both adult females and immature stages
are morphologically indistinguishable. Culex coronator
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was described based on morphological characteristics of
larva collected in St. Joseph District in Trinidad. Adult
stages of this species were previously identified as Culex
secutor Theobald. In subsequent years, several species
were described and their similarities to Cx. coronator were
observed [2-8]. Later, only Cx. coronator, Cx. usquatus,
Cx. usquatissimus, Cx. ousqua, Cx. camposi and Culex
covagarciai were considered valid species because of
differences in male genitalia traits and geographical
distribution. Morphological similarities of immature
stages and adult females suggested that Cx. coronator
comprises a species complex [9,10]. Recently, Harbach
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Table 1 Localities, specimens ID, States and geographic
coordinates of sample collections of Culex coronator
populations

Locality State Coordinates

Pariquera-Açu SP 24°44' S 47°49'W

Parque Ecológico do Tietê SP 23°17’13.44”S 46°19’13.44”W

Rio de Janeiro RJ

Vargem Pequena neighborhood 22°35’11.40”S 43°16’29.89”W

Cosme Velho neighborhood 22°32’3.12”S 43°8’1.28”W

Conceição do Mato Dentro MG 19°0’40.39”S 43°16’38.17”W

Tijucas do Sul PR 25°56681’S 49°11326’W

Tijucas do Sul - Lagoinha PR 25°34’0.52”S 49°6’47.74”W

Joinville - Pirabeiraba SC 26°11065’S 48°59177’W

Maquiné RS 29°40’26.58”S 50°12’50.22”’W
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[1] proposed a preliminary classification for the genus
Culex based on morphological characteristics and trans-
ferred Cx.yojoae to the Coronator Group.
Culex coronator has the largest distribution among

species of the Coronator Group. It occurs in Central
and South America (Argentina, Belize, Bolivia, Brazil,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, French Guiana,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela),
Mexico and United States [11,12]. In the latter country,
this species is considered an invasive species that had
dispersed eastward [13-16]. Culex coronator occurs in a
large range of larval habitats that vary from natural to
artificial containers, temporary ground pools, in full and
partial shade or full sun, in sylvatic, rural and urban en-
vironments [17]. In Brazil, it was found in anthropic en-
vironments [18]. Females are predominantly nocturnal,
exophilic and low anthropophilic [19,20].
Females of this species have been found naturally in-

fected with several arboviruses, including the Saint Louis
Encephalitis Virus (SLEV) in Brazil and in Trinidad and
Tobago, Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV)
in Mexico [21] and West Nile Virus in the United
States [22,23]. In southeast Brazil, few human cases of
encephalitis caused by SLEV have been reported [24,25].
However, it is possible that the prevalence of SLEV
infections is underestimated because most infections
are either unnoticeable or misdiagnosed because of
cross-reactivity among different flaviviruses, including
Dengue Virus, which are endemic in Brazil [25]. Moreover,
VEEV Subtype IF caused encephalitis in humans in Vale
do Ribeira, southeastern Atlantic Forest, Brazil. Potential
determinants of the epidemics in the region of Vale do
Ribeira are fully unknown, including mosquito vector
species [26].
Dujardin [27], believed that phenotypic variation can

improve the understanding of epidemiological importance
in medically important insects, once they were submitted
to various control pressures, such as landscape changes.
In this sense, geometric morphometrics can be used to
quantify this variation. Currently, this method has been
largely employed both in distinction of closely related
species [28-31] as in microevolution studies [32-36].
Considering the lack of biological and ecological studies
regarding Cx. coronator, and the epidemiological im-
portance of the species, the main objective of this study
was to address variability of wing morphology across a
transect to better understand the population structure
and microevolutionary patterns of Cx. coronator popu-
lations in South and Southeastern Brazil. The circula-
tion of SLVE and VEEV in Brazil and the fact of Rio
Grande do Sul State is a migration route of Northern
Hemisphere birds, such research may be useful to advance
the knowledge about this potential vector.
Methods
Mosquito collections
Mosquito immature stages were collected in 7 localities
between 2010 and 2012 from October (spring) to January
(summer) in localities in South and Southeastern Brazil
(Table 1, Figure 1). Larvae and pupae were maintained
in the laboratory at constant temperature and humidity
to obtain males and females associated with their re-
spective exuviae. Field collected larvae were transferred
to double distilled water and artificially fed once a day
with a mixture of finely ground Tetramin for tropical
fish, Tetramin food for Beta fish, and dried pollen. A
maximum of 30 larvae were kept in each receptacle with
400 ml of distilled water and fed with the same amount
of food once a day. Water from each container was re-
placed daily to avoid development of pathogenic microor-
ganisms. Male genitalia traits were employed for species
identification and to support female identification.

Characterization of sampling localities
Pariquera-Açu municipality (PARI population) is situ-
ated in Ribeira Valley, Southeastern São Paulo State,
within the Atlantic Forest domain. Because of intense
anthropic pressures in the natural environment, most of
the Atlantic Forest has either been removed or is under
advanced secondary stage of succession. However, it re-
mains better preserved in small forest fragments on the
east coast of Brazil, with the largest continuous forest
remaining in Southeastern São Paulo and northeast
Paraná States. Larvae and pupae of Cx. coronator were
collected in cattle ranches, ground pools, shallow ground
depressions, ground holes, in natural and artificial habi-
tats, in the proximities of forest.
Parque Ecológico do Tietê (PET population) is embed-

ded in an urban environment, at the border of São Paulo
and Guarulhos municipalities in the Tiete River floodplain.
PET is a reforested area with 14 million squares meters



Figure 1 Map of collecting sites (in dots) with indication of the elevation. Lines indicate boundaries of the five States studied. Red zone
between Minas Gerais, Rio de Janeiro and São Paulo States represents the location of Mantiqueira Mountains.
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of native floodplain vegetation. Pupae and larvae were
collected in ground pools, in a restricted area in the
park.
Rio de Janeiro municipality (RJ population) has a het-

erogeneous landscape in the Atlantic rainforest domains,
with lowland coastal areas, mangrove and coastal moun-
tains. Embedded in the southern border of the city, in
the coastal mountains, there is a secondary forest pre-
served area named Tijuca Forest that is part of the Serra
do Mar biodiversity corridor. Culex coronator specimens
were captured in natural and artificial ground pools in
two separated localities. One locality was a rural area sit-
uated in the proximity of the foot of the massif of Pedra
Branca, which is also part of Serra do Mar biodiversity
corridor. The second collection was carried out in an
urban area, in Serra da Carioca, Tijuca Forest.
Conceição do Mato Dentro municipality (MG popula-

tion) is located in the eastern portion of the Serra do
Cipó and Espinhaço Mountains. It is inside a large eco-
logical corridor formed by a mountain range that runs
from the central region of Minas Gerais State, to the
north of Bahia State. This is a transition area between
Interior Atlantic Forest and Cerrado, with pastures as
the major environmental modifier. Immatures of Cx.
coronator were found in animal tracks and in rock holes
near waterfalls.
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Tijucas do Sul and Joinville municipalities (PR and SC
populations) are embedded in a transition region between
dense and semidecidous rain forests, with the family agri-
culture as the major environmental modifier. Sampling in
Paraná State was in the first plateau [37] along the sides of
secondary, dirty roads, in altitudes above 900 m. In con-
trast, in Santa Catarina States, immature collections were
conducted in lower altitude areas (207 meter altitude)
along the Atlantic coast.
Maquiné municipality (RS population) is a northeast

rural area in Rio Grande do Sul State, in the south limit
of the Atlantic Forest domain. Maquiné includes forest
preserved areas, for instance, the Biological Reserve of
Serra Geral and Rota do Sol, and it is situated in a transi-
tion zone between the coastal lowlands and the slopes of
Serra Geral mountain. The vegetation in the area is char-
acterized by a dense rain forest in the east and semideci-
dous forest in the west side Serra Geral. Culex coronator
larvae and pupae were collected in rural areas, in marshes
and in artificial man made ground holes.

Wing preparation and data collection
Left wings of the adult females were removed and
mounted on flat microscope slides under a 0.08 - 0.12 mm
glass coverslip using Canada balsam. Microscope slides of
wings, male genitalia, pupal and fourth-instar larval ex-
uviae were deposited in the Coleção Entomológica de
Referência, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de
São Paulo (FSP-USP), Brazil. Wing images were obtained
with a Leica M205C, under 50x magnification. In each
image, 18 landmarks (Figure 2) were digitalized using
tpsDig software v2.0 [38]. Culex coronator populations
included in the study were obtained in Pariquera-Açu
(PARI, n = 23) and Parque Ecológico do Tietê (PET,
n = 27) - both in São Paulo State- and in the States of Rio
de Janeiro (RJ, n = 23), Minas Gerais (MG, n = 27), Santa
Catarina (SC, n = 29), Paraná (PR, n = 24) and Rio Grande
do Sul (RS, n = 23). Additionally, 23 samples of Culex
quinquefasciatus, from SantaVitória do Palmar municipal-
ity [39], Rio Grande do Sul State, were employed as out-
group in the Neighbour-Joining analyses .
Figure 2 Wing of Cx. coronator showing the 18 landmarks used in the
Morphometric approach
To investigate the distribution of wing shape and to ad-
dress specific questions about intraspecific heterogene-
ities in Cx. coronator, a generalized Procrustes distance
analysis was performed in COV [40]. A Procrustes dis-
tance matrix was constructed and employed to generate
a neighbor-joining (NJ) topology in PHYLIP version 3.7
[41]. NJ topology was visualized in TreeView [42]. Cor-
relation between Procrustes and geographic distance
was addressed using the Mantel’s Test.
The overall size of left wing was estimated by the cen-

troid size (CS) in MOG [40]. CS was estimated accord-
ing to Bookstein [43]. Descriptive statistic graphs were
constructed in Statistica 7 (StatSoft). The ANOVA and
Tukey-Kramer tests were employed to ascertain the sig-
nificance of differences between averages of the CS among
populations. Both tests were conducted in GraphPad InStat
v.3 (GraphPad Software, San Diego California USA). To
determine potential association between mean centroid size
and latitudinal variation, a simple regression analysis was
conducted in Statistica 7 (StatSoft). The allometric effect
was verified and removed from further analyses employing
the regression of Procrustes coordinates (dependent vari-
able) against CS (independent variables).
To address variation in wing shape among groups, a

discriminant analysis of principal components derived
from Procrustes superimposition method was performed
using Statistica 7 software. Only the set of 12 first Rela-
tive Warps were employed in discriminant analysis, since
they explained 94.25% of the total variation of wing
shape. Accuracy of population recognition yielded by
morphometrics was evaluated by a reclassification test.
For this test, the similarity of wing shape of each individ-
ual was compared with the average of wing shape of
each population, using Procrustes distances in MorphoJ
software [44]. In order to find the two most divergent
wing shapes, we performed a Canonical Variate Analysis
(CVA) also in MorphoJ program. The most distant sam-
ples in morphospace of the CVAs were taken and, then,
an analysis of spline plots in tpsSplin v3.2 program was
carried out, to assess wing deformations between those
morphometrics analysis.



Table 2 ANOVA test for the significance of mean Centroid
Size differences among populations

MG PARI PET RJ RS SC PR

MG

PARI <0.001

PET >0.05 <0.001

RJ <0.01 <0.001 >0.05

RS <0.001 > 0.05 <0.001 <0.001

SC <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

PR <0.001 < 0.05 <0.001 <0.001 >0.05 <0.001

For P < 0.05 the differences were considered significant (in bold).
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specimens. Morphological diversity was estimated by the
“amount of dispersion” of the individuals in the morpho-
space of principal components (PCs). The dispersion was
estimated using the following procedure. The Positional
(Cartesian) coordinates of plots in the morphospace of
PCs (each one corresponding to a single mosquito individ-
ual) were digitalized using TpsDig software, similar to the
wing landmarks. The centroid size vector of a set of indi-
viduals in the morphospace (a population) was estimated
in TpsRelW software [38]. Following this, the value of
this vector was used to evaluate morphological diversity
within each population (MD). The amount of dispersion
of individuals (of a single set) in the morphospace of
PCs is proportional to the morphological variability of that
population set.

Results
Wing size
CS values ranged from 1.36 mm to 2.25 mm in Cx. corona-
tor populations employed in this study. The lowest mean
for the CS was found in RJ (1.45 mm) populations, while
the highest mean CS was observed in PR (2.11 mm). The
remaining populations had the following CVs means:
1.62 mm (MG), 1.99 mm (PARI), 1.51 mm (PET), 1.79 mm
(SC) and 2.01 mm (RS). The population with the highest
variation was PARI (1.79 mm to 2.2 mm) (Figure 3). Statis-
tical significance of the differences between mean centroid
sizes among populations is in Table 2. Results of the simple
regression analysis showed a positive association between
latitudinal gradient and mean centroid size (Figure 4), with
moderate correlation (R2 = 0.50) that was not significant
(P = 0.072).

Wing shape
The NJ tree generated using the Procrustes distance
matrix (Figure 5) showed two population clusters. One
Figure 3 Descriptive statistics of centroid sizes of the seven
populations of Culex coronator.
cluster included populations from MG and RJ, whereas
the second cluster was comprised of individuals from
the remaining 5 populations.
Likewise, southern populations (PR, SC and RS) showed

the highest similarity, with PR and RS morphologically
more similar to each other than to SC. PARI population
was found closer to southern than to southeastern pop-
ulations, whereas PET was the most distinct grouping
within the cluster. The most divergent samples from
CVA were from RJ and SC. Thin Plate Splines analysis
showed most deformations in the medial part of the
wing (landmarks 13, 14, 15 and 16) and landmark 2 -
Figure 6. Results of regression analysis carried out to in-
vestigate evolutionary integration in the wing shape and
wing size were statistically significant, with moderate
allometric effect (5.11%). After removing the allometric
effect, results of the permutation test showed that dif-
ferences between MG and the remaining populations
were all statistically significant (Table 3). Results of
cross-validated reclassification tests are in Additional
file 1. Intrapopulational diversity indexes for all 7 popu-
lations were similar (see Additional file 2).
Figure 4 Simple linear regression between mean centroid sizes
and latitudes. Mean CS are in mm and latitudes are in degrees.



Figure 5 Neighbor-joining phenogram generated from a
Procrustes distance matrix of the seven populations of Culex
coronator from Southeastern and Southern, Brazil.
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Discussion
Wing morphology analysis of Cx. coronator populations
collected from South to Southeastern Brazil were poly-
morphic showing population structured with microevo-
lutionary patterns. Although Procrustes distances were
not correlated with geographical distances, our results
clearly separate Cx. coronator into two subgroups that
are correlated to the macro-geographical regions where
samples were collected. As such, one subgroup includes
Figure 6 Thin plate splines showing deformations between the most di
among all populations analyzed.
individuals from the “southeastern populations” (RJ and
MG), whereas the second subgroup is composed of the
“southern populations” (PARI, PET, PR, SC and RS).
Morphological differentiation between both southeastern
and southern Cx. coronator populations may be ex-
plained by the presence of high altitude areas of Serra da
Mantiquera, along the borders of São Paulo, Rio de
Janeiro and Minas Gerais States. The mountain range
may preclude dispersal of Cx. coronator through those
areas, causing isolation of RJ and MG from the southern
populations. Thus, it is likely that a shallow, incipient
speciation process is occurring in those two population
subgroups.
Considering the subgroup composed of RJ and MG

populations, we found that wing shape variability within
MG is slightly higher than in the RJ population. It is
noteworthy that representatives from MG populations
were collected in the ecotone between two biodiversity
hotspots, Cerrado and Atlantic Forest, within the eco-
logical corridor of the Cerrado. In the ecotone, import-
ant ecological and evolutionary processes may occur and
induce genetic diversity and wing shape variability, in re-
sponse to highly heterogeneous physiognomies and land-
scapes present in the zone [45,46]. In contrast, the RJ
population was from localities embedded in the coastal
Atlantic Forest where ecological determinants are less
heterogeneous than in the transition zone between Cer-
rado and Atlantic Forest. In a study that used geometric
morphometric methods to investigate evolutionary associ-
ation between biome and female wing shape in Anopheles
darlingi, a primary mosquito vector of human Plasmo-
dium, Motoki et al. [33] suggested that wing shape varia-
tions could be caused by distinct selective pressures
present in Cerrado and interior and coastal Atlantic For-
est. Based on both the results of the present study and the
findings of Motoki et al. [33], it is possible that shallow
vergent wings in CVA morphospace (from SC and RJ populations)



Table 3 P-values from discriminant analysis among
groups

MG RJ PET PARI PR SC RS

RJ 0.0036

PET <0.0001 0.0534

PARI 0.0162 0.6373 0.0171

PR 0.0005 0.5578 0.1889 0.2959

SC 0.0005 0.0009 0.1360 0.0002 0.0069

RS <0.0001 0.0599 0.9801 0.6373 0.1976 0.1591

For P < 0.05 the differences were considered significant (in bold).
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wing shape heterogeneities between MG and RJ popula-
tions were generated by evolutionary pressures present
in the Cerrado and Atlantic Forest, rather than isolation
by distance. Similarly, a study with dragonfly associated
heterogeneities observed in the forewing shape with se-
lective pressures represented by distinct landscapes, with
the wing becoming broader from forested to open areas
[47]. Although the effect of selection on the wing land-
marks is not fully understood, wing shape characteristics
have been effectively employed to address population struc-
ture associated with landscapes, habitat split and isolation
in several arthropod species [32-34,48,49].
In the NJ topology, within the clade composed of

southern populations (Figure 5), PET was separate from
the remaining southern population, which formed a sec-
ondary grouping (PARI, PR, SC, and RS). Accordingly,
PARI population was demonstrated to be morphologic-
ally more similar to SC than to PET and PR populations.
Environmental differences between PET and remaining
southern sampling localities, in contrast, are enormous.
For instance, samples from PET populations were obtained
in a recently reforested area of semi deciduous rain forests
in the floodplain of the highly polluted Tiete River, at the
border of São Paulo and Guarulhos municipalities. This
area suffered and is still under strong ecological pressures
caused by intensive anthropic changes in the environment
and pollution. Distinctly, individuals from PARI were cap-
tured in the proximity of the borders of São Paulo and
Paraná States, in a rural area embedded within the coastal
Atlantic Forest (Figure 1). On the other hand, ecological ex-
posure factors are similar for PR, SC and RS populations.
Field collections in Paraná, Santa Catarina and Rio Grande
do Sul States, were in areas of semi-deciduous forest in
a subtropical climate. Similar ecological conditions may
facilitate both the establishment and the dispersion of
individuals that are better adapted to environmental
characteristics present in semi-deciduous forest. Conse-
quently, gene flow is still occurring between those popula-
tions which are undergoing similar evolutionary pressures.
However, ecological factors between PARI and SC are dis-
tinct and did not explain a close morphological similarity
between them. Likely, the similarity may be caused by
retention of ancestral wing shape polymorphism. In spite
of being able to occupy a wide range of larval habitats in
heterogeneous landscapes within distinct biomes physi-
ognomies, wing shape diversity in Cx. coronator was similar
both within and in southern populations. So, it is possible
that dispersal and gene flow, in both cases, are being some-
how facilitated.
Our results also showed a positive association between

wing size and latitude, with the average centroid size
increasing in higher latitudes. According to Bergman’s
rule, endothermic vertebrates in higher latitudes tend
to be bigger, as a result of colder climates. Later, Ray
[50] stated that ectothermic invertebrates such as in-
sects also would fit this rule. However, Mousseau [51]
suggested that the body size in ectothermic animals
decreased with increasing latitude, and consequently,
with decreasing temperature, and proposed the reverse
Bergmann’s rule. Recently, Blanckenhorn & Demont
[52] demonstrated that, for arthropods, both theories
occurs in nature. Meanwhile, larger insects, with lon-
ger development time, follow the reverse Bergmann’s
rule, while smaller insects, with faster development pe-
riods, would fit the Bergman’s rule. Here, the analyzed
sample populations of Cx. coronator clearly follows the
Bergman’s rule.
Currently, association between wing and body size in

vectorial capacity is not completely understood. Mean-
while, body size can have a major effect on the longevity,
fecundity and size of blood meal of vector-borne disease
insects [53,54], influencing the vectorial capacity of popu-
lations. Additionally, several studies have shown that het-
erogeneities in the wing size may be a plasticity response
to environmental factors, such as relative humidity,
temperature and food availability [55-57]. Neverthe-
less, morphological plasticity has an important role in
ecology because populations that have higher adapta-
tive responses can occupy larger ecological niches [58].
Consequently, a better understanding of the causes
and consequences of phenotypic plasticity may be im-
portant to explore mechanisms of evolution. Moreover,
plasticity is a result of evolutionary integrations be-
tween environmental factors and genotypes [59-61].
Thereby, environmental determinants can facilitate the
perpetuation of some populations under directional
selection [59].
Hitherto, regional dissimilarities did not indicate Cx.

coronator as a group of cryptic species. Nevertheless, we
cannot discard the hypothesis that the polymorphisms ob-
served among populations may be the substratum of an
incipient speciation process. Recently, Harbach [1] com-
piled morphological data to propose a preliminary classifi-
cation for the genus Culex, including the subgenus Culex.
Accordingly, the Coronator Group is composed of Cx.
camposi, Cx. covagarciai, Cx. ousqua, Cx. usquatissimus,
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Cx. usquatus and Cx. yojoae. The latter species was de-
scribed by Strikman [62] based on female, male, fourth-
instar larva and pupae from La Joya, Cortes Department,
Honduras. Comparisons among characteristics of the male
genitalia of Cx. yojoae and the remaining Neotropical
Culex (Culex) species show that Cx. yojoae is more similar
to Culex chidesteri and Culex pseudostigmatosoma than to
any species of both the Coronator Group. It is noteworthy
that Cx. chidesteri was included in the Apicinus Subgroup,
whereas Cx. pseudostigmatosoma was considered a species
of the Tarsalis Subgroup, both subgroups of the Pipiens
Group, by Harbach [1]. Presence of foliform g setae in the
distal division of the subapical lobe of the gonocoxite, the
shape of the ventral and dorsal divisions of the lateral plate
of the phalosome and the presence of spatulate spines in
the paraproct crown suggest that Cx. chidesteri, Cx. yojoae
and Cx. pseudostigmatosoma may comprise a species
complex. We are herein transferring both Cx. yojoae
and Cx. pseudostigmatosoma to the Apicinus Subgroup.
Notwithstanding, it is obvious that the subgenus Culex
needs further and more detailed studies before propos-
ing a new internal classification for it.

Conclusions
Results of the present study show that Cx. coronator is a
polymorphic species with morphological dissimilarities in
both wing shape and size. Considering that wing shape
has a polygenic basis [63], differences among populations
may be caused by polymorphisms in those genes. More-
over, it is plausible to suppose that heterogeneities in wing
size are correlated to plasticity response to ecological de-
terminants of the larval habitats. In both cases, further
studies, including molecular data, will be necessary to pro-
vide a more comprehensive understanding of the variabil-
ity of the wing traits of a largely dispersed mosquito
vector species. While identifying the Culex specimens col-
lected for the present study, we checked our samples with
all species of the Coronator Group as defined by Harbach
[1]. In considering only adult females characteristics dis-
cussed by Strikman [62], he concluded that Cx. yojoae was
a species of the Coronator group. However, most morpho-
logical traits used to identify species of the genus Culex
are from male genitalia, thus we concluded that there is a
misinterpretation in Harbach’s [1] revision of Culex. Con-
sequently, we strongly suggest that Cx. yojoae belongs to
Apicinus Subgroup due to the similarities between the
male genitalia of this species and Cx. chidesteri.
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Additional file 1: Cross-validated reclassification of individuals from
the seven populations clusters of Culex coronator. Values indicate
correct classification and are represented both in absolute values and in
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Additional file 2: Morphological intradiversity of the seven
populations studied.
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