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RESUMO 

 
 
O Aedes aegypti é originário do continente africano e considerado de grande 

importância epidemiológica, por ser o principal vetor dos quatro sorotipos do vírus da 
dengue e da febre amarela. Foram analisados oito locos microssatélites com o objetivo 
de estimar a variabilidade genética em quatro populações da Amazônia brasileira, para 
obter dados sobre a estrutura genética de suas populações, que possam subsidiar em 
programas de controle desse vetor. A genotipagem de 129 indivíduos foi realizada em 
sequenciador de DNA Megabace 1000, utilizando o programa Genetic Profiler. O 
número total de alelos detectados por loco para todas as populações variou de 3 a 21, 
enquanto que o número médio de alelos por loco/população variou 5,12 a 7,12. A 
heterozigosidade média observada variou de 0,42 a 0,61 e, a esperada foi de 0,50 a 
0,66. Entre as quatro populações, Boa Vista mostrou apenas um loco em desequilíbrio 
genético, enquanto que, para as populações de Porto Velho, Santarém e São Luís, dois 
a três locos estavam em desequilíbrio gamético. Os resultados da AMOVA mostraram 
que 68,03% da variação foram verificadas dentro das populações, 23,67% entre grupos 
dentro das populações, e apenas 8,29% entre elas. O valor de FST foi significante (FST= 
0.083; P= 0,0083 < 0,05), indicando diferenciação genética entre as populações. Essa 
diferenciação foi inferida pelos valores significativos das comparações par-a-par de FST 

e, após a correção de Bonferroni, mostraram significância entre Boa Vista/Santarém e 
Boa Vista/São Luis. Estes resultados foram analisados por meio do Teste de Mantel e 
não foi detectada nenhuma correlação entre as distâncias geográfica e genética. A 
análise Bayesiana implementada no programa STRUCTURE 2.3.2, evidenciou a 
existência de dois clusters distribuídos em três grupos, confirmando uma moderada 
estruturação populacional. Com base na distância genética foi possível construir um 
dendrograma, que separou também as quatro populações em dois clusters: 1- 
Santarém/São Luís; 2- Porto Velho/Boa Vista. Desta forma, os resultados desse 
trabalho mostram estas populações de A. aegypti num processo inicial de estruturação 
genética, decorrente principalmente, da ação antrópica, que favorece uma forte pressão 
de seleção, pelo uso constante de inseticidas no controle desse vetor. 
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ABSTRACT 

 

The Aedes aegypti originated from Africa and considerate as great 
epidemiological importance, being the main vector of the four serotypes of the 
dengue virus and yellow fever. We analyzed eight microsatellite loci in order to 
estimate the genetic variability at four sites in the Brazilian Amazon, to obtain data of 
the genetic structure of their populations, in order to subsidize programs for vector 
control. Genotyping of 129 individuals was performed in DNA sequencer Megabace 
1000 using the program Genetic Profiler. The total number of alleles detected per 
locus for all populations ranged from 3 to 21, while the average number of alleles per 
locus / population ranged from 5.12 to 7.12. The average heterozygosities ranged 
from 0.42 to 0.61 and the expected was 0.50 to 0.66. Among the four populations, 
Boa Vista showed only one locus in a genetic imbalance, while for the populations of 
Porto Velho, Porto and San Luis, two to three loci were in genetic imbalance. The 
results of AMOVA showed that 68.03% of the variation was found within populations, 
23.67% between groups within populations, and only 8.29% between them. The FST 
value was significant (FST = 0.083), indicating differentiation among populations (P = 
0.0083 <0.05). The differentiation between populations was inferred by the significant 
values pairwise FST and, after Bonferroni correction, showed significant differences 
between Boa Vista/Santarém and Boa Vista/São Luis. These results were analyzed 
using the Mantel test and was not detected any correlation between geographic and 
genetic distances. Bayesian analysis implemented in the STRUCTURE 2.3.2, 
showed the existence of two clusters divided into three groups, confirming a 
moderate population structure. Based on genetic distance, it was possible to 
construct a dendrogram, which also separated the four populations in two clusters: 1 
- Santarém, Sao Luís, 2 - Porto Velho, Boa Vista. Thus, the results of this study show 
these populations of A. aegypti in the initial process of genetic structure, resulting 
mainly from human action, which favors a strong selection pressure, by constant use 
of insecticides to control this vector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Biologia de Aedes aegypti  

 

           O Aedes (Stegomyia) aegypti Linnaeus, 1762 é originário do continente 

africano (Chiaravalloti-Neto, 1997) e considerado de grande importância 

epidemiológica, por ser o principal vetor dos quatro sorotipos do vírus da dengue 

(DENV1-4) e vírus da febre amarela. A presença desse vetor nas áreas urbanas tem 

se tornado um grande problema de saúde pública em regiões tropicais, provocando 

anualmente milhares de casos de dengue e de febre hemorrágica (Monath, 1994). 

           Segundo Forattini (2002), o mosquito pertence à família Culicidae, 

apresentam características de fácil identificação, como escamas brancas 

encontradas no tórax, dispostas em linhas longitudinais, formando um desenho em 

forma de “lira” (Figura 1). 

 

                           

Figura 1 – Fêmea do mosquito Aedes aegypti, mostrando tarsos com marcações em forma 

de listras brancas e o mesonoto com desenho em forma de “lira”.                                                              
Fonte: Instituto de Saúde do Paraná 
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Aedes aegypti é proveniente do velho mundo, provavelmente da região 

etiópica, tendo sido originalmente descrita no Egito (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 

1994). Atualmente é considerada uma espécie cosmopolita, identificando-se as 

migrações humanas pelo mundo como um dos fatores que provocam alterações que 

favoreceram a dispersão dessa espécie (Christie e Lebrun, 1990).  

No Brasil, foi introduzida no período colonial, provavelmente, na época do 

tráfego de escravos, e encontra-se amplamente distribuída, sempre ligada ao 

peridomicílio e ao domicílio humano, em locais de maior concentração demográfica. 

Há apenas quatro subgêneros de Aedes: Ochlerotatus, Stegomyia, Howardina, 

Protomacleaya, destacando-se entre estes, o subgênero Stegomyia, que apresenta 

duas espécies (A. aegypti e A. albopictus) de grande importância epidemiológica, 

consideradas responsáveis por causarem grandes epidemias de dengue no País 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

A referida espécie apresenta duas fases distintas no seu ciclo de vida: uma 

aquática (ovo, larva e pupa) e outra terrestre (adulto). Após o acasalamento, a fêmea 

necessita de sangue, portanto, realiza hematofagia para completar o 

desenvolvimento dos ovos que, geralmente são depositados aderindo à parede dos 

recipientes, que possuem água, e demoram em média de dois a três dias para 

eclodir. Após a eclosão surgem as larvas, que passam por quatro estádios de 

desenvolvimento; esta fase dura em torno de quatro a oito dias, apresentando um 

acentuado crescimento e grande mobilidade, necessitando de alimento e 

temperatura em torno de 24ºC a 29ºC. Em seguida, após o estágio de larva surgem 

as pupas, que apresentam capacidade respiratória e grande mobilidade. Em 

condições favoráveis, a duração do estágio de pupa é de dois dias; em seguida, o 

adulto emerge, necessitando de carboidratos provenientes de néctar e sucos 

vegetais. Somente as fêmeas são hematófagas. O intervalo entre o repasto 

sanguíneo e a oviposição varia de dois a três dias, completando assim, o ciclo de 

vida do mosquito (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994). 

Em geral, as fêmeas não alcançam grandes distâncias, podendo alcançar 

distâncias de até pouco mais de 800 metros em cada ciclo gonotrófico (Edman et al., 

1998). A temperatura é um dos principais fatores ecológicos que influi tanto direta 

como indiretamente sobre os insetos, tanto em relação ao seu desenvolvimento, 

quanto em relação a sua alimentação (Silveira-Neto et al., 1976). O número de 



3 

 

posturas de cada fêmea dependerá, fundamentalmente, da disponibilidade de 

sangue ingerido para o desenvolvimento ovariano. O repasto sanguíneo completo 

ocorre com cerca de 3,0 a 3,5 mg de sangue, e uma fêmea produz em média cerca 

de 120 ovos (Reiter, 1996). 

Admite-se que a hematofagia desse mosquito atinja o máximo com pico 

matutino (6:00 às 8:00horas) e outro vespertino (16:00 às18:00horas). Os picos das 

posturas coincidem com o declínio da atividade hematofágica (Canyon et al., 1999). 

O controle das populações de A. aegypti ocorre, geralmente, por meio de 

métodos químicos, porém é comum a ocorrência de epidemias de dengue mesmo 

após a aplicação de inseticidas, quando a densidade das populações do vetor é 

baixa. A razão desse fenômeno está relacionada à eficiência reprodutiva do inseto, 

sua frequência na atividade hematofágica, além da variabilidade de cada população 

do vetor (Marçal Jr e Santos, 2004). 

 

1.2. Dengue, um problema de saúde pública 

 

Nas Américas, a dengue constitui uma doença de aspecto, principalmente 

urbano, e os agentes etiológicos fazem parte de um ciclo que envolve o mosquito, A. 

aegypti e o ser humano. Tal ciclo assume aspectos domiciliares, sendo mantido pelo 

referido culicídeo de hábitos diurnos e com apreciável grau de antropofilia (Forattini, 

2002). No Brasil, é conhecido atualmente como principal vetor da febre amarela 

urbana e da dengue, devido sua elevada endofilia e susceptibilidade aos vírus 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1998). 

Em áreas endêmicas, o número anual de casos aumentou acentuadamente, 

principalmente, porque nestas áreas ocorrem múltiplos sorotipos circulantes, com 

notificações que somam 100 milhões de infecções de dengue (DF), ocorrendo até 

500.000 casos da forma mais grave da doença dengue hemorrágica (FHD), 

apresentando uma letalidade de até 5% dos casos (Halstead et al., 2007).  

A dengue é de ocorrência mundial causada por arbovírus da família 

Flaviviridae, cujo genoma é de RNA, constituindo um complexo antigênico do gênero 

Flavivírus. Existem quatro sorotipos: dengue tipo 1 (DEN-1), dengue tipo 2 (DEN-2), 

dengue tipo 3 (DEN-3) e dengue tipo 4 (DEN-4) (Barbosa, 1996). Outras arboviroses 

e muitas filarioses humanas são transmitidas por esse mosquito (Wallis et al., 1983) 
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A infecção com um dos quatro sorotipos não significa o desenvolvimento de 

imunidade cruzada para os demais. Dessa maneira, a população que habita 

determinada região endêmica poderá ser submetida a quatro surtos de dengue, 

podendo evoluir para a forma assintomática, forma clássica, e para a forma grave, 

conhecida como dengue hemorrágica (Veronesi, 1991).  

Os primeiros casos de febre hemorrágica do dengue apareceram a partir de 

janeiro de 2001, com letalidade muito baixa, em função das medidas de controle e 

assistência aos pacientes, com a referida síndrome febril hemorrágica aguda. Os 

sorotipos 2 e 3 da dengue foram diagnosticados pela primeira vez, no estado do Rio 

de janeiro, em 1990 e 2001, respectivamente (Ministério da Saúde, 2001). 

A dengue revela-se endêmica em todos os continentes, exceto na Europa. 

Nas Américas, a endemia estende-se desde o norte da cidade do México, até a 

região sul da Argentina, podendo ser encontrado os quatro sorotipos do vírus. Mais 

recentemente, assinalou-se o incremento da forma hemorrágica, com consequente 

aumento da mortalidade. Os surtos ocorrem por consequência, da introdução de 

novos sorotipos na população, que já apresentava alguma imunidade para outro. No 

Brasil, ocorrem os maiores índices de transmissão da história, com notificação de 

casos, em decorrência da circulação dos sorotipos DEN-1 e DEN-2, com maiores 

transmissões na região sudeste do país. Contudo, referindo-se ao controle de 

epidemias da dengue, considera-se de grande importância, o combate aos 

mosquitos, elaboração de vacinas, como meio de erradicação da doença e 

realização de pesquisas relacionadas a estudos genéticos da espécie (Forattini, 

2002).  

Com as campanhas de combate realizadas pelos Órgãos de Saúde houve 

uma redução dos casos de dengue na Amazônia, sendo registrados 3.763 casos em 

2003. Em 2004, houve uma redução de 80,1% (347 casos) em comparação a 2003 

(Ministério da Saúde, 2005).  

Em 2008, a região norte registrou um aumento de 49,3% no número de 

notificações, com 34.893 casos suspeitos de dengue. Foram confirmados 109 casos 

de FHD (Febre Hemorrágica do dengue), sendo que 14 destes tiveram evolução 

para óbito. Comparando o número de casos notificados em 2008 com o mesmo 

período de 2007, por unidade federada, observou-se redução no Amapá (75,3%) e 

Tocantins (8,2%); e aumento no Amazonas (547,75%), Rondônia (490,5%), Pará 
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(91,3%), Acre (27,6%) e Roraima (18,2%). Os estados do Pará e Tocantins 

concentraram 62% dos casos da região. O estado do Pará notificou 11.068 casos, 

com maior número nos municípios de Santarém 929 (8,4%), Parauapebas – 857 

(7,7%) e Oriximiná – 790 (7,1%). Foram confirmados 39 casos de FHD, com 10 

óbitos, correspondendo a uma taxa de letalidade de 25,6%. Rondônia registrou 

5.563 casos suspeitos de dengue, com incidência de 349,9 casos por 100.000 

habitantes. Os municípios com maior números de casos foram: Porto Velho – 1.581 

(28,4%), Cacoal – 975 (17,5%) e Pimenta Bueno – 778 (14%).  O estado do Acre 

notificou 1.003 casos, sendo confirmado um caso de FHD com evolução para cura. 

Comparando esses resultados com o estado do Maranhão, houve registro de 2.539 

casos suspeitos de dengue, havendo redução de 66,7% no período de 2007 a 2008, 

com registros de cinco casos de FHD, três deles, com evolução para óbito 

(Ministério da Saúde, 2008).  
Segundo o Ministério da Saúde (2009), ocorreu redução de 49,8% no número 

de casos de dengue nas primeiras 23 semanas deste ano em relação ao mesmo 

período do ano passado. Conforme informações enviadas pelas secretarias 

estaduais de saúde, 361.552 pessoas contraíram a doença entre 1º de janeiro e 13 

de junho. No mesmo período de 2008, o número de infectados foi de 719.593, 

destacando-se para esses dados, a importância do trabalho de sensibilização junto 

aos estados e municípios em relação à prevenção da dengue. A queda dos casos de 

dengue foi registrada em quatro regiões do país. As reduções foram de 65,5% no 

Sudeste, 49,9% no Sul, 47,3% no Nordeste e 29,9% no Norte. O Centro-Oeste, 

porém, registrou aumento de 13,8% nas notificações da doença. Os registros dos 

números de infecções em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foram de 29.825 e 

11.740, respectivamente. A redução foi verificada em 19 estados e no Distrito 

Federal. Entre os destaques, estão os estados de Goiás e Minas Gerais que, apesar 

de estarem entre as unidades com maior número de casos, apresentam redução de 

43,0 % e 10,4%, respectivamente. Além disso, mesmo com registros de casos 

graves de dengue, os estados do Amapá, Tocantins, Rio Grande do Norte, 

Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Paraná, não notificaram 

óbitos. Na Paraíba, por sua vez, não houve registro de casos graves nem de mortes. 

Os estados do Amazonas, Roraima e Goiás apresentaram taxa de letalidade por 

dengue de aproximadamente 1%, o que se mantém dentro dos padrões aceitos pela 
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Organização Mundial da Saúde (OMS). Por outro lado, sete estados registraram 

aumento no número de infecções pelo A. aegypti – Acre, Roraima, Amapá, Bahia, 

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, representando 56% do total de 

casos de dengue no país.   
 

1.3. Variabilidade genética em populações de Aedes aegypti  

 

Os métodos teóricos e empíricos tradicionais da genética clássica e da 

genética de populações combinam-se com as novas ferramentas da biologia 

molecular, permitindo uma visão ampla da diversidade genética (Steiner e Joslyn, 

1979). 

O estudo da variabilidade genética é um fenômeno biológico que ocorre 

naturalmente entre as populações e tem levado especialistas a desenvolver métodos 

para quantificar e explicar essa variabilidade em relação a sua origem, manutenção 

e importância para a evolução (Hartl, 1981). Do ponto de vista da genética de 

populações a variabilidade genética é o atributo mais importante de uma população, 

já que esta constitui a matéria-prima sobre a qual mutação, migração, deriva 

genética, e principalmente, seleção natural vai atuar permitindo, adaptação, 

especiação e evolução. Anopheles, Aedes e Culex são os gêneros de mosquitos 

mais estudados quanto a esse aspecto, devido a sua importância médica como 

vetores de doenças e pela sua complexa posição taxonômica (Santos, 1992). 

A caracterização da variabilidade genética nos diferentes organismos tem 

sido o interesse primário dos geneticistas de populações, os quais têm desenvolvido 

métodos de detecção e de análise da diversidade genética, que se sucederam as 

análises mendelianas de variantes morfológicas e citológicas descontínuas, às 

análises estatísticas da variação quantitativa, até os ensaios bioquímicos e 

moleculares (Torggler et al., 1995).  

Vários estudos têm sido feitos sobre a variabilidade genética de A.aegypti, na 

tentativa de conhecer melhor a dinâmica e estrutura genética de suas populações e 

entender os mecanismos envolvidos na capacidade vetorial dessa espécie (Wallis e 

Tabachnick, 1990; Dinardo-Miranda (1994), Failloux et al.,1995; Yan et al. 1999; 

Huber et al., 2001; Fraga et al., 2003;  Ayres et al., 2003; Costa-da-Silva et al., 2005; 
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Paduan et al., 2006; Herrera et al., 2006; Bracco et al., 2007;  Paduan e Ribolla, 

2008; Paupy et al., 2008). 

Estudos isoenzimáticos sobre variabilidade genética foram bastante utilizados 

nas décadas de 80 e 90, destacando-se o trabalho de Wallis e Tabachnick (1990), 

que analisaram a variação genética em sete populações de A. aegypti coletadas na 

ilha caribenha de Anguilla. Os valores de heterozigosidade média esperada entre as 

populações domésticas e de áreas rochosas permitiram sugerir que as mesmas 

representam uma única unidade panmítica. Fraga et al. (2003) estudando quatro 

populações de A. aegypti da cidade de Manaus, verificaram que somente 43% dos 

locos isoenzimáticos estavam em Equilíbrio de Hardy-Weinberg, e a maioria dos 

locos em desequilíbrio apresentava excesso de homozigotos.  

Utilizando-se marcadores RAPD, Ayres et al. (2003) analisaram 47 locos com 

elevado polimorfismo e diferenciação genética entre as populações de cinco estados 

brasileiros. Paduan et al. (2006), também estudando populações brasileiras dessa 

espécie, encontraram dados que evidenciaram diferenciação genética entre as 

populações de diferentes estados (GST= 0,430), como entre cidades de um mesmo 

estado (GST= 0,410). 

Diferenciação genética também foi encontrada por Lima Júnior e Scarpassa 

(2009), quando analisaram dez populações dessa espécie oriunda da Amazônia 

brasileira, usando o gene ND4 do DNA mitocondrial. Obtiveram resultados que 

mostraram as populações de Belém e Manaus, com os maiores valores de 

diversidade genética, evidenciando as migrações como fatores que podem favorecer 

a dispersão desse mosquito. 

 Variação a nível interpopulacional em três populações de A. aegypti do Peru, 

também foi registrada por Costa-da-Silva et al. (2005), os quais observaram três 

haplótipos, decorrentes de 17 passos mutacionais.  Herrera et al. (2006) estudando 

populações dessa espécie da Venezuela, encontraram sete haplótipos, revelando 

fortes evidências de isolamento por distância e significante diferenciação 

populacional.  

Para analisar a estrutura genética e filogeográfica de A. aegypti, Bracco et al. 

(2007) utilizaram o gene da subunidade 4 da NADH desidrogenase do DNA 

mitocondrial em 36 populações do continente americano (Brasil, Peru, Venezuela, 

Guatemala e Estados Unidos), três da África (Guiné, Senegal e Uganda), e três da 
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Ásia (Singapura, Camboja e Taiti). Encontraram 20 haplótipos distintos, dos quais, 

14 são exclusivos para as Américas e quatro para a África e países asiáticos. Os 

demais são comuns a dois ou mais continentes. 

 Em relação ao uso de diferentes marcadores moleculares para analisar a 

estrutura genética das populações dos insetos vetores de doenças, a caracterização 

de genes de resistência a inseticidas, o sequenciamento dos genomas totais e 

funcionais têm sido intensificados para tentar subsidiar os programas de controle. 

Entre esses marcadores, os microssatélites, têm sido utilizados amplamente em 

estudos populacionais por serem bastante polimórficos. 

 

1.4. Marcadores moleculares Microssatélites  

 

Marcadores moleculares Microssatélites ou Sequências Simples Repetidas 

(SSR), também chamadas Variable Number of Tandem Repeats (VNTR), Sequence 

Tagged Microsatellites (STMS) ou Single Sequence Length Polymorphisms (SSLP) 

são pequenas sequências com um a seis nucleotídeos, repetidas em tandem, 

distribuídas no genoma nuclear dos organismos eucariotos, sendo caracterizadas 

como um poderoso marcador molecular para estudar os padrões de fluxo gênico e 

estimar a diferenciação genética intra e interespecífica. Esses marcadores são os 

mais polimórficos, atualmente conhecidos. Apresenta expressão codominante, taxa 

de mutação elevada e são seletivamente neutros (Estoup et al., 1995; Lanzaro et al., 

1995).  

Os locos microssatélites são multialélicos codominantes, evoluem de 

processos mutacionais decorrentes do escorregamento da DNA enzima Taq 

polimerase ou de crossing over desigual. Apesar de suas altas taxas evolutivas, 

estas sequências são conservadas em suas regiões flanqueadoras e podem persistir 

por um longo período sem modificações.  A taxa de mutação é muito mais frequente 

em regiões de DNA repetitivo, do que em outras regiões, isso explica o fato dos 

microssatélites serem tão polimórficos. Sendo assim, os microssatélites são 

marcadores excelentes para detecção de estrutura populacional (Avise, 2004), níveis 

de variabilidade genética e eventos de redução do tamanho efetivo populacional 

(Frankham et al, 2002) confirmando assim, sua vantagem para estimar a 

variabilidade genética entre populações de espécies de mosquitos e distinguir 
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membros do complexo de espécies, que nesse grupo de insetos é muito frequente 

(Munsterman e Conn, 1997). 

Todas as características que fazem os microssatélites serem tão eficientes 

para as análises moleculares podem ser verificadas a partir da técnica de PCR 

(Reação em Cadeia da Polimerase), a qual é possível amplificar várias vezes a 

mesma sequência desejada, utilizando primers específicos que flanqueiam estas 

regiões, sendo posteriormente, visualizadas em géis de agarose ou poliacrilamida. 

(Mullins, 1990). 

Os gêneros Aedes, Anopheles e Culex são os mais estudados, devido a sua 

importância médica como vetores de doenças e pela sua complexa posição 

taxonômica (Santos, 1992). Conhecer as diferenças entre as populações fornece 

subsídios para o controle do vetor, uma vez que cada população pode ser tratada de 

maneira independente. Tendo em vista a grande importância do gênero Aedes e 

fácil movimentação por meio de transporte humano, torna-se imprescindível o estudo 

do perfil genético de indivíduos da espécie A. aegypti, principalmente, em 

decorrência das epidemias de dengue e as dificuldades de controle, tornando-se 

necessários estudos relacionados ao ciclo de vida e informações genético-molecular 

do referido vetor.  

Huber et al. (2002), utilizando seis locos microssatélites para diferenciar 

populações de A. aegypti no Vietnã, detectaram 5 -14 alelos por loco e resultados 

significantes em relação à periferia da cidade, onde ocorreu maior diferenciação, 

implicando processos de deriva genética em criadouros menos abundantes. No 

entanto, ocorreu menor diferenciação genética no centro da cidade, confirmando a 

hipótese de que as populações do centro são panmíticas. 

A análise de três locos microssatélites, em quatro populações de A. aegypti 

da Costa do Marfim (Kabolo, Bouaké e duas de Abidjan), mostrou a coexistência de 

duas espécies crípticas em Bouaké, com menor valor de heterozigosidade, inferindo-

se que, no intervalo de um ano ocorreu uma mudança na estruturação dessa 

população (Ravel et al., 2002). 

Conforme reportaram Costa-Ribeiro et al. (2006), os marcadores 

microssatélites são mais polimórficos, quando comparados as isoenzimas, pois, em 

seis locos analisados, cinco foram polimórficos. Enquanto que, nos locos 

isoenzimáticos, dos dez analisados, somente seis apresentaram polimorfismo. A 
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análise dos microssatélites mostrou valor de FST altamente significante (FST= 0, 

3304; P< 0,05), e onde havia maior densidade demográfica, uma maior diferença foi 

detectada (FST= 0, 3792; P<0,05). No entanto, a análise isoenzimática revelou valor 

de FST bem mais baixo (FST=0, 020; P<0,05). 

Chambers et al. (2007) isolaram oito locos polimórficos procedentes de 

Trindade na India, a partir das bibliotecas genômicas enriquecidas com 

microssatélites (GA)n, (AAT)n e (TAGA)n, contribuindo para aumentar o número de 

microssatélites disponíveis para a análise genética de populações. Com esse 

mesmo objetivo, Slotman et al. (2007) identificaram 13 locos microssatélites 

polimórficos, a partir de espécimes coletadas na Tailândia.  

Recentemente, Endersby et al. (2009), utilizaram seis marcadores 

microssatélites e duas proteínas para estudar a estrutura genética em populações da 

Austrália, Vietnã e Tailândia. As análises indicaram valores elevados de 

heterozigosidades esperada (He= 0,42 a 0,59) e observada (Ho= 0,43 a 0,58). A 

maior parte da variabilidade encontrada ocorreu dentro das populações (90,9%) e 

apenas 5,4% foi detectada entre as populações amostradas. O valor de FST= 0, 069 

demonstrou diferenciação entre as populações (P= 0, 001).  

Em outro estudo de genética de populações utilizando o marcador citocromo 

oxidase I (COI) em A. aegypti nos estados do Amazonas, São Paulo, Paraíba e Mato 

Grosso, Scarpassa et al. (2008) encontraram valores mais elevado de FST = 0.099–

0.992, indicando grande diferenciação genética. 

Widdel et al. (2005) estudaram populações de Aedes japonicus japonicus da 

América do norte e três localidades da Ásia (Canadá, França e Bélgica), utilizando 

locos microssatélites e encontraram  entre três a nove alelos por loco, e 

heterozigozidade média esperada variando de 0,32 a 0,80. 

Scarpassa e Conn (2007), estudando populações de Anopheles darlingi da 

Amazônia brasileira, principal vetor da malária nesta região, por meio de locos 

microssatélites, registraram altos valores de heterozigosidades média esperada 

(He= 0,519 a 0,949). 

Os valores médios de diversidade genética encontrados em populações de A. 

aegypti, utilizando locos microssatélites, foram mais elevados quando comparados 

com outras populações dessa espécie da Amazônia brasileira, utilizando o gene 

ND4 (Lima Junior e Scarpassa, 2009). Esses autores estudando 10 populações da 
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referida região, encontraram uma diversidade genética variando de 0,0303 ± 0,147 

(Boa Vista) a 0,782 ± 0,093 (Belém). 

 Considerando a importância epidemiológica de A.aegypti, torna-se necessário 

estudar a variabilidade e diferenciação genética de suas populações, por meio de 

marcadores microssatélites, os quais poderão fornecer informações sobre fluxo 

gênico, taxa de dispersão e migração, bem como, auxiliar no entendimento dos 

mecanismos de transmissão da dengue. 

  Diante disso, o presente trabalho poderá contribuir com informações valiosas 

sobre a dinâmica das populações desse mosquito da Amazônia, podendo 

apresentar níveis de polimorfismos da própria estrutura genética dessas populações 

ou/e diretamente relacionados com as mudanças ambientais da região, servindo 

como referencial nas medidas de prevenção e controle da doença.  
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a variabilidade genética de quatro populações de A. aegypti da 

Amazônia brasileira, a partir de oito locos microssatélites, para obter dados sobre a 

estrutura genética de suas populações, que possam subsidiar em programas de 

controle desse vetor. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

            

Caracterizar a variabilidade genética e detectar os níveis de polimorfismos e 

heterozigosidades intra e interpopulacional; 

          Verificar se as populações estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg; 

           Verificar se existem locos nas populações em desequilíbrio de ligação ou 

gamético; 

 Determinar a estrutura genética populacional, utilizando as estatísticas F de 

Wright; 

 Estimar a distância genética entre as populações; 

 Estimar a correlação da distância genética e geográfica entre populações. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 
        

Os locais de coleta (Figura 2) de A. aegypti compreenderam as cidades de 

Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Santarém (PA) e São Luis (MA). As coordenadas 

e tamanho amostral podem ser conferidos na tabela 1. 

 

 

 

 Figura 2 – Locais de coletas de Aedes aegypti da Amazônia brasileira. 1- Porto Velho (RO), 
2- Boa Vista (RR), 3- Santarém (PA) e 4- São Luis (MA). Mapa modificado de Teixeira et al. 

(1996). 
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3.2. Obtenção das Amostras 

 

As amostras foram obtidas nos estágios de ovo, larva e pupa.  Os ovos foram 

coletados com auxílio de armadilhas para ovos (ovitrampas), e as larvas e pupas 

foram coletadas com auxílio de um conta-gotas, em criadouros artificiais 

(recipientes), próximo às residências. Em seguida, o material foi transportado para o 

insetário do Laboratório de Vetores de Malária e Dengue da CPCS / INPA. Os ovos 

foram transferidos para cubas com água e as larvas foram alimentadas com farinha 

de peixe e pó de fígado. Os mosquitos foram criados em temperatura constante de 

26ºC ± 1ºC e umidade relativa entre 80% e 90%, conforme a metodologia utilizada 

por Santos et al. (1981).  As pupas foram separadas em copos plásticos, etiquetados 

e telados adequadamente para emergência dos adultos e depois serem utilizados 

nas análises moleculares. A identificação dos indivíduos foi realizada segundo a 

chave taxonômica de Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994). Após a identificação, os 

espécimes foram acondicionados em eppendorfs, etiquetados e congelados em um 

freezer a -80ºC até o início das análises moleculares.  

  

Tabela 1 - Lista de pontos de coletas das amostras de Aedes aegypti analisadas neste 

estudo. 

Fonte: Google Earth, 2009 

 

 

 

Estados 
Localidade (código 

utilizado) Coordenadas   

Número de 
indivíduos 
coletados 

Rondônia Porto Velho (PV) 
 8° 45'42. 57"S      
63°54'07.06” O 37 

    

Roraima Boa Vista (BV) 
2° 49'10. 34"N       
60°40'17.04"O 36 

    

Pará Boa Vista (BV) 
2° 26'21. 97"S      
54°41'55.45” O 28 

    

Maranhão São Luís (SLZ) 
2° 31'50. 63"S      
44°18'24.57"O 28 
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3.3. Extração do DNA Genômico 

                  

Para a extração do DNA dos mosquitos foi empregado o protocolo de 

Wilkerson et al. (1993). Cada mosquito adulto foi homogeneizado em 50μL de 

tampão de lise – TL (SDS 1%, Tris – HCL 50mM, pH 8,0, EDTA 25mM, pH 8,0 e 

NaCl 52mM) com um bastão de acrílico,  em microtubos de 1,5ml. Adicionou-se 100 

μL de TL para remover resíduos das paredes do tubo e do bastão. Os tubos foram 

incubados a 65ºC por 30 minutos e centrifugados a 14000 rpm por 30 segundos. 

Adicionou-se 100 μL de acetato de potássio. O material foi deixado em gelo por 1 

hora, centrifugado a 14000 rpm por 10 minutos, transferido para microtubos de 0,5 

mL, onde adicionou-se 2 volumes (500 μL) de etanol absoluto, e deixando a -0ºC por 

1 hora (ou “over nigth”). 

Novamente, o material foi centrifugado a 14000 rpm por 30 minutos. 

Adicionou-se 500 μL de etanol a 70% e centrifugou-se novamente a 14000 rpm por 

10 minutos. O sobrenadante foi retirado e o material precipitado no fundo do 

microtubo  foi secado. O precipitado após ter sido ressuspendido em 30 μL de água 

Milli-Q foi estocado em temperatura a -20ºC. 

 

3.4. Quantificação do DNA genômico 

 

A concentração do DNA genômico das amostras de A. aegypti foi 

determinada em eletroforese horizontal, em gel de agarose 0,8%, por comparação 

com a concentração conhecida do DNA do bacteriófago lambda. O gel foi corado 

com brometo de etídeo, visualizado em luz ultravioleta, em um transluminador (Eagle 

Eye 2®) e fotodocumentado em sistema de captura de imagens (Stratagene). 

 

3.5. Genotipagem dos indivíduos 

           

          Para este procedimento foi utilizado um número amostral de 28 a 37 

indivíduos por localidade. O DNA nuclear de cada indivíduo foi amplificado usando a 

PCR (Reação em cadeia da polimerase).  As amplificações foram realizadas, 

segundo o protocolo econômico de Schuelke (2000), que utiliza como primer 

específico da região microssatélite uma sequência chamada de cauda M13(-21), 
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onde será anelado pela  reação de PCR a um primer universal M13 marcado com as 

fluorescências, FAM e HEX. Para os testes de polimorfismo foi realizada uma PCR 

com volume final de 10 µL contendo: 3,4 µL de água Milli-Q; 0,3 µL MgCl2 (50mM); 

2,1 µL dNTP (1mM);  1,0 µL tampão 10x (100 mM Tris-HCl, 500 mM); 0,4 µL do 

primer forward contendo a cauda M13, 0,8 do primer reverso, 0,4 µL do primer 

marcado com fluorescência; 0,6 µL Taq DNA polimerase (5U/ µL) e  1,0 µL  de DNA 

(concentração variando entre 50 ng e 100ng).  

As reações de PCR foram testadas por meio de combinações do tipo 

multiplex. As reações de PCR tipo multiplex combinam mais de um par de primers 

em uma única reação, o que permite economizar tempo e reagentes. Isso é possível 

devido ao fato dos primers combinarem-se ou possuírem alelos em faixas de 

tamanho diferentes (respeitando uma diferença média de 50 pares de bases entre 

os alelos dos diferentes pares de bases) ou estarem marcados por diferentes 

fluorescências, que são distinguidas nas genotipagens. As combinações que foram 

utilizadas podem ser vistas na tabela 3. As reações de PCR foram realizadas em um 

termociclador (Eppendorf – Mastercycler 533). Para a amplificação de todos os locos 

foi utilizado o mesmo conjunto de ciclos e temperaturas (93 ºC por 1 minuto para 

desnaturação, seguido de 35 ciclos, sendo cada ciclo composto por três fases, a 

primeira, com 93 ºC por 30 segundos, a segunda, com 58 ºC por 35 segundos para 

o anelamento dos primers (temperatura de anelamento de cada primer  foi de acordo 

com o gradiente de concentração)  e a terceira, com 72 ºC por 1 minuto e 30 

segundos para extensão, e finalmente, o ciclo de extensão final, com 72ºC por 30 

minutos. De cada um dos pares de primers usados, o primer forward estava 

marcado com fluorescência do tipo FAM ou HEX.  

Os primers forward AEA10, AEB19, AE34/72, AEC2A8, AEB07 e AEH08 

foram marcados com fluorescência tipo FAM e os primers forward AET3A7, AE9A89 

e AEM201 foram marcados com fluorescência tipo HEX (Tabelas 2 e 3). O produto 

de PCR para cada uma das combinações dos pares de primers foi diluído 20X em 

água Milli-Q. Em 3 μl de cada produto diluído foram adicionados 7μl de Tween (20%) 

e 2,5μl de ET-550 ROX. O ET-550, padrão de peso molecular conhecido, foi incluído 

em todas as amostras para posterior cálculo do tamanho das bandas amplificadas. A 

leitura foi realizada no sequenciador automático de DNA Megabace 1000 (GE-

Healthcare), seguindo o protocolo do fabricante. 
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Foram utilizados 12 locos: AE38/38, AE34/72, AEC2A8, AET3A7, AED19, 

AE9A89 (Huber et al., 2001) e AEA10, AEG11, AEB07, AEB19, AEH08, AEM201 

(Chambers et al., 2007). No entanto, após a otimização desses, foram selecionados 

somente oito locos polimórficos: AE34/72, AEC2A8, AET3A7, AEA10, AEB07, 

AEB19, AEH08 e AEM201 (Tabela 3).  
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Tabela 2 - Características de oito locos microssatélites desenvolvidos por Huber et al. (2001) e Chambers et al. (2007) para Aedes aegypti, 

considerando tipo de repetição, fragmentos em pares de base, número de alelos e heterozigosidades observada (Ho) e esperada (He). 

 

 

Loco Tipo de repetição Fragmentos 
em pares de 

bases 

Número 
de alelos 

He Ho   Referências 

AE34/72 GAAA (GA)6CAGACAGGAAA 83-117 12 - - Huber et al ., 2001* 

       
AEC2A8 (GCC)3 CCAAACTACCCACCCCCACCACCGAAGCCATACCACGCT  201-246 11 - - Huber et al ., 2001* 

 CCACCCCCA (CCA)2CACCACGCTCAC(CCA)8GC CCACTACGGACACCA      
AET3A7 (TTTA)7(T)14 216-272 11 - - Huber et al ., 2001* 

       
AEA10 CT10(TT) CT 248-258 4 0,45 0,49 Chambers et al., 2007 

       

AEB07 GA15 176-208 11 0,81 0,80 Chambers et al., 2007 

       
AEB19 CAT7 140-206 5 0,65 0,40 Chambers et al., 2007 

       
AEH08 TCG7 218-224 3 0,60 0,68 Chambers et al., 2007 

       
AEM201 ATA36 119-140 3 0,51 0,77 Chambers et al., 2007 

*Valores não publicados pelo autor 
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Tabela 3 - Combinações dos pares de primers para PCR e sequenciamento tipo multiplex. 

 

 

3.6. Análises estatísticas dos dados populacionais 

          

Os dados obtidos pelo analisador de DNA MegaBACE 1000 foram 

processados com o auxílio do programa Fragment Profiler 2.2 (GE HealthCare), para 

que fossem identificados os genótipos de cada locos dos indivíduos amostrados 

(Figuras 3 e 4).  Foi construída uma matriz com as informações dos genótipos dos 

indivíduos de A. aegypti para que fossem feitas as análises estatísticas das 

populações amostradas. O banco de dados obtido das análises das genotipagens foi 

organizado construindo-se uma matriz de dados composta pelo número de 

repetições para cada alelo de cada microssatélite, por indivíduo e por cada 

população. Esta matriz (Anexo 1) foi usada como input file para o programa 

ARLEQUIN (Excoffier et al., 2006), para determinar as variações dos locos 

microssatélites, por meio das frequências dos heterozigotos e testadas para o 

Equílibrio de Hardy-Weinberg, desequilíbrio de ligação e divergência na frequência 

alélica. 

 

 

  
Combinações dos primers (fluorescências) 

  

Multiplex tipo 
01 

AEA10  
(FAM) 

AEB19 
(FAM) 

    

          
Multiplex tipo 

02 
AE34/72 
(FAM) 

AEC2A8 
(FAM) 

AEB07  
(FAM) 

  

          

Multiplex tipo 
03 

AE34/72 
(FAM) 

AET3A7 
(HEH) 

AEH08  
(FAM) 

  

          

Multiplex tipo 
04 

AEC2A8 
(FAM) 

AE9A89 
(HEX) 

AEG11  
(HEX) 

AEB07 
(FAM) 

          

Multiplex tipo 
05 

AEA10 
 (FAM) 

AEB19 
(FAM) 

AEM201  
(HEX) 
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Figura 3 – Eletroferograma de uma amostra de Aedes aegypti no programa Fragment 
Profiler, mostrando um indivíduo heterozigoto para o loco AEM201, com fluorescência HEX. 

 

 

 

Figura 4 – Eletroferograma de uma amostra de Aedes aegypti no programa Fragment 
Profiler, mostrando um indivíduo heterozigoto para o loco AEH08, com fluorescência FAM. 

 

 
            

As análises genético-populacionais foram realizadas com auxílio dos 

seguintes programas estatísticos: ARLEQUIN 3.1 (Excoffier et al., 2006) TFPGA 1.3 

(Miller, 1997), POPGENE, Version 1.32 (Yeh et al., 1999), cálculo para o teste do 

qui-quadrado (Preacher, 2001), teste de Mantel (1967) e análise Bayesiana 

implementada pelo programa STRUCTURE, Versão 2.3.2 (Pritchard e Wen, 2003). 

Para complementar os dados estatísticos foi aplicada a correção de Bonferroni 

(Rice, 1989) para análises que envolveram múltiplas comparações. 
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3.6.1 Caracterização da variabilidade genética 

        

Antes de calcular a estimativa da variabilidade genética foi verificada a 

frequência de alelos nulos para os locos em desequilíbrio de Hardy-Weinberg por 

meio do programa Micro-Checker 2.2.1 (Van Oosterhout et al., 2004). 

As estimativas de variabilidade genética foram feitas por meio das análises 

das frequências e distribuição dos alelos em cada loco microssatélite. Com isso, 

foram obtidas a heterozigosidades observada (Ho) e esperada (He), distribuição do 

número de alelos para cada loco e para cada população. Os grupos de indivíduos 

das localidades foram testados para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg, (condição 

genética ideal caracterizada pela união aleatória de alelos de um loco neutro de uma 

população infinitamente grande), desequilíbrio de ligação e divergência na 

frequência alélica e genotípica, entre as populações analisadas. Estas análises, 

utilizando os dados oriundos de genotipagem de cada loco microssatélite foram 

realizadas no programa ARLEQUIN 3.1 (Excoffier et al., 2006). 

Para investigar a conectividade genética entre as populações amostradas, 

foram realizadas duas análises multivariadas, que correlaciona distância genética 

com distância geográfica (Km). Estas foram realizadas, por meio do teste de Mantel 

(1967), implementadas no programa TFPGA (Miller, 1997) e ARLEQUIN 3.1 

(Excoffier et al., 2006). A primeira, utiliza a distância genética de Nei (1978), 

enquanto a segunda, verifica significância, por meio de permutações, da correlação 

entre uma matriz de distância genética dos agrupamentos de indivíduos, utilizando 

os valores de comparação par-a-par de FST (Slatkin, 1995) e a matriz de distância 

geográfica. A distância geográfica entre os pontos de coleta foi estimada por 

ferramentas disponíveis no programa Google Earth (2009).   
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3.6.2 Estrutura genética populacional 

 

As estimativas de subdivisão entre os grupos de indivíduos analisados neste 

estudo foram realizadas pela Análise de Variância Molecular (AMOVA) aplicando-se 

o FST estimado, conforme Excoffier et al. (1992), que representa a quantidade de 

diferenciação e fluxo gênico entre as populações (Neigel, 2002). Essas análises 

foram realizadas com 10.000 permutações e foram implementadas pelo programa 

ARLEQUIN 3.1 (Excoffier et al., 2006). 

Para complementar os dados populacionais, foi realizada a análise Bayesiana 

implementada pelo programa STRUCTURE (Pritchard et al., 2000), que tem como 

base o modelo de separação de grupos (clusters), que atribui indivíduos a um 

número K de populações, com base na estimativa Bayesiana em conformidade aos 

equilíbrios esperados de Hardy-Weinberg e ausência de desequilíbrio de ligação 

entre os locos analisados, dentro de cada população.  

Todas as análises foram realizadas utilizando o modelo de mistura (admixture 

model), onde cada amostra pode ter ancestrais de mais de uma população. Nesta 

análise foi selecionada a opção de frequências alélicas correlacionadas entre 

populações. Essa configuração é considerada a mais segura, porque é sensível para 

identificação de populações subestruturadas. Quando alfa é próximo de zero, muitos 

indivíduos são essencialmente de uma população ou de outra, enquanto que, 

quando alfa é maior que 1 (α >1) significa que a maioria dos indivíduos encontram-

se misturados. Portanto, o grau de mistura alfa foi inferido a partir dos dados 

gerados (Falush et al., 2003). 

  As análises no programa STRUCTURE, foram realizadas com valor de corte 

(burnin) de 50.000 permutações e Markov Chain Monte Carlo (MCMC) com 

1.000.000 permutações.  

             O número de clusters foi inferido pelo método proposto por Evanno et al. 

(2005). Para essa análise foram realizadas dez réplicas (runs) para cada valor de K 

(K= 1 a K= 5). Depois os agrupamentos foram definidos através do delta K (ΔK). ΔK 

é inferido com base na média da primeira ordem de mudança das estimativas 

“likelihood”, dividido pelo desvio padrão da segunda ordem de mudanças das 

estimativas: ΔK = m|L′′(K)|/s[L(K)]; onde : L′′(K)= L′(K + 1) – L′(K), L′(K) = L(K) – L(K – 
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1), m (média) e s (desvio padrão). O ΔK escolhido é aquele que apresenta o maior 

valor, e a partir deste valor de K, o ΔK foi K= 2.  

A partir destes resultados, foi analisada a proporção média de atribuição Q 

(coeficiente de participação do indivíduo num determinado grupo) das localidades 

dentro do cluster, obtido por meio do programa STRUCTURE.  

Foi utilizado o valor de Q para estimar a porcentagem pró-média de 

identidade da população dentro de um cluster, tornando-se possível examinar as 

localidades no referido cluster. Os valores considerados foram Q= 0,9 e de Q= 0,8 

(Barilani et al.,2007). 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 - Análise da Variabilidade genética e Equilíbrio de Hardy-Weinberg  

 

Do total de 129 indivíduos genotipados de A. aegypti, com base em oito locos 

microssatélites e assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg, foi revelado um 

desvio significativo para alguns locos nas quatro populações analisadas. A 

população de Boa Vista apresentou somente um loco em desequilíbrio (AE34/72 - 


2=13,276; P<0,05), enquanto que, para as outras populações, um maior número de 

locos estavam em desequilíbrio: Porto Velho (AE34/72 - 2=8,882; P<0,05), (AEB07 

- 
2=11,5065; P<0,05) e (AEB19 - 

2=7,1659; P<0,05); Santarém (AE34/72 - 


2=24,0000; P<0,05) e (AET3A7 - 2=13,7969; P<0,05) e São Luís (AE34/72 - 


2=11,2127; P<0,05), (AEC2A8 - 

2=16,6244; P<0,05) e (AET3A7-2=18,75; 

P<0,05). A heterozigosidade observada (Ho) variou de 0,42 (Santarém) a 0,61 (Porto 

Velho), enquanto que, a heterozigosidade esperada (He) variou de 0,50 (Santarém) a 

0,67 (Porto Velho).  (Tabela 4). 

Os resultados apresentados na Tabela 5 mostram um número total de 92 

alelos, com uma média de 11,5 por loco, estes locos revelaram uma variação de 03 

(H08) a 21 (B19) alelos, nas quatro populações analisadas. Considerando as 

estimativas do número total de alelos nas populações analisadas, o loco AEC2A8 

mostrou os menores valores de hetorozigosidades esperada (He= 0,3547) e 

observada (Ho= 0,3143), resultado que confirma o desequilíbrio do referido loco em 

todas as populações, enquanto que, o loco AEB19 apresentou maiores valores (He= 

0,8785 e Ho= 0,6667, respectivamente). 

 Em relação à estimativa da diversidade genética, os índices variaram de 

0,9981 ± 0,0038 (Santarém) a 0,9994 ± 0,00350 (São Luís). (Tabela 6).  O índice de 

variabilidade genética refere-se a heterozigosidade esperada, e é definida como a 

probabilidade de que dois alelos amostrados aleatoriamente, não sejam idênticos 

por descendência (Nei, 1987). 

 

  



 25 

           

Localidades 
(N)  AE34/72 AEC2A8 AET3A7 AEA10 AEB07 AEB19 AEH08 AEM201 Total 

Porto Velho Na 9 7 5 5 6 14 3 5 54 

N=37 


2
W-H 8,882** 1,8766 0,0218 0,0066 11,5065** 7,1659 0,1030 4,9925**  

 Ho 0,9412 0,2593 0,7143 0,4595 0 6389 0,6389 0,5357 0,6757 0,6079 

 He 0,8196 0,3648 0,7288 0,5309 0,8611 0,8611 0,5656 0,5758 0,6635 

 P 0,0005* 0,0156 0,1306 0,0008* 0,0000* 0,0000* 0,7576 0,0000*  

Boa Vista Na 6 8 5 3 6 6 3 5 42 

N=36 


2
 W-H 13,2761** 0,0322 0,0794 0,7874 2,6777 0,0070 0,1680 0,6029  

 Ho 0,2500 0,5172 0,6857 0,3181 0,5278 0,5454 0,3750 0,5806 0,4750 

 He 0,5219 0,5130 0,7109 0,3181 0,6538 0,5645 0,4762 0,4762 0,5293 

 P 0,0000* 0,0282 0,1707 1,0000 0,1698 0,0179 0,0869 0,0183  

Santarém Na 2 3 4 4 7 16 3 3 42 

 
2
 W-H 24,000** 0,2086 13,7969** 0,1806 0,4288 1,0267 0,1257 0,3616  

N=28 Ho 0,0946 0,1740 0,2174 0,3846 0,6429 0,8214 0,5500 0,5454 0,4170 

 He 0,1223 0,2048 0,4618 0,4193 0,7558 0,9201 0,5397 0,5676 0,4990 

 P 0,0209 1,0000 0,0009* 0,0937 0,0800 0,0000* 0,2357 0,0004*  

São Luis Na 6 5 8 4 7 10 3 3 46 

N=28 


2
 W-H 11,2127** 6,6244** 18,75** 0,1038 0,3189 0,2070 0,7256 0,7015  

 Ho 0,1667 0,2692 0,5926 0,3600 0,7500 0,6316 0,5000 0,5909 0,4826 

 He 0,4947 0,3748 0,8343 0,4637 0,7500 0,8719 0,5179 0,4894 0,5995 

 P 0,0000* 0,0006* 0,0000* 0,0586 0,0129 0,0129 0,0129 0,1554  

           

Tabela 4 – Estimativas das heterozigosidades a partir de oito locos microssatélites para quatro populações de Aedes aegypti da região 

amazônica brasileira. N: Número Amostral; Na: Número de alelos; 2 W-H: Teste de qui-quadrado. Ho: Heterozigosidade observada; He: 
Heterozigosidade esperada. * valor de P significativo após a correção de Bonferroni (P<0, 0018). **Valores significativos (P<0,05) para 
Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
 
* indica valor de P significativo após a correção de Bonferroni (P<0, 0018). 



 26 

Tabela 5 - Estimativa da variabilidade genética a partir de oito locos microssatélites em 
quatro populações de Aedes aegypti, considerando o número total de alelos (N), 

Heterozigosidades Observada (Ho) e Esperada (He), para cada loco. 
 

Loco Alelos He Ho 

    

   AE34/72 12 0,5580 0,3814 

    

   AEC2A8 11 0,3547 0,3143 

    

   AET3A7 11 0,7492 0,5833 

    

   AEA10 6 0,4184 0,3909 

    

   AEB07 8 0,7398 0,5366 

    

   AEB19 21 0,8785 0,6667 

    

   AEH08 3 0,5101 0,4800 

    

   AEM201 7 0,5977 0,6071 

    

Total 92 0,5977 0,4950 
 
 

 

Tabela 6 – Estimativa da diversidade genética em quatro populações de Aedes aegypti, 
considerando os oito locos microssatélites analisados. (Ho): Heterozigosidade média 
observada, (He) Heterozigosidade média esperada. 

 

 

Localidade N° amostral 
Média Diversidade 

Gênica Média N° Alelos 
Heteroz.      média  

        (Ho)            (He) 

Porto Velho 37 0,9993 ± 0,0024 5,25 0,560         0,624 

     

 Boa Vista 36 0,9988 ± 0,0026 5,75  0,475         0,526 

     

Santarém 28 0,9981 ± 0,0038 6,75   0,417           0,478 

     

São Luis 28 0,9994 ± 0,0035 8,00   0,483           0,579 

     

Total 129 0,9989 ± 0,0031 6,43  0,484            0,550 
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4.2 Estimativas da estrutura genética populacional 

             

Os índices de variabilidade mostraram que 8,29% da variância total ocorreram 

entre as populações, 68,03% dentro das populações e 23,67% entre os grupos e 

dentro das populações (Tabela 7). Os resultados da AMOVA evidenciaram que 

existe estrutura genética populacional. O valor de FST (0,083) mostrou diferenciação 

entre as populações (P= 0,0083) em um nível de significância de 0,05. 

         

Tabela 7 - Análise da variância molecular (AMOVA), em oito locos microssatélites, 
considerando os grupos de populações de Aedes aegypti. 

        

 

 A diferenciação genética entre as quatro populações estudadas foi analisada 

levando em consideração os valores de FST par-a-par e pelo número efetivo de 

migrantes (Nm) entre as populações, cujos valores são disponibilizados nas tabelas 

8 e 9. Os resultados mostram valores significativos de FST (P < 0, 0083) após a 

correção de Bonferroni (P<0,05) (Rice, 1989).  

Dentre as seis comparações par-a-par para os testes de FST dos dados de 

AMOVA, cinco delas apresentaram valores significativos antes da correção de 

Bonferroni (P<0,05). No entanto, após as correções de Bonferroni (P<0,005), 

somente quatro das comparações (Boa Vista e Santarém, Boa Vista e São Luís, 

Porto Velho e Boa Vista, Porto Velho e Santarém) apresentaram valores 

significativos para o FST (P= 0,083). (Tabela 8). 

Fonte de 
variacão 

Grau de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Componentes de 
variação 

Porcentagem de 
variação 

Entre 
populações 3 11.026.282 4.709.682 8,29% 

     
Entre indivíduos 125 81.923.710 13447585 23,67% 

Dentro das 
populações      

     
Dentro dos 
indivíduos 129 49.850.500 38643798 68,03% 

     
  Índice de 

fixação  FST= 0,08292    
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Na diferenciação genética detectada foi verificado baixo valor de FST para as 

comparações de Porto Velho/Boa Vista, e Porto Velho/Santarém, verificando 

considerável fluxo gênico.  O mesmo não ocorreu para Boa Vista/Santarém, e Boa 

Vista/São Luis, que apresentaram maiores índices de FST e baixo fluxo gênico, 

conforme Tabela 9. 

 

 

 

Tabela 8 - Comparações dos valores de FST par-a-par entre quatro populações de Aedes 

aegypti, com base em oito locos microssatélites. * Indica valor de P significativo após a correção 

de Bonferroni (P<0,0083), para múltiplas comparações. 

  

 

Tabela 9 - Número efetivo de migrantes (Nm) das comparações par-a-par, em populações 

de Aedes aegypti, com base em oito locos microssatélites. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

População  Porto Velho Boa Vista Santarém São Luis 

Porto Velho ……    
Boa Vista 0,0718* ……   
Santarém  0,0655* 0,2244* ……  
São Luis 0,0061 0,2022* -0,0496 …… 

     

População  Porto Velho Boa Vista Santarém São Luis 

Porto Velho ----    

Boa Vista 6,4591 ----   

Santarém 7,1326 1,7281 ----  

São Luis 80,3840 1,9729 inf ---- 
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 O programa STRUCTURE 2.3.2 (Pritchard et al., 2000) foi usado para 

identificar as prováveis populações existentes de A. aegypti, considerando as quatro 

localidades amostradas. A análise Bayesiana foi realizada para avaliar níveis de 

relação entre populações e a ocorrência de fluxo gênico entre elas. Também foi 

confirmada a existência de estruturação genética entre essas populações. O maior 

delta K (ΔK) encontrado para os indivíduos das localidades amostradas, permitiu a 

escolha de K igual a dois clusters após aplicação do modelo sugerido por Evanno et 

al. (2005) (Figura 5), (representado pelas cores verde e vermelho na Figura 6). As 

quatro localidades foram identificadas dentro de um grande agrupamento, com 

combinação entre o cluster verde e o cluster vermelho, observando-se uma grande 

representação no cluster verde para as localidades de Porto Velho e Boa Vista e no 

cluster vermelho para Santarém e São Luís. 

 

 

             

 

 

 

Figura 5 – Valor de delta K (ΔK) igual a dois clusters, obtido a partir da análise no 
programa STRUCTURE 2.3.2, com aplicação do modelo de Evanno et al. (2005), em 
quatro populações de Aedes aegypti da região amazônica. 
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Figura 6 - Estrutura “bar plot” populacional baseada em oito locos microssatélites de Aedes 
aegypti, estimada pela análise bayesiana e realizada pelo programa STRUCTURE 
(considerando freqüências alélicas correlacionadas). Cada indivíduo é representado por 
uma linha vertical (verde ou vermelha). Cada uma das cores indica um cluster baseado em 

semelhanças genotípicas.  K= 2. Os números de 1 a 4 representam as localidades de coleta: 
1 - Porto Velho/Rondônia; 2 - Boa Vista/Roraima; 3 -  Santarém/Pará; 4 - São 
Luis/Maranhão. 

 

 

Os valores de Q para cada localidade amostrada por meio do programa 

STRUCTURE podem ser observados na Tabela 10. O valor de Q corresponde à 

pureza dos indivíduos das localidades em relação aos dois grupos genéticos 

apresentados pelas cores verde e vermelha. O grupo 1 abrange localidades quase 

puras para o cluster 1, representado pela cor verde (Figura 6) composto pelos 

indivíduos de Boa Vista.  Grupo 2 é composto por indivíduos quase puros para o 

cluster 2, representado pela cor vermelha, incluindo as populações de Santarém e 

São Luís. Um terceiro grupo, com valores de Q< 0,80 foi encontrado em Porto Velho, 

evidenciando uma população misturada com as demais. 

 

 
Tabela 10 - Valores de atribuição (Q) obtidos do programa STRUCTURE para K= 2 clusters 
(cluster 1- verde e cluster 2 – vermelho), para cada população de Aedes aegypti. 

 

 
 

Pontos na Figura  Localidade Cluster 1 (Q) Cluster 2 (Q) Número amostral 

1 Porto Velho 0,320 0,680 37 

2 Boa Vista 0,122 0,878 36 

3 Santarém 0,842 0,158 28 

4 São Luis 0,818 0,182 28 
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Tabela 11 - Matriz de similaridade e distância genética entre quatro populações de Aedes 
aegypti da Amazônia brasileira, baseada na análise de oito locos microssatélites. Valores 

acima da diagonal correspondem à similaridade genética e abaixo da diagonal 
correspondem à distância genética não enviesada (Nei, 1978). 

4.3 Distância genética 

A distância genética entre as quatro populações analisadas foi baixa, sendo a 

menor distância entre Santarém e São Luis (D= 0,0592), e a maior entre Santarém e 

Boa Vista (D= 0,1783). Em populações naturais, espera-se que, quanto mais 

distanciadas elas estejam geograficamente, mais diferentes elas sejam em termos 

de base genética, mas nem sempre isso ocorre (Figura 11). 

 

         

             

Com base nos resultados obtidos, foi possível construir um dendrograma de 

distância genética (Figura 7), o qual separou as quatro populações em dois clusters. 

O primeiro foi formado por Santarém e São Luís. O segundo por Porto Velho e Boa 

Vista. Analisando esses dois clusters, observa-se que os valores de consistência 

interna de cada nó obtido pelo método de bootstrap são apresentados, onde, o nó 

que inclui as amostras populacionais de Porto Velho/Boa Vista (58,06%), apresentou 

um suporte menor que o de Santarém e São Luis (68,79%), enquanto o nó que inclui 

todas as amostras apresentou um suporte de 100%. 

População Porto Velho Boa Vista Santarém São Luis 

Porto Velho ***** 0,9130 0,8655 0,8938 

Boa Vista 0,0910 ***** 0,8367 0,9163 

Santarém 0,1444 0,1783 ***** 0,9425 

São Luis 0,1123 0,0874 0,0592 ***** 
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4.4. Correlação entre distância genética e distância geográfica 

            

O resultado do teste de Mantel, implementado no programa TFPGA (Miller, 

1997), mostrou que o coeficiente de correlação obtido entre a distância genética de 

Nei (1978) e a distância geográfica, não foi significativo (r= -0,3961; P= 0,2460), 

quando todas as localidades foram consideradas, indicando que não há correlação 

entre distância genética e distância geográfica entre as quatro populações de A. 

aegypti  (Figura 8). 

68,79% 

58,06% 

100% 

Santarém - PA 

São Luis - MA 

Porto Velho 

Boa Vista - RR 

Figura 7- Dendrograma agrupando quatro populações de Aedes aegypti da Amazônia 
brasileira com base na distância genética, obtida por meio de oito marcadores 
microssatélites. Método não ponderado de agrupamento de pares de populações com 
média aritmética – UPGMA (Nei, 1978). 
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Figura 8: Gráfico de autocorrelação entre distância geográfica e distância genética para as 
populações amostradas de Aedes aegypti (TFPGA); (r= -0,3961; P= 0,2460). 

 
 

 

4.4.1 Análise de autocorrelação 

         

O isolamento genético por distância foi testado também no programa 

ARLEQUIN (Excoffier et al., 2006), mediante metodologia desenvolvida por Mantel 

(1967) e não mostrou significância de correlação (r= -0,1747; p= 0,655) entre a 

matriz de distância genética e de distância geográfica (em Km) nas quatro 

populações de A. aegypti, com os  dados de FST linearizados par a par (Slatkin, 

1995).  
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5. DISCUSSÃO  

          

  As técnicas em biologia molecular permitem hoje a observação de 

polimorfismo diretamente na sequência gênica de organismos. Os marcadores 

moleculares abriram novas perspectivas para pesquisas em biologia populacional, e 

têm sido largamente utilizados no monitoramento da variabilidade genética (Zucchi, 

2002). O entendimento do processo evolutivo que mantém a variabilidade genética 

de populações naturais de mosquitos, especialmente, com relação à definição da 

competência vetorial, poderia ajudar na prevenção de arboviroses (Chapman et al., 

1999).  

 

 

5.1-  Variabilidade genética em Aedes aegypti 

          

  A variabilidade genética é uma condição fundamental para que haja evolução 

adaptativa, uma vez que a seleção natural atua entre as variantes que ocorrem 

dentro das populações, em função da adaptação ao ambiente (Hartl, 1981). 

Conhecer as frequências alélicas em um ou mais locos torna possível predizer a 

frequência de cada genótipo, assumindo-se que cada loco está em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg e que os pares de locos estão em equilíbrio de ligação. Desvios 

desses valores previstos indicam que fatores coordenados podem estar operando, 

para produzir associações não aleatórias de alelos dentro ou entre locos (Futuyma, 

2003). 

A variação de 2 a 9 alelos encontrada nessas populações de A. aegypti da 

Amazônia, utilizando os três locos (AEC2A8, AEC2A8 e AET3A7) desenvolvidos por 

Huber et al. (2002) foi a mesma obtida por esses autores em populações do Vietnã, 

onde o número de alelos por loco também variou  de 2 a 9.  

No entanto, maior variação foi encontrada nessas populações, quando foram 

utilizados os locos AEA10, AEB07, AEB19, AEH08 e AEM201 desenvolvidos por 

Chambers et al. (2007), nos quais foram revelados de 3 a 16 alelos por loco, sendo o 

loco AEB19, o que mostrou maior número de alelos. Este resultado foi similar ao 

obtido por esses autores, que detectaram também maior número de alelos no loco 

AEB19 (11 alelos), dos locos caracterizados em populações dessa espécie do 

continente asiático.   
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Endersby et al. (2009) estudando populações de A. aegypti da Austrália e do 

Vietnã, utilizaram oito marcadores: dois enzimáticos e seis microssatélites, e destes, 

usaram três dos mesmos utilizados nessas populações da Amazônia (BbA10, 

BbH08 e BbB07), onde o número máximo de alelos encontrado em cada loco foi 12, 

5 e 18 respectivamente, ressaltando que este último loco apresentou um valor mais 

elevado, em relação as populações da Amazônia, no qual  o maior  número de 

alelos detectado foi sete.  

No entanto, maior variação foi encontrada por Scarpassa e Conn (2007) em 

populações do principal vetor da malária no Brasil,  Anopheles darlingi, procedentes 

da Amazônia brasileira, onde os autores detectaram uma grande variação alélica  (5 

a 25 alelos).  

As heterozigosidades observadas e esperadas nas populações de A. aegypti 

deste trabalho, utilizando os oito locos microssatélites, foram moderadamente altas 

em todas as populações amostradas (Ho= 0,42 - 0,61; He= 0,50 - 0,66). Os menores 

valores de heterozigosidades foram registrados na população de Santarém, e os 

maiores, na de Porto Velho. Valores similares foram obtidos por Endersby et al. 

(2009) em populações de A. aegypti da Austrália, Tailândia e Vietnã (Ho= 0,4321 - 

0,5754; He= 0,4214 - 0,5785). Valores mais baixos de heterozigosidades observada 

e esperada (Ho= 0,109 – 0,152; He= 0,131 – 0,174) foram detectados em quatro 

populações de A. aegypti da cidade de Manaus por meio de um estudo 

isoenzimático (Fraga et al., 2003). Entretanto, estes autores inferiram que os valores 

de heterozigosidades encontrados deveriam ser muito próximos aos registrados por 

outros marcadores, pois, na análise isoenzimática, esses valores são subestimados. 

Valores baixos e altos de heterozigosidade observada e esperada foram 

registrados em outras espécies de Aedes. Behbahani et al. (2004) desenvolveram 

seis locos microssatélites para Aedes polyneses das Ilhas Fiji, e verificaram grande 

variação nas heterozigosidades (Ho= 0,133 – 0,767; He= 0,159 – 0,81). Elevada 

variação também foi detectada em Aedes albopictus por Porreta et al. (2006), 

quando isolaram seis locos microssatélites  (Ho= 0,22  -  0,83;  He= 0,24 – 0,84).                                                

Scarpassa e Conn (2007), estudando populações de Anopheles darlingi da 

Amazônia brasileira, por meio de locos microssatélites, registraram valores mais 

elevados de heterozigosidade  (He= 0,519 a 0,949). 

Costa-Ribeiro et al. (2006), estudando cinco populações de A. aegypti do 

estado do Rio de Janeiro observaram similaridade em relação ao déficit de 
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heterozigotos, quando comparadas às populações da Ásia (Huber et al., 2002). 

Deficiência de heterozigotos também foi detectada em alguns locos nas populações 

de A. aegypti da Amazônia desse trabalho.  

O desvio significativo (P<0,05) do Equilíbrio de Hardy-Weinberg apresentado 

por alguns locos nas quatro populações analisadas, foi decorrente do excesso de 

homozigotos. Das quatro populações analisadas, Boa Vista mostrou somente um 

loco em desequilíbrio genético, enquanto que as populações de Porto Velho, 

Santarém e São Luís, apresentaram dois a três locos em desequilíbrio genético.  

Em estudo recente, Paupy et al. (2008) analisando oito locos microssatélites 

em populações de A. aegypti da região norte de Camarões, a partir dos locos 34/72, 

38/38 (Huber et al., 2001),  AEDGA, AED19,   AEDC (Ravel et al. 2002),   A10, M313 

e H08 (Chambers et al. 2007) observaram que os locos A10, 34/72, H08, M313 e 

AEDC estavam em desequilíbrio de ligação apenas em uma população  (BENSELV). 

Huber et al. (2002) e Paupy et al. (2004) analisando equilíbrio Hardy-

Weinberg em populações da Ásia encontraram alguns locos em desequilíbrio 

genético, igualmente encontrados neste trabalho (AE34/72, AEC2A8 e AET3A7), 

onde loco AE34/72 também mostrou desequilíbrio nas quatro populações e o loco 

AET3A7, em três delas. É possível que, esses locos estejam passando por forte 

pressão de seleção, presença de alelos nulos, endogamia ou efeito Wahlund. 

Considerando as estimativas do número total de hetorozigosidades para 

todas as amostras populacionais, o loco AEC2A8 mostrou os menores valores de 

(Ho= 0,3143) e (He= 0,547) enquanto que, o loco AEB19 revelou maiores valores 

(Ho=0, 6667) e (He= 0,8785). Costa-Ribeiro et al. (2006) realizando um estudo na 

cidade do Rio de janeiro, com marcadores microssatélites (C2A8, 34/72, T3A7, 

AED19, 38/38 e 9A89), detectaram desvios significativos do Equilíbrio de Hardy-

Weinberg, também, decorrente do déficit de heterozigotos. 

Os valores médios de diversidade genética obtidos nessas populações de A. 

aegypti analisadas foram mais elevados com variação de 0,9981 ± 0,0038 

(Santarém) a 0,9994 ± 0,0035 (São Luís) quando comparados com outras 

populações dessa espécie, também, da Amazônia brasileira, utilizando o gene ND4 

(Lima Junior e Scarpassa, 2009). Esses autores estudando 10 populações 

encontraram uma diversidade genética variando de 0,0303 ± 0,147 (Boa Vista) a 

0,782 ± 0,093 (Belém) 
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5.2 Estrutura populacional de Aedes aegypti 

         

Grande parte das populações é agrupada dentro de pequenas 

subpopulações,  nas quais formam unidades locais intercruzantes. Tal agrupamento 

é chamado de estrutura populacional ou subdivisão populacional, e é quase 

universal entre os organismos. Quando existe subdivisão populacional, existe quase 

inevitavelmente, alguma diferenciação genética entre as subpopulações (Hartl e 

Clark, 2007). 

Neste estudo a análise de variância molecular (AMOVA) revelou moderada 

diferenciação nas quatro populações da Amazônia, com maior porcentagem de 

variação genética dentro das populações (68,03%). Os 8,29% de variação 

encontrada entre as populações estão relacionados aos valores de FST (FST=0, 

08292; P<0,05) encontrados nas comparações par-a-par (Tabela 7), conforme a 

variância molecular, apresentou diferenciação significativa para cinco, das seis 

comparações antes da correção de Bonferroni (P<0,05). No entanto, ao se aplicar 

essas correções, somente quatro dessas comparações apresentaram um valor 

significativo para o FST (P<0,008) detectado nas comparações par-a-par de Porto 

Velho e Boa Vista; Porto Velho e Santarém (menores valores de FST); Boa Vista e 

Santarém; Boa Vista e São Luís (maiores valores de FST).  

Os resultados dessas análises sugerem que as populações de A. aegypti 

encontram-se em processo de diferenciação genética similar aos resultados 

encontrados por Endersby et al. (2009), que analisando a estrutura genética  de 

populações procedentes da Austrália, Tailândia e Vietnã, observaram maior 

porcentagem da variação, também dentro das populações  (90,93%), e apenas 

5,40%, entre as populações, e com um menor valor de FST (0,069%). Lima Júnior e 

Scarpassa (2009) também encontraram resultados semelhantes ao presente estudo, 

verificando que a maior variação ocorreu dentro das populações (70,66%). Segundo 

esses autores, esse resultado, deve-se principalmente, as populações de Belém e 

Santarém  que apresentaram valor significativo de FST par-a-par, destacando-se que, 

esta significante variação está relacionada à alta diferenciação genética encontrada 

nas seis comparações que envolveram as populações.  

As estimativas de fluxo gênico reveladas pelo valor de Nm foram significativas 

na maioria das comparações de FST par-a-par, envolvendo estas populações, 

revelando que, mesmo ocorrendo fluxo gênico entre elas, Porto Velho /Boa Vista e 
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Porto Velho/Santarém, apresentaram maior número de migrantes. No entanto, as 

comparações par-a-par entre Boa Vista/São Luís e Boa Vista/Santarém, o fluxo 

gênico foi restrito. Nessas últimas comparações, apesar de terem a menor distância 

geográfica, os dados estão mostrando uma barreira ao fluxo gênico, em relação às 

demais populações, possivelmente, do isolamento geográfico decorrente de vários 

fatores, entre eles, o rio Amazonas. 

Esta espécie apesar da enorme adaptação ao ambiente urbano apresenta 

dispersão limitada, portanto, o fluxo gênico encontrado entre populações com 

distâncias maiores, como, por exemplo, Porto Velho e São Luís (2.273,51 Km) , a 

migração desses mosquitos depende, exclusivamente, da ação antrópica. 

Costa-Ribeiro et al. (2006) encontraram valores muito elevados de FST em  

cinco populações do Rio de Janeiro (FST=0,3304; P<0,05), e  quando as populações 

foram agrupadas de acordo com a densidade humana (centro versus periferia),  o 

valor de FST foi ainda mais elevado (FST= 0,3792; P<0,05), indicando grande 

estruturação. Conforme os outros autores, essa grande diferenciação está 

relacionada, principalmente, a grande concentração humana nestas localidades. 

Comparando os valores de FST nestas populações da Amazônia, com aqueles 

encontrados por Costa-Ribeiro et al. (2006), foram mais baixos, devido 

possivelmente, haver menor pressão de seleção nestas populações, do que as do 

Rio de Janeiro. 

Em outro estudo com esta espécie na região norte de Camarões, Paupy et al. 

(2008), utilizando os locos microssatélites, registraram baixo índice de FST 

(FST=0,066), mesmo assim,  indicando diferenciação genética nas populações 

silvestres e   pouco fluxo gênico, enquanto que, na população urbana encontraram 

menor valor de FST (FST=0,012). Segundo os autores, esse resultado não esperado 

para a espécie A. aegypti, pode estar relacionado às coletas das amostras na 

população de Benselv,  por se tratar de local restrito, levando a um número amostral 

bastante homogêneo, possivelmente,  decorrente de endocruzamentos. 

Comparando os resultados deste trabalho com os resultados encontrados por 

Endersby et al. (2009), que analisando a estrutura genética de populações 

procedentes da Austrália, Tailândia e Vietnã, verificaram que a maior porcentagem 

da variação, também ocorreu dentro das populações (90,93%), e apenas 5,40%, 

encontraram  entre as populações. O valor de FST (0,069%) foi também significativo 

indicando pequena estruturação genética. 
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Em outro estudo de genética de populações, utilizando o marcador Citocromo 

Oxidade I (COI) em A. aegypti, de quatro estados brasileiros, incluindo os estados do 

Amazonas, São Paulo, Paraíba e Mato Grosso, Scarpassa et al. (2008) encontraram 

valores de FST maiores do que os encontrados neste estudo (FST= 0,099-0,992). Os 

autores atribuíram essa estruturação genética a uma série de fatores decorrentes 

das atividades de controle do mosquito, associados a eventos de extinção  e 

recolonização da população. 

As análises implementadas no STRUCTURE confirmaram a escolha de K 

igual a dois clusters após aplicação do modelo sugerido por Evanno et al. (2005). A 

partir desses dois clusters, observou-se que a população de Porto Velho mostrou-se 

amplamente distribuída e similar geneticamente às demais populações, devido ao 

intenso fluxo gênico. 

Resultados similares foram obtidos por Endersby et al. (2009), em populações 

de A. aegypti procedentes da Austrália, Tailândia e Vietnã, baseados em 

marcadores microssatélites, revelando nas amostras da Tailândia e Vietnã maior 

variação genética, do que a população da Austrália. No entanto, as amostras da 

Austrália mostraram uma mistura de duas populações, evidenciando a relação de 

parentesco entre essas populações e o fluxo gênico. 

Paupy et al. (2008), analisando também populações de A.aegypti oriundas de 

Camarões, com base em locos microssatélites, encontraram três grupos misturados, 

pois, não conseguiram detectar um agrupamento claro nas populações. Mas os 

autores destacaram que, curiosamente, os resultados sugerem duas linhagens 

distintas, coexistindo dentro da população  silvestre de Benselv, uma, com linhagem 

pura, representada pela forma ancestral, e a segunda linhagem, representada por 

imigrantes das populações vizinhas, indicativo de uma plasticidade ecológica na 

região norte de Camarões, permitindo colonização em áreas silvestres. 

 

 

5.3. Distância genética e autocorrelação 

 

Os resultados aqui apresentados não indicam uma associação direta entre 

distância genética e distância geográfica, mostrando que o isolamento por distância 

não é um fator significativo na estruturação dessas populações de A. aegypti. Não é 

possível definir regiões geográficas entre regiões geneticamente independentes, por 
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meio dos parâmetros utilizados para esta análise, FST linearizado par-a-par e o 

programa TFPGA, confirmando que não existe correlação entre distância genética e 

distância geográfica, para as quatro populações de A. aegypti analisadas.  

 Desta forma, considerando a diferenciação genética encontrada entre as 

populações, a hipótese de isolamento por distância (IBD) foi testada, onde se espera 

que, em populações naturais, quanto mais distanciadas geograficamente elas 

estejam, mais diferentes elas sejam em termos de base genética. No entanto, nem 

sempre isso ocorre, pois, neste estudo não se constatou correlação entre a 

divergência genética observada entre as localidades estudadas e a distância 

geográfica (Km), principalmente, observando-se a distância entre Boa Vista e 

Santarém, que apesar de possuir a menor distância geográfica, apresentou 

moderada diferenciação e um restrito fluxo gênico. 

 Recentemente, Lima Júnior e Scarpassa (2009), estudando populações de 

A. aegypti na Amazônia brasileira, por meio do marcador ND4, encontraram 

correlação entre distância genética e geográfica, com resultados estatisticamente 

significativos (r=0,5815; P=0,006). No entanto, quando as duas amostras (Pacaraima 

e Rio Branco) mais geneticamente estruturadas foram retiradas da análise, a 

correlação tornou-se não significativa, indicando que o fluxo gênico não está 

relacionado com a distância geográfica. Comparando também com populações de A. 

aegypti procedentes da Austrália, Tailândia e Vietnã, Endersby et al. (2009), 

detectaram correlação entre as distâncias genética e geográfica por meio do teste de 

Mantel (r=0,662; P= 0,001). 

Com base nos resultados obtidos nos testes de autocorrelação, as análises 

implementadas no programa STRUCTURE confirmaram o agrupamento das 

populações em dois clusters, conforme os dados de distância genética. A maior 

diferenciação observada entre as populações de Boa Vista/Santarém e Boa 

Vista/São Luís deve-se possivelmente, a excesso de homozigotos, decorrentes da 

perda de alelos. No entanto, a população de Porto Velho (geneticamente misturada) 

sugere um padrão de fluxo gênico heterogêneo, favorecido pela localização 

geográfica e fácil acesso a outras regiões do país.  

A estrutura genética de populações, segundo Eanes e Koehn (1978), é 

consequência dos padrões de cruzamento, e da intensidade de fluxo gênico entre as 

populações, expressada pelo desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg e pelo nível de 

diferenciação ou variação da frequência alélica. Reportam ainda que, as taxas 
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elevadas de fluxo gênico entre as subpopulações e a tendência ao cruzamento 

aleatório intrapopulacional podem levar a uma diminuição da estrutura genética. 

Com base nestas informações, é possível que a diferenciação genética encontrada 

neste estudo, pode indicar um processo de redução no fluxo gênico e a ocorrência 

de cruzamentos não aleatórios entre estas populações analisadas. Fraga et al. 

(2003) descreveram resultados similares sobre a estrutura genética de populações 

deste mosquito em Manaus utilizando marcadores isoenzimáticos, e, Lima-Júnior e 

Scarpassa (2009) em populações da Amazônia com base no marcador mitocondrial 

ND4, os quais sugerem que, as populações de A. aegypti da Amazônia estão 

sofrendo forte pressão de seleção, pelas medidas de controle, tanto em larvas como 

em adultos, devido às aplicações sistemáticas de inseticidas, levando a uma 

diminuição no tamanho da população, em um determinado período. Estes fatores, 

associados a menor eficiência dessas medidas de controle, a capacidade adaptativa 

e elevada plasticidade genética da espécie, podem ter contribuído para a grande 

dispersão e aumento populacional, resultando na detecção de populações com 

suscetibilidade alterada, confirmando a necessidade de estratégias  mais eficientes 

para os  programas de controle desse vetor. 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que: 

 

 Os marcadores moleculares microssatélites mostraram-se eficientes para 

a análise da variabilidade e estrutura genética nas quatro populações de 

Aedes aegypti da região amazônica. 

 

 A maior variabilidade genética em Aedes aegypti foi encontrada na 

população de Porto de Velho. 

 

 Entre as populações, Boa Vista mostrou somente um loco em 

desequilíbrio gamético, enquanto que as populações de Porto Velho, 

Santarém e São Luís mostraram dois a três locos em desequilíbrio 

gamético. 

 

 O fluxo gênico entre Porto Velho/ Boa Vista e Porto Velho/Santarém 

apresentaram maior número de migrantes. No entanto, as comparações 

par-a-par entre Boa Vista/ São Luís e Boa Vista / Santarém revelaram  

fluxo gênico foi restrito.  

 
 

 Não há correlação entre a distância geográfica e a distância genética 

entre as populações. 

 

 A partir dos dois clusters apresentados por meio do programa 

STRUCTURE, a população de Porto Velho foi a mais heterogênea, 

possivelmente, favorecida pela localização geográfica e fácil acesso a 

outras regiões do país. 

          

 Os resultados desse trabalho mostram um processo inicial de 

estruturação genética nessas populações da Amazônia, decorrente, 

principalmente, da ação antrópica, que favorece uma forte pressão de 

seleção, resultante do controle das populações de mosquito, pelo uso 

constante de inseticidas. 
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                                                           ANEXO 

 
Anexo 1- Número de repetição para cada alelo de cada microssatélite por 

indivíduo e por população 

 

DNA/LOCAL AE34/72 AEC2A8 AET3A7 AEA10 AEB07 AEB19 AEH08 AEM201 

22PV_RO 91 243 240 254 186 140 ? 130 

 91 243 240 254 186 179 ? 135 

23PV_RO 101 ? 248 248 182 197 224 140 

 105 ? 256 254 182 200 224 140 

24PV_RO ? 243 248 254 182 197 218 130 

 ? 243 248 254 186 197 224 135 

25PV_RO ? 243 244 248 188 197 ? 135 

 ? 243 248 254 208 197 ? 135 

26PV_RO ? 207 244 254 186 197 221 130 

 ? 243 248 254 186 197 224 135 

27PV_RO 91 243 240 258 186 181 ? 130 

 115 243 256 258 190 200 ? 135 

28PV_RO 83 243 244 250 ? 175 224 130 

 117 243 248 250 ? 175 224 135 

29PV_RO 89 ? 244 252 182 175 ? 130 

 95 ? 248 254 182 203 ? 135 

30PV_RO 91 ? 248 254 186 197 224 130 

 107 ? 248 254 186 200 224 135 

31PV_RO 89 243 240 258 182 197 224 130 

 117 243 248 258 182 203 224 135 

32PV_RO 91 243 248 254 182 175 221 130 

 107 243 256 254 186 203 224 135 

126PV_RO 89 243 248 252 182 197 221 130 

 89 243 256 254 182 197 224 135 

127RO_RO 83 219 240 252 ? ? 221 130 

 107 237 248 254 ? ? 224 135 

128RO_RO 89 243 248 252 ? 200 221 130 

 107 243 248 254 ? 200 224 135 

129RO_RO 89 204 240 252 182 197 224 130 

 107 243 248 254 182 200 224 135 

131RO_RO 89 213 240 254 182 197 224 135 

 107 243 248 254 182 197 224 135 

133RO_RO 89 243 248 254 182 200 221 135 

 107 243 248 254 182 200 224 135 

135RO_RO 89 ? 248 248 182 140 218 130 

 107 ? 256 252 182 197 221 135 

136RO_RO 107 243 240 254 182 152 221 127 

 117 243 248 254 204 197 224 127 

137RO_RO 89 204 240 254 ? 200 221 132 
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 107 243 240 254 ? 200 224 132 

140RO_RO 95 243 240 252 ? 176 224 130 

 117 243 256 254 ? 197 224 135 

141RO_RO 89 204 216 252 182 197 221 130 

 107 243 240 254 204 197 221 135 

142RO_RO 91 243 240 254 186 175 224 130 

 99 243 256 254 186 175 224 135 

143RO_RO 85 232 240 254 186 175 ? 135 

 107 232 240 254 186 175 ? 135 

145RO_RO 91 243 256 254 186 197 221 130 

 107 243 256 254 186 200 224 135 

146PV_RO 91 ? 240 254 186 175 221 135 

 107 ? 256 254 186 203 224 135 

147PV_RO 85 ? 248 252 182 175 ? 130 

 107 ? 248 254 182 175 ? 135 

148PV_RO 91 ? 244 252 186 146 ? 135 

 107 ? 248 254 186 158 ? 135 

149PV_RO 85 243 244 254 182 146 224 130 

 107 243 248 254 186 158 224 135 

150PV_RO 107 243 240 252 182 146 ? 130 

 117 243 256 254 182 158 ? 135 

152PV_RO 89 ? 248 252 186 146 218 130 

 107 ? 256 254 186 158 221 135 

153PV_RO 91 204 240 252 204 146 ? 127 

 107 243 248 254 204 158 ? 135 

156PV_RO 85 243 240 248 186 146 221 135 

 107 243 240 254 186 158 224 135 

159PV_RO 91 ? 240 254 ? 143 221 130 

 107 ? 256 254 ? 156 221 135 

160PV_RO 91 243 216 254 182 143 221 130 

 107 243 240 254 186 156 224 130 

162PV_RO 91 ? ? 254 190 146 221 130 

 117 ? ? 254 190 158 221 135 

163PV_RO 95 243 ? 248 182 146 221 135 

 115 243 ? 254 182 158 221 135 

43BV_RR 107 ? 240 254 178 ? 224 130 

 107 ? 256 254 186 ? 224 135 

44BV_RR 107 204 256 254 182 197 224 130 

 107 243 256 254 186 203 224 135 

48BV_RR 91 ? 240 254 178 197 224 ? 

 91 ? 256 254 182 206 224 ? 

49BV_RR 89 243 240 ? 178 ? 224 130 

 89 243 256 ? 182 ? 224 135 

50BV_RR 91 243 228 252 186 171 218 130 

 117 243 256 254 186 206 224 135 

51BV_RR 107 243 228 252 182 ? 224 135 
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 107 243 256 254 182 ? 224 135 

52BV_RR 107 240 256 ? 182 197 218 ? 

 107 243 256 ? 186 197 224 ? 

53BV_RR 107 ? 248 254 186 ? 218 130 

 107 ? 256 254 190 ? 224 135 

54BV_RR 107 204 248 254 182 197 218 135 

 107 243 256 254 190 197 224 135 

55BV_RR 107 ? 240 254 182 ? 224 ? 

 107 ? 248 254 182 ? 224 ? 

57BV_RR 107 243 248 ? 186 197 224 130 

 107 243 248 ? 190 197 224 130 

58BV_RR 107 243 240 254 190 197 224 130 

 107 243 248 254 190 197 224 130 

59BV_RR 107 243 240 ? 182 197 224 130 

 107 243 248 ? 186 197 224 135 

60BV_RR 107 243 248 ? 182 ? ? 130 

 107 243 256 ? 186 ? ? 135 

83BV_RR 107 243 248 ? 182 ? 224 138 

 107 243 256 ? 182 ? 224 130 

84BV_RR 107 204 240 254 190 197 ? 130 

 107 243 248 254 190 206 ? 130 

85BV_RR 87 243 240 ? 182 ? 221 130 

 107 243 248 ? 182 ? 221 130 

86BV_RR 107 ? 248 252 182 197 224 130 

 107 ? 256 254 182 206 224 135 

87BV_RR 107 204 240 ? 182 197 221 ? 

 107 243 248 ? 182 197 221 ? 

88BV_RR 107 224 240 252 182 ? 224 130 

 107 243 240 254 182 ? 224 130 

90BV_RR 91 243 240 252 182 197 221 119 

 91 201 248 254 182 203 221 119 

99BV_RR 87 204 240 ? 186 197 224 130 

 107 243 240 ? 204 206 224 135 

100BV_RR 87 204 ? 252 182 197 224 130 

 107 243 ? 254 204 206 224 130 

102BV_RR 107 243 240 254 182 ? 224 130 

 107 243 256 254 186 ? 224 135 

103BV_RR 107 243 248 ? 182 187 224 130 

 107 243 256 ? 182 200 224 130 

105BV_RR 107 ? 256 ? 182 ? 221 130 

 107 ? 256 ? 190 ? 224 135 

107BV_RR 107 243 256 ? 182 ? 221 130 

 107 243 256 ? 182 ? 224 130 

108BV_RR 107 ? 228 254 182 197 218 130 

 107 ? 256 254 182 206 224 135 

111BV_RR 87 240 228 ? 178 ? 218 130 
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 107 243 256 ? 186 ? 224 135 

112BV_RR 87 213 256 ? 190 197 221 130 

 107 219 256 ? 190 206 224 130 

113BV_RR 87 240 248 254 182 197 224 130 

 107 243 248 254 186 197 224 135 

114BV_RR 107 243 248 254 182 197 218 127 

 107 243 256 254 182 197 224 135 

116BV_RR 95 219 240 248 182 197 221 130 

 117 237 252 254 182 197 224 135 

117BV_RR 89 219 228 254 182 200 221 130 

 95 237 256 254 194 200 224 135 

118BV_RR 91 243 248 254 182 197 ? 130 

 91 243 248 254 194 203 ? 130 

119BV_RR 91 240 256 254 186 ? ? ? 

 91 243 256 254 188 ? ? ? 

264SLZ_MA 107 243 244 254 182 ? 224 130 

 107 243 264 254 192 ? 224 135 

265SLZ_MA 83 243 244 254 182 156 224 ? 

 85 243 264 254 186 174 224 ? 

266SLZ_MA 85 243 244 252 182 174 224 130 

 85 243 264 254 192 174 224 135 

267SLZ_MA 107 243 244 254 182 152 ? ? 

 107 243 264 254 182 152 ? ? 

270SLZ_MA 105 243 244 254 182 174 ? ? 

 107 243 264 254 182 203 ? ? 

271SLZ_MA ? 243 244 252 186 174 224 130 

 ? 243 260 254 186 203 224 135 

273SLZ_MA 107 243 244 254 182 143 ? 135 

 107 243 260 254 188 203 ? 135 

282SLZ_MA 107 243 244 254 182 143 224 130 

 107 243 264 254 186 203 224 135 

283SLZ_MA 99 243 240 254 176 158 ? 130 

 99 243 240 254 176 158 ? 130 

284SLZ_MA ? 243 248 254 176 ? 218 130 

 ? 243 256 254 182 ? 224 135 

288SLZ_MA ? 243 244 248 176 146 ? 130 

 ? 243 260 254 188 149 ? 130 

289SLZ_MA 105 240 ? 254 176 197 218 130 

 107 243 ? 254 176 203 224 130 

290SLZ_MA 107 243 272 248 186 197 218 130 

 107 243 272 254 188 203 224 135 

291SLZ_MA 107 240 240 254 182 143 ? 130 

 107 243 240 254 186 197 ? 130 

292SLZ_MA 107 219 240 254 182 203 ? 130 

 107 237 240 254 182 203 ? 130 

293SLZ_MA 107 219 240 254 182 156 224 130 
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 107 237 256 254 182 165 224 135 

294SLZ_MA 91 243 240 ? 188 ? 224 130 

 107 243 240 ? 192 ? 224 130 

295SLZ_MA 107 240 240 ? 176 156 221 130 

 107 243 240 ? 186 203 221 135 

296SLZ_MA 107 ? 220 ? 186 203 224 130 

 107 ? 248 ? 188 203 224 130 

297SLZ_MA 107 243 248 258 176 ? 221 130 

 107 243 264 258 182 ? 224 135 

298SLZ_MA 117 243 248 252 202 158 221 130 

 117 243 248 254 208 158 224 135 

303SLZ_MA 107 243 248 252 176 ? 221 130 

 107 243 264 254 182 ? 224 130 

304SLZ_MA 107 243 240 252 176 197 218 127 

 107 243 240 254 182 197 224 135 

305SLZ_MA 107 243 220 248 176 ? 224 130 

 107 246 220 254 182 ? 224 135 

306SLZ_MA 105 243 240 254 176 146 218 130 

 105 243 240 254 182 197 224 135 

307SLZ_MA 107 243 240 252 176 ? 221 ? 

 107 243 248 252 182 ? 224 ? 

308SLZ_MA 107 219 240 254 176 ? 221 ? 

 107 237 240 254 182 ? 224 ? 

309SLZ_MA ? ? 248 248 176 ? ? ? 

 ? ? 256 254 182 ? ? ? 

200SANTA/PA 107 243 240 254 176 174 ? ? 

 107 243 240 254 188 176 ? ? 

201SANTA/PA 107 243 240 254 176 149 221 130 

 107 243 240 254 176 152 224 135 

202SANTA/PA 107 243 240 252 182 143 221 130 

 107 243 240 254 182 143 224 135 

203SANTA/PA 107 243 240 254 176 174 221 ? 

 107 243 240 254 182 197 224 ? 

204SANTA/PA 107 243 240 254 188 152 221 135 

 107 243 240 254 194 152 224 135 

205SANTA/PA 107 243 240 252 182 197 224 ? 

 107 243 240 254 188 200 224 ? 

212SANTA/PA 107 243 240 254 176 174 224 135 

 107 243 240 254 176 203 224 135 

213SANTA/PA 107 240 240 252 182 197 ? 135 

 107 243 240 254 182 203 ? 135 

214SANTA/PA ? 243 240 252 176 200 218 130 

 ? 243 240 254 182 203 221 135 

216SANTA/PA ? 240 240 252 176 140 224 127 

 ? 243 240 254 188 146 224 127 

226SANTA/PA 107 243 ? 248 186 173 224 130 



 58 

 107 243 ? 254 188 203 224 135 

227SANTA/PA 107 237 240 254 176 200 ? 130 

 107 243 240 254 182 200 ? 135 

232SANTA/PA 107 243 ? 254 186 175 221 130 

 107 243 ? 254 188 203 224 135 

233SANTA/PA 105 243 ? 254 182 149 ? ? 

 105 243 ? 254 188 152 ? ? 

320SANTA/PA 107 ? ? 248 176 143 ? 130 

 107 ? ? 254 182 143 ? 135 

235SANTA/PA 107 ? 240 ? 176 143 224 127 

 107 ? 240 ? 182 152 224 127 

322SANTA/PA ? 243 240 254 182 140 218 ? 

 ? 243 240 254 184 158 221 ? 

327SANTA/PA 107 243 ? 254 188 182 221 130 

 107 243 ? 254 188 197 224 135 

330SANTA/PA 107 243 240 254 176 149 221 130 

 107 243 240 254 182 152 221 135 

245SANTA/PA 107 243 248 254 176 174 221 135 

 107 243 248 254 182 197 224 135 

246SANTA/PA 107 243 244 256 176 174 221 ? 

 107 243 248 256 176 203 221 ? 

247SANTA/PA 107 243 244 254 188 174 ? 135 

 107 243 248 254 188 206 ? 135 

340SANTA/PA 107 ? 248 254 182 174 ? 130 

 107 ? 256 254 188 203 ? 135 

341SANTA/PA 107 ? 240 254 176 149 221 127 

 107 ? 248 254 176 152 224 135 

250SANTA/PA 107 243 240 252 182 174 221 135 

 107 243 248 254 182 206 224 135 

253SANTA/PA 107 ? 248 252 176 174 224 130 

 107 ? 248 254 182 203 224 130 

343SANTA/PA 107 240 240 252 176 152 224 130 

 107 243 240 254 186 175 224 135 

256SANTA/PA ? 243 240 ? 180 171 ? 135 

 ? 243 240 ? 180 171 ? 135 

 

 


