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RESUMO 
 

Frankliniella schultzei (Trybom, 1910) é um tripes altamente polífogo, com status de 

praga e distribuição tropical e subtropical. Apresenta plasticidade na coloração corporal 

e suas duas morfo-cores (clara e escura) é uma questão taxonômica em aberto. Apesar de 

incerta, tem provável origem nos Neotrópicos como a maioria das espécies do gênero. 

Recentes pesquisas, no Quênia e na Austrália (áreas de introdução da espécie), indicam 

que as morfo-cores são espécies diferentes e que a forma escura é um complexo de 

espécies. Neste estudo, marcadores moleculares nuclear (microssatélites - SSR) e 

mitocondrial (Citocromo Oxidase I - COI) foram utilizados com o objetivo de estimar a 

diversidade genética e avaliar a estrutura populacional de F. schultzei no Brasil e a 

Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) para a discriminação das morfo-cores. 

Encontramos que a forma clara de F. schultzei é uma espécie diferente da forma escura e 

que, provavelmente, corresponda a uma única unidade biológica no mundo. Inferimos 

também a existência de um complexo de espécies dentro da forma escura de F. schultzei 

no Brasil, com populações (duas espécies) vivendo em simpatria e compartilhando os 

mesmos hospedeiros. Estas se encontram altamente estruturadas, com maior porcentagem 

da variação dentro que entre elas, e com baixo ou inexistente fluxo gênico. Acrescentando 

dados de rede de haplótipos a este contexto, deduzimos que a região sul do Brasil deve 

ser o provável centro de origem e dispersão de F. schultzei escura, por apresentar 

composição de amostras por localidade mais estáveis e mais diversas geneticamente. 

Estes são os primeiros dados científicos produzidos sobre genética populacional de F. 

schultzei em sua provável região de origem – América do Sul / região sul do Brasil, os 

quais estão em consonância com os relatos para a espécie analisados no Quênia e 

Austrália.  
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ABSTRACT 
 

Frankliniella schultzei (Trybom, 1910) is a highly polyphagous thrips that has a 

pest status and a tropical and subtropical distribution. It presents plasticity in body 

coloration and its two morpho-colors (pale and dark) is an open taxonomic 

question. Although uncertain, it’s likely that they originate in the Neotropics, as 

most species of that genus. Recent researches in Kenya and Australia (areas where 

this species was introduced) indicate that morpho-colors are different species, and 

that the dark form is actually a complex of species. In this study, nuclear 

(microsatellites - SSRs) and mitochondrial (Cytochrome Oxidase I - COI) 

molecular markers were used to estimate the genetic diversity, and to evaluate the 

population structure of F. schultzei in Brazil. The Near Infrared Spectroscopy 

(NIRS) was used to discriminate morfo-colors. We found that the clear form of F. 

schultzei is a different species from the dark one, and that it probably corresponds 

to a single biological unit in the world. We also inferred the existence of a complex 

of species within the dark form of F. schultzei in Brazil, in which populations (two 

species) are living in sympatry and sharing the same hosts. These populations are 

highly structured, with a higher percentage of variation within than between them, 

and a low or nonexistent gene flow. Adding haplotype network data into this 

context, we deduced that the southern region of Brazil should be the most likely 

center of origin and dispersal of F. schultzei, since it presents composition of 

samples by more stable and genetically diverse localities. These are the first 

scientific data produced about the population genetics of F. schultzei in their most 

likely region of origin – South America / southern Brazil, which are in agreement 

with the reports for for the species analyzed in Kenya and Australia. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

1.1. Ordem Thysanoptera 

 

Os insetos constituem o grupo mais diversificado de organismos do planeta, 

correspondendo a aproximadamente 60% de todas as espécies conhecidas. Este grupo 

está amplamente representado no Brasil, que possui a maior diversidade de insetos do 

mundo. Tal quantidade de espécies é representada ainda pela diversidade morfológica, 

fisiológica e biológica que compõe cada uma das 33 ordens atualmente consideradas, 

inclusive Thysanoptera (Rafael et al. 2012). 

Os tisanópteros (popularmente conhecidos como tripes ou lacerdinhas) são 

insetos minúsculos (0,5 a 15 mm), de coloração esbranquiçada a negra, delgados, 

alongados e comumente achatados dorso-ventralmente (Gullan e Cranston 2008). Sua 

principal característica é a assimetria das peças bucais, com adultos apresentando apenas 

a mandíbula esquerda (Mound e Marullo 1996). Alcançaram o status de cosmopolitas em 

consequência de sua dispersão, facilitada por seu tamanho, comportamento críptico e 

ação antrópica (Lewis 1973, Brunner et al. 2002). 

Os tripes habitam flores, brotos, folhas tenras, serapilheira e madeira morta ou 

em decomposição. Possuem alimentação fitófaga, micófaga, além de espécies predadoras 

de artrópodes e nematoides (Strassen 1995) e cinco espécies reconhecidas como 

ectoparasitas (Izzo et al. 2002, Cavalleri et al. 2010, Alves-Silva e Del-Claro 2011, 

Cavalleri et al. 2012, ThripsWiki 2018). 

Os tisanópteros são haplodiplóides e, predominantemente, partenogenéticos 

arrenótocos (Crespi 1993, Kumm e Moritz 2008). Apesar da maioria das espécies de 

tripes se reproduzirem por oviparidade, há espécies ovovivíparas (facultativas ou não) e 

vivíparas (Monteiro e Mound 2012). 

A ordem compreende mais de 6100 espécies válidas (ThripsWiki 2018), sendo 

583 reportadas para o Brasil (Monteiro e Lima 2018). Tradicionalmente é agrupada em 

duas subordens: Tubulifera (sem ovipositor externo e o último segmento abdominal 

modificado em forma de tubo) com apenas uma família (Phlaeothripidae) e Terebrantia 
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(possuem ovipositor externo) com oito famílias (Mound et al. 1980, Buckman et al. 

2013). Nesta subordem a família Thripidae, com mais de 2100 espécies, congrega quase 

todos os tripes pragas e todos que são vetores de tospovírus (ThripsWiki 2018), entre elas 

Frankliniella schultzei (Trybom, 1910), objeto deste estudo. 

 

 1.2. Frankliniella schultzei (Trybom, 1910) 

 

Frankliniella Karny, 1910 (Terebrantia: Thripidae) é o terceiro maior gênero em 

riqueza de espécies. Esse gênero é constituído por mais de 230 espécies descritas sendo 

que sua maioria está presente nas Américas, principalmente na região Neotropical 

(Mound e Marullo 1996, Cavalleri e Mound 2012, ThripsWiki 2018).  

Os indivíduos de F. schultzei possuem cerca de 1,5 mm de comprimento, 

conhecida popularmente como tripes-do-tomateiro. Possui coloração variável: marrom, 

com pronoto, tíbia e tarso claro, ou amarelo com tonalidades tênues nos tergitos (Cavalleri 

e Mound 2012, Hoddle et al. 2012). O ciclo completo de desenvolvimento à ± 25 °C, em 

tomateiro, varia de 9 a 18 dias, com média de 12,6 dias e a pupação, provavelmente, 

ocorre no solo (Pinent e Carvalho 1998). 

Frankliniella schultzei foi descrita na Namíbia no gênero Physopus Trybom, 

1910. No Brasil, seu primeiro registro foi feito por Moulton (1933), em planta trepadeira 

conhecida como ipoméia (Ipomoea sp.), no estado do Rio de Janeiro. Devido a vasta 

distribuição territorial (tropical e subtropical) e plasticidade na coloração corporal, esta 

espécie possui 22 sinonímias, a maioria baseada em material coletado na África e Oceania 

(Vierbergen e Mantel 1991, Kakkar et al. 2014, ThripsWiki 2018).  

Na América do Sul, F. schultzei tem sua ocorrência registrada na Argentina, 

Colômbia, Chile, Guiana, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Brasil (Kakkar et al. 

2014). Atualmente encontra-se amplamente distribuída por todos os biomas e regiões 

brasileiras (Monteiro et al. 2001b, Silva et al. 2008, Cavalleri e Mound 2012, Kakkar et 

al. 2014, Costa et al. 2015, Pereira et al. 2016). 

Apesar de registros em todos os continentes, sua origem e dispersão ainda é 

incerta. Hoddle et al. (2012) sugerem que F. schultzei tenha origem na América do Sul 

ou África. Milne e Walter (2000), tomando como base Mound e Marullo (1996) e 

Sakimura (1972) que consideram os Neotrópicos como origem de Frankliniella (região 

onde o gênero é mais diverso), sugerem que F. schultzei seja originária desta região.  
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Kakkar et al. (2012) indicam mais especificamente a América do Sul como local de 

origem. 

Frankliniella schultzei é altamente polífoga, tendo sido associada a mais de 80 

espécies de 35 famílias de plantas em diferentes partes do mundo (Milne e Walter 2000). 

No Brasil, ela é considerada praga de diversas plantas cultivadas, especialmente tomate, 

algodão, melão, feijão e melancia (Monteiro et al. 1999, Monteiro et al. 2001b, Lima et 

al. 2013). 

O hábito alimentar e a oviposição (nos tecidos das plantas) de F. schultzei, 

quando em infestação, pode causar danos diretos à produtividade, aparência e má-

formação de plantas e frutos, com prejuízos na comercialização destes (Childers 1997, 

Gikonyo et al. 2016). Além disso, esta espécie é vetora de tospovírus que podem gerar 

danos indiretos (Kakkar et al. 2014). Os seis tipos de tospovírus já relatados para F. 

schultzei (Rotenberg et al. 2015) são responsáveis por grandes danos econômicos em 

importantes culturas em todo o mundo (Pozzer et al. 1999, Bezerra et al. 1999), inclusive 

no Brasil. Há relato de perda de cerca de 36% de produtividade em melancia (Pereira et 

al. 2016), de até 50% na produção de tomate (Streck 1994) e de 100% para alface 

(Colariccio 2015). 

 Frankliniella schultzei apresenta uma enorme plasticidade morfológica, e 

tradicionalmente os pesquisadores reconhecem duas morfo-cores para esta espécie (clara 

e escura). A forma clara foi descrita originalmente como Frakliniella sulphurea Schmutz, 

1913 baseado em material coletado no Sri Lanka. No entanto, Mound (1968) sinonimizou 

esta espécie com F. schultzei, apontando que as duas morfo-cores por vezes 

compartilhavam mesmo hospedeiro e que, apesar da diferença de coloração, F. sulphurea 

apresentava a combinação de caracteres morfológicos que identificam F. schultzei: a 

posição do terceiro par de cerdas ocelares; a ausência de sensilo campaniforme no 

metanoto e a ausência de dentes no pente posteromarginal do tergito VIII. 

Embora coexistam em mesmo habitat em algumas regiões do mundo, as formas 

claras e escuras apresentam diferenças na distribuição geográfica e aparentemente na 

efetividade como vetores de tosposvírus. A forma escura tem maior distribuição ao sul 

do Equador e a clara ao norte do Equador (Sakimura 1969). No Brasil, F. schultzei escura 

é a mais comum (Monteiro et al. 1999), sendo a forma clara encontrada restritamente ao 

norte do país (Lima et al. 2013, Costa et al. 2015). Quanto à competência na transmissão 

de tosposvírus, F. schultzei escura teria melhor efetividade que F. schultzei clara 
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(Sakimura 1969). Em pesquisa recente no Quênia, Gikonyo et al. (2016) constataram 

ausência de cruzamento entre as duas formas e, juntamente com dados morfológicos 

(diferença em quatro caracteres), moleculares (diferenças em dados de ITS-RFLP e ITS2) 

e ecológicos (preferência de distribuição e de planta hospedeira), sugeriram a separação 

das espécies. 

 

 1.3. Marcadores moleculares 

 

A escolha de um marcador molecular deve basear-se no seu conteúdo 

informativo, na questão biológica a ser respondida, na acessibilidade e no custo e trabalho 

exigido (Ferreira e Grattapaglia 1998, Ferreira 2001). Frente a uma variedade de 

marcadores moleculares disponíveis, os fragmentos de DNA do genoma mitocondrial e 

os marcadores moleculares microssatélites têm sido utilizados como marcadores 

preferenciais em estudos filogenéticos e populacionais (Goldsteine e Schlotterer 1999, 

Avise 2004, Turchetto-Zolet et al. 2017). 

Nos últimos anos algumas pesquisas populacionais foram desenvolvidas com a 

ordem Thysanoptera baseada em análises com marcadores moleculares. A maior parte 

destas pesquisas tem sido desenvolvida com Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) 

(Brunner e Frey 2004, 2010, Yang et al. 2012a, 2012b, Liu et al. 2014, entre outros) visto 

que este tripes é tido como principal praga em uma gama de culturas agrícolas. Porém, 

recentemente, Hereward et al. (2017) utilizaram sequências de Citocromo Oxidase I, 

ITS2 e dados de microssatélites para verificar a presença de espécies crípticas de F. 

schultzei em diferentes espécies de plantas na Austrália. Estes autores identificaram três 

formas (amarela, marrom e preta) para F. schultzei, considerando F. schultzei amarela 

como outra espécie e as demais um complexo de espécies, sendo F. schultzei marrom 

uma população panmítica. No entanto, nenhuma decisão taxonômica sobre o status dessa 

espécie foi tomada a partir deste estudo. 

 

1.3.1. Citocromo Oxidase I 

 

A utilização de DNA mitocondrial (DNAmt) como marcador molecular em 

estudos populacionais deve-se a sua alta taxa de mutação, estimada entre 5 a 10 vezes 
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maior que a de genes codificadores de proteínas do DNA nuclear (Brown et al. 1982). 

Não sofrem recombinação e, em função do tempo de coalescência, são mais sensíveis a 

eventos demográficos (Turchetto-Zolet et al. 2013). Além disso, não contêm sequências 

duplicadas nem íntrons (Wolstenholme e Clary 1985). 

A organização do genoma mitocondrial (DNAmt) de animais inclui dois genes 

codificadores para duas subunidades ribossômicas (12S e 16S), 22 para RNA 

transportador (tRNA), três para as subunidades da enzima citocromo c oxidase (COI, 

COII e COIII), um para o citocromo B (cytB), duas para as subunidades 6 e 8 de ATP F0 

sintase (ATP6 e ATP8) e sete para as subunidades da NADH desidrogenase (ND1-ND6 

e ND4L) e uma região não codificadora chamada de região controle (D-loop) (Avise 

1986, Wolstenholme 1992, Meyer 1993). O DNAmt de insetos basicamente segue este 

mesmo perfil mas apresenta pequenas diferenças, especialmente na posição, orientação e 

conteúdo de GC (Chandra et al. 2006). 

Muitos trabalhos têm empregado sequências de COI em pesquisas de relações 

filogenéticas em insetos (Dobler e Muller 2000, Sahls e Nyblom 2000, Buckman et al. 

2013) e caracterização e análise de espécies e populações (Zhang et al. 2012, Macharia 

et al. 2015). Isto se deve à sua variabilidade e divergência genética significativas em nível 

específico; por estar amplamente distribuída nos táxons; por seu tamanho ser pequeno o 

suficiente para ser facilmente sequenciado, e pela disponibilidade de primers universais 

para sua amplificação (Simon et al. 1994, Sahls e Nyblom 2000). Por estas características 

o gene COI foi também escolhido como o DNA Barcode para os animais (Hebert et al. 

2003). 

No GenBank estão depositadas 332 sequências de COI de F. schultzei, 

amostradas no Canadá (1), Quênia (6), Índia (11), Paraguai (1), África do Sul (8), 

Austrália (275), EUA (1), Indonésia (6), Brasil (2) e Paquistão (27). Foram utilizadas em 

duas pesquisas de análise filogenética (Inoue e Sakurai 2007, Buckman et al. 2013), uma 

chave de identificação molecular de espécies de tripes de importância econômica na 

África do Sul (Timm et al. 2008), uma de diversidade de espécie de tripes do Quênia 

(Macharia et al. 2015) e uma de investigação de espécies crípticas na Austrália (Hereward 

et al. 2017). Os estudos com as amostras do Canadá, Índia, Brasil, EUA, Paquistão e 

Indonésia ainda não estão disponíveis. 
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1.3.2. Microssatélites 

 

Do inglês Simple Sequence Repeat (SSR) ou Single Tanden Repeat (STR), os 

microssatélites são sequências curtas de DNA, com um a seis nucleotídeos de 

comprimento repetidos consecutivamente. São bastante variáveis, abundantes no genoma 

de eucariotos e procariotos, apresentam alto polimorfismo, exibem alelismo múltiplo e, 

portanto, altos índices de heterozigosidade, sendo considerados marcadores 

codominantes que apresentam herança Mendeliana (Litt e Luty 1989, Turchetto-Zolet et 

al. 2013).  

A taxa de mutação dos microssatélites é muito variável e depende do número de 

repetições (quanto maior, mais polimórfico será), da composição de bases das repetições 

e o tipo de repetição (Weber e May 1990, Chakraborty et al. 1997, Estoup e Cornuet 

1999). O “Crossing-over desigual” (Smith 1976) e o “Slipped-strand Mispairing” 

(Streisinger et al. 1966) – aumento ou diminuição do número de repetições por “deslize” 

da DNA polimerase durante o processo de replicação do DNA – são os dois modelos que 

explicam o modo de mutação nos microssatélites. 

Apesar da grande variação dos microssatélites, as sequências de DNA que os 

flanqueiam são bastante conservadas dentro e entre espécies e, algumas vezes, entre 

gêneros e níveis taxonômicos mais elevados (Turchetto-Zolet et al. 2013). Desta forma a 

análise do polimorfismo dos microssatélites se baseia na técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) e se utiliza de primers específicos (e às vezes heterólogos) de 18 a 24 

bases para a amplificação de um determinado segmento de DNA (Ferreira e Grattapaglia 

1998). 

Esses marcadores têm sido utilizados com uma gama de finalidades, desde 

mapeamento gênico, identificação de clones, relações de parentesco até estudos 

populacionais, como grau de estruturação de populações, fluxo gênico, deriva genética, 

diagnose de hibridismo (Chakraborty e Kimmel 1999, Turchetto-Zolet et al. 2013).  

 

1.4. Espectroscopia no Infravermelho Próximo 

 

A busca pela ampla compreensão da biologia dos organismos, quer em nível de 

espécies, populações ou comunidades tem levado a abordagens em maior grau de 
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complexidade, como o estudo de seus metabolomas. Uma destas abordagens é a 

exploração das possíveis utilizações da Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS 

pela sigla em inglês “Near Infrared Spectroscopy”) neste contexto. Esta técnica busca 

identificar perfis discriminantes entre os organismos estudados utilizando quimiometria 

na análise da impressão digital metabólica de cada indivíduo (Schripsema 2010). 

 A NIRS se basea na diferença de vibração e absorção de radiação de diferentes 

grupos funcionais, presentes no material biológico, ao serem incididos por um feixe de 

luz no comprimento de onda do infravermelho próximo (Foley et al. 1998, Pasquini 2003, 

Rodríguez-Fernández et al. 2011). A partir da intensidade de luz refletida é gerado um 

espectro de absorbância ou transmitância (a depender do equipamento) (Stuart 2004). É 

uma técnica rápida, que não gera resíduos (Pasquini 2003), e que possibilita a utilização 

de material vivo, uma vez que não é destrutiva (Rodríguez-Fernández et al. 2011).  

Na entomologia tem sido utilizada como ferramenta taxonômica em várias 

ordens e auxiliado, com êxito, a identificação de espécies (Mayagaya et al. 2009, Klarica 

et al. 2011, Rodríguez-Fernández et al. 2011) e em sexagem (Dowell et al. 2005, Lazzari 

et al. 2010).  

  

Apesar do aumento na quantidade de pesquisas desenvolvidas com a ordem 

Thysanoptera nos últimos anos priorizar as espécies de importância econômica, tais 

pesquisas são direcionadas para o registro de sua ocorrência, busca de meios de controle 

de infestação e, algumas, com enfoque ecológico. Ainda são poucas as pesquisas voltadas 

para a estrutura genético-populacional do tripes. 

A escolha de F. schultzei se deu em consequência de sua importância econômica 

unida à necessidade de mais dados para o entendimento de sua taxonomia, distribuição e 

estruturação genética. O Brasil apresenta-se como uma área geográfica apropriada para 

esse estudo pois, além de ser um país com dimensões continentais e grande expoente 

agrícola, é provavelmente a área de origem desta espécie. Os resultados a partir da 

utilização de marcadores moleculares e de Espectroscopia no Infravermelho Próximo em 

populações nativas podem somar-se aos recentes dados das pesquisas de Gikonyo et al. 

(2016) e Hereward et al. (2017) em populações introduzidas, gerando dados inéditos 

acerca de sua dispersão, diversidade e estruturação em sua provável área de origem além 

de subsidiar as questões taxonômicas ainda em aberto. Também, por se tratar de um 

inseto-praga, as informações produzidas por análises de estruturação e variabilidade 
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genética podem ser somadas a dados ecológicos (como flutuação populacional da 

espécie) e ajudar, por exemplo, nas práticas de Manejo Integrado de Pragas (MIP). 
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2.HIPÓTESES 
 

Hipótese 1: 

H0: Não há diferença no DNA mitocondrial e nuclear entre Frakliniella schultzei 

clara e escura, portanto, são populações diferentes de uma mesma espécie. 

H1: Há diferença no DNA mitocondrial e nuclear entre F. schultzei clara e escura, 

portanto, são ao menos duas espécies. 

 

Hipótese 2: 

H0: As populações de F. schultzei não estão estruturadas geneticamente. 

H1: As populações de F. schultzei estão estruturadas geneticamente. 

 

Hipótese 3: 

H0: A distância geográfica não influencia na geração da variabilidade genética 

de populações de F. schultzei. 

H1: A distância geográfica influencia na geração da variabilidade genética de 

populações de F. schultzei. 

 

Hipótese 4: 

H0: Não há padrão espectral diferente entre as formas clara e escura de F. 

schultzei, portanto não é possível discriminá-las por Espectroscopia no Infravermelho 

Próximo (NIRS). 

H1: Há padrão espectral diferente entre as formas clara e escura de F. schultzei, 

portanto é possível discriminá-las por Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS). 
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3.OBJETIVO 
 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Estimar a diversidade genética e a estrutura populacional de Frankliniella 

schultzei no Brasil com uso de marcadores moleculares mitocondrial 

(Citocromo Oxidase I – COI), nuclear (microssatélites – SSR) e 

Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS). 

 

 

 3.2. Objetivos Específicos 

 

 Isolar e caracterizar sequências microssatélites de F. schultzei; 

 

 Estimar a variabilidade genética intra e interpopulacional de F. schultzei 

baseada nos marcadores SSR e COI; 

 

 Inferir relações entre os haplótipos obtidos para COI e sua distribuição 

geográfica; 

 

 Verificar a influência da distância geográfica na geração da variabilidade 

genética; 

 

 Verificar se há diferença de padrão espectral entre as formas clara e escura de 

F. schultzei e se é possível discriminá-las usando Espectroscopia no 

Infravermelho Próximo (NIRS). 
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4.MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta das amostras biológicas 

 

Espécimes de Frankliniella schultzei foram coletados em plantas silvestres e em 

culturas agrícolas. Foram amostrados entre 15 e 20 indivíduos em 36 pontos de coleta 

(localidade), em 19 municípios (Figura 1 e Tabela 1). Cada localidade correspondeu a um 

mesmo campo de cultura ou mesma planta silvestre. 

 

Figura 1. Localização dos municípios onde foram coletados os espécimes de Frankliniella schultzei. 1 – 

Boa Vista/Roraima, 2 – Caracaraí/Roraima, 3 – Manaus/Amazonas, 4 – São Domingos do 

Maranhão/Maranhão, 5 – Baraúna/Rio Grande do Norte, 6 – Mossoró/Rio Grande do Norte, 7 – Formoso 

do Araguaia/Tocantins, 8 – Luís Eduardo Magalhães/Bahia, 9 – Jequié/Bahia, 10 – Cândido Sales/Bahia, 

11 – Brasília/Distrito Federal, 12 – Santo Antônio de Goiás/Goiás, 13 – Cristalina/Goiás, 14 – 

Coimbra/Minas Gerais, 15 – Tocantins/Minas Gerais, 16 – Guidoval/ Minas Gerais, 17 – Tibagi/Paraná, 18 

– Caçador/Santa Catarina e 19 – São Lourenço do Sul/Rio Grande do Sul. 

Os espécimes coletados foram armazenados em tubos plásticos contendo álcool 

absoluto, com algumas exceções que foram colocadas diretamente em álcool 70%. As 
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amostras coletadas por outros pesquisadores foram enviadas ao Laboratório de Genética 

GPA/INPA, via correio.  

À medida do recebimento das amostras, estas foram imediatamente conservadas 

em freezer -20 ºC até sua utilização. O preparo das amostras consistiu em: 

- fazer leituras espectrais individuais para as análises de Espectroscopia no 

Infravermelho Próximo (NIRS), antes da extração do DNA, com o intuito de verificar 

padrões espectrais nas formas clara e escura de Frankliniella schultzei; 

- extrair o DNA total individual, sem maceração, para estudo dos marcadores e 

realização das análises genéticas;  

- preparar lâminas de microscopia das amostras biológicas para confirmação 

taxonômica. 

Não foi possível obter DNA de boa qualidade das amostras mantidas em álcool 

70%, sendo estas utilizadas apenas nas análises de Espectroscopia no Infravermelho 

Próximo (Tabela 1).
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Tabela 1. Amostras de Frankliniella schultzei das diferentes regiões do Brasil. N – número amostral de espécimes utilizados na Espectroscopia no Infravermelho Próximo 

(NIRS). 

CÓDIGO 

(LOCALIDADE) 
 ESTADO MUNICÍPIO HOSPEDEIRO 

FAMÍLIA 

BOTÂNICA 
N 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

DATA DE 

COLETA 

AM_Mao1  Amazonas Manaus Berinjela Solanaceae 10 -3.071222, -59.987778 10/2015 

BA_Csl1  

Bahia 

Cândido Sales Turneraceae Turneraceae 8 -15.505278, -41.237500 03/2016 

BA_Jeq1  
Jequié 

Convolvulaceae 1 Convolvulaceae 8 -13.898000, -40.181389 03/2016 

BA_Jeq2  Convolvulaceae 2 Convolvulaceae 7 -13.894111, -40.178750 03/2016 

BA_Lem1*  Luís Eduardo Magalhães Algodão Malvaceae 8 -12.0702529,-45.7685026 03/2016 

DF_Bra1  
Distrito 

Federal 
Brasília Tomate Solanaceae 7 -15.76090634,-47.88961034 08/2016 

GO_Cri1  

Goiás 

Cristalina 

Feijão Fabaceae 5 -16.769802, -47.565034 03/2016 

GO_Cri2  Feijão Fabaceae 10 -16.767414, -47.557674 03/2016 

GO_Cri3*  Berinjela Solanaceae 10 -16.774340, -47.526159 11/2016 

GO_Cri5*  Batata Solanaceae 1 -16.752589, -47.541906 11/2016 

GO_Sag1  

Santo Antônio de Goiás 

Algodão Malvaceae 10 -16.5081993, -49.2249808 03/2016 

GO_Sag2  Feijão Fabaceae 7 -16.5016441,-49.2856081 03/2016 

GO_Sag3*  Feijão Fabaceae 5 -16.487952, -49.287883 03/2016 

MA_Sdm1*  Maranhão 
São Domingos do 

Maranhão 
Coentro Apiaceae 2 -5.573366, -44.391257 04/2015 

MG_Coi1*  

Minas 

Gerais 

Coimbra 

Tomate Solanaceae 1 -20.856999, -42.790069 11/2016 

MG_Coi2*  Tomate Solanaceae 8 -20.858143, -42.790132 08/2016 

MG_Coi3*  Tomate Solanaceae 10 -20.856364, -42.783196 11/2016 

MG_Coi4*  Tomate Solanaceae 3 -20.857523, -42.786702 09/2016 

MG_Gui1*  Guidoval Tomate Solanaceae 1 -21.147399, -42.793378 11/2016 

MG_Toc1*  Tocantins Tomate Solanaceae 3 -21.176883, -43.014962 09/2016 
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Tabela 1. Amostras de Frankliniella schultzei das diferentes regiões do Brasil. N – número amostral de espécimes utilizados na Espectroscopia no Infravermelho Próximo 

(NIRS). continuação... 

CÓDIGO 

(LOCALIDADE) 
ESTADO CIDADE HOSPEDEIRO 

FAMÍLIA 

BOTÂNICA 
N 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

DATA DE 

COLETA 

PR_Tib1 Paraná Tibagi Trigo Poaceae 10 -24.5199057,-50.43942 10/2016 

RN_Bar1 Rio 

Grande 

do Norte 

Baraúna Melancia Cucurbitaceae 9 -5.147222, -37.672500 09/2016 

RN_Mos1 Mossoró Melão de São Caetano Cucurbitaceae 7 -5.209167, -37.355556 10/2016 

RR_Car1 

Roraima 

Caracaraí Melancia Cucurbitaceae 1 1.249861, -60.485083 04/2016 

RR_Bvt1 

Boa Vista 

Guanxuma Malvaceae 2 2.755639, -60.731417 04/2016 

RR_Bvt2* Feijão guandu Fabaceae 1 2.756142, -60.729705 05/2015 

RR_Bvt3* Feijão guandu Fabaceae 2 2.755336, -60.730312 05/2015 

RR_Bvt4* Solanum aculeatissimum Solanaceae 2 2.754891, -60.726044 05/2015 

RR_Bvt5* Solanum aculeatissimum Solanaceae 3 2.755836, -60.723607 05/2015 

RR_Bvt6* Physalis pubescens Solanaceae 1 2.751411, -60.725887 05/2015 

RR_Bvt7* Girassol Asteraceae 2 2.751608, -60.721940 05/2015 

RS_Sls1 Rio 

Grande 

do Sul 

São Lourenço do Sul 
Flor de Petunia Solanaceae 12 -31.36074048,-51.97990907 02/2016 

RS_Sls2 Flores de Rosas Rosaceae 5 -31.36753906,-51.98293824 02/2016 

SC_Cac1 
Santa 

Catarina 
Caçador Tomate Solanaceae 9 -26.8180206,-50.9923967 

02/2016 

TO_Far1* 
Tocantins Formoso do Araguaia 

Melancia Cucurbitaceae 7 -11.792938, -49.528092 08/2014 

TO_Far2* Melancia Cucurbitaceae 3 -11.794760, -49.511889 03/2015 

   TOTAL  200   

*Amostras armazenadas em álcool 70% foram utilizadas apenas nas análises de Espectroscopia no Infravermelho Próximo. Em negrito, amostras de F. schultzei escura. 
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4.2. Obtenção de dados por Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) 

 

Com o intuito de verificar se havia polimorfismo no padrão espectral entre as 

formas clara e escura de F. schultzei foram coletados os dados espectrais, por meio da 

Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS), de cada espécime (n = 200, sendo 186 

F. schultzei escura e 14 F. schultzei clara) antes da extração de DNA para as análises 

moleculares. Os dados foram obtidos em aparelho Antaris II FT-NIR Analyzer 

(ThermoScientific) (Figura 2) disponibilizado pelo Herbário do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Herbário-INPA), Manaus. 

 

 

Figura 2. Espectrofotômetro utilizado na captura dos dados espectrais de Frankliniella schultzei. A – Visão 

geral do espectrofotômetro. B – Peças auxiliares na adaptação de coleta de dados dos espécimes (diafragma 

e tampa). C e D – Montagem das peças auxiliares ao espectrofotômetro. 

 

Antes da leitura espectral das amostras, o equipamento foi calibrado (branco – 

sem amostra), sendo recalibrado a cada 50 leituras. Para a realização da leitura, cada 

indivíduo foi retirado do microtubo com auxílio de um pincel 000 e colocado por alguns 

segundos sobre papel filtro para retirada do excesso de álcool. Ainda utilizando o pincel, 
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o indivíduo foi posicionado ventralmente sobre a região de emissão do feixe de luz 

(posição padronizada para todos os indivíduos analisados). Para evitar a dispersão de luz 

foi utilizado um diafragma e sobre ele uma tampa, cobrindo o ponto de captura do 

espectro (Figura 2). Cada indivíduo foi escaneado 50 vezes, com uma resolução de 2.0 

cm-1 sendo as leituras espectrais expressas em valores de absorbância entre números de 

onda de 4.000 a 10.000 cm-1. A captura de dados por indivíduo levou cerca de 2 minutos. 

Após este procedimento, os tripes foram colocados em álcool absoluto dentro de 

microtubos individuais codificados a fim de estabelecer conexão entre o espectro e os 

dados moleculares futuros de cada indivíduo.  

 

4.2.1. Análise de Dados NIRS 

 

Todas as análises dos dados espectrais foram realizadas com auxílio do 

Programa R 3.2.5 (R Development Core Team, 2016). Inicialmente foi realizada uma 

análise exploratória - Análise de Componentes Principais (PCA) (Jolliffe 1986) a fim de 

visualizar o agrupamento dos espécimes de acordo com a morfo-cor. Em seguida foi 

realizada a Análise de Discriminantes Lineares (LDA) com duas validações cruzadas 

(70/30 e Leave One Out) (Kohavi 1995) para verificar o potencial dos dados na 

discriminação entre Frankliniella schultzei clara e escura.  

Na LDA 70/30, 70% dos dados espectrais coletados geram um modelo espectral 

discriminante, e os outros 30% dos dados restantes são testados para validar o modelo. 

Após 100 randomizações é informada a porcentagem geral para essa LDA, ou seja, a 

porcentagem de acertos que o modelo teve para discriminação dos dados testados. Na 

LDA Leave One Out (LOO) para gerar a função (modelo) espectral discriminante retira-

se uma amostra do total de dados e esta amostra que foi retirada serve para testar o 

modelo. A análise é repetida tantas vezes quanto o número de indivíduos analisados e a 

soma da LOO é o percentual de acertos e erros em cada teste. Como cada espécime é 

testado individualmente, essa validação permite confrontar predições tidas como erradas 

com o material voucher. 

Foi realizada também uma seleção das variáveis mais informativas (stepwise) 

(Xiaobo et al. 2010) na discriminação das morfo-cores de F. schultzei. As PCAs e LDAs 

foram refeitas para perceber se haveria diferença nos resultados antes e após stepwise. 
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4.3. Extração de DNA total das amostras biológicas 

 

Para realização das análises genético-populacionais usando os marcadores 

mitocondrial (Citocromo Oxidase I – COI) e nuclear (microssatélites – SSR) foi 

necessária a extração do DNA total individual (Tabela 2). Para isso, utilizou-se o Kit 

DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN) cujos procedimentos seguiram o protocolo 

recomendado pelo fabricante. Na extração de DNA total individual foi utilizado o inseto 

inteiro sem a necessidade de maceração, portanto, sem destruição da amostra, o que 

permitiu a montagem de lâminas taxonômicas posteriormente. O DNA extraído foi 

quantificado em Nanodrop (Uniscience) e armazenado em geladeira (-4 ºC) até as análises 

moleculares por marcadores COI e SSR. 

 

 

Tabela 2. Amostras de Frankliniella schultzei de diferentes regiões do Brasil utilizadas nas análises 

populacionais. COI – Citocromo Oxidase I. SSR – microssatélites. 

CÓDIGO 

(LOCALIDADE) 

 

ESTADO CIDADE 

NÚMERO 

AMOSTRAL HOSPEDEIRO 

COI SSR 

AM_Mao1 Amazonas Manaus 10 8 Berinjela 

BA_Csl1 

BA_Jeq1 

BA_Jeq2 

Bahia 

Cândido Sales 12 8 Turneraceae 

Jequié 10 8 Convolvulaceae 1 

Jequié 10 6 Convolvulaceae 2 

DF_Bra1 
Distrito 

Federal 
Brasília 9 8 Tomate 

GO_Cri1 

GO_Sag1 

GO_Sag2 

Goiás 

Cristais 8 8 Feijão 

Santo Antônio de Goiás 
8 8 Algodão 

10 8 Feijão 

PR_Tib1 Paraná Tibagi 10 8 Trigo 

RN_Bar1 

RN_Mos1 

Rio 

Grande do 

Norte 

Baraúna 10 8 Melancia 

Mossoró 8 8 Melão de São Caetano 

RR_Bvt1 

RR_Car1 
Roraima 

Boa Vista 8 8 Guanxuma 

Caracarai 8 8 Melancia 

RS_Sls1 

RS_Sls2 

Rio 

Grande do 

Sul 

São Lourenço do Sul 
11 8 Flor de Petunia 

5 - Flores de Rosas 

SC_Cac1 
Santa 

Catarina 
Caçador 8 8 Tomate 

TOTAL 145   118  

Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella schultzei 

clara. 
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4.4. Montagem de lâminas de microscopia das amostras biológicas 

 

Para confirmação taxonômica dos espécimes quanto a ser da espécie F. schultzei, 

após a etapa de extração do DNA com preservação dos espécimes (sem maceração) estes 

foram montados em lâminas de microscopia, segundo o método proposto por Mound e 

Marullo (1996). Seguiu-se a chave de identificação de Cavalleri e Mound (2012). O 

material biológico será depositado na Coleção Entomológica do INPA. 

 

4.5. Análises moleculares por marcador Citocromo Oxidase I (COI) 

 

4.5.1 PCR e sequenciamento de COI 

 

Para análises sobre a estrutura genética populacional de F. schultzei, realizou-se 

amplificação da região Citocromo Oxidase subunidade I (COI) a partir do DNA total 

individual extraído anteriormente. Para a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foi 

utilizado os primers universais (LCO1490: 5'-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA 

TTG G-3' e HCO2198: 5'-TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA - 3') descritos 

por Folmer et al. (1994) cujo fragmento esperado teria 710 pb. As reações de PCR foram 

compostas com: 1X de Tampão (Invitrogen), 15 ng de DNA genômico, 0,2 μM de cada 

primer, 0,2 mM de dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 0,25 U de Platinum DNA polymerase 

(Invitrogen) para um volume final de 10 μL. A ciclagem da PCR consistiu de uma 

desnaturação inicial a 94 °C por 3 minutos, seguida por 35 ciclos de 1 minutos a 94 °C, 1 

minutos e 30 segundos a 49 °C e 1 minutos a 72 °C. Por fim, uma extensão a 72 °C por 7 

minutos. As reações de amplificação foram realizadas em termociclador Verity 

(Eppendorf). O resultado da PCR foi verificado em gel de agarore 1% corado com GelRed 

(Biotium) e visualizado em fotodocumentador LPIX (Loccus Biotecnologia). Os produtos 

de PCR foram purificados usando-se o kitWizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega) seguindo instruções do fabricante. 

Para as reações de sequenciamento foi utilizado o kit Big Dye® Terminator Cycle 

Sequencing Standart Version 3.1 (Applied Biosystems). Foram sequenciadas as duas fitas 
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do DNA molde utilizando os primers LCO1490 e HCO2198 usados nas reações de PCR. 

As reações de sequenciamento foram otimizadas e consistiram em: 2 µL de tampão [5X], 

1 µL de primer [3,3 pmol], 0,3 µL de Big Dye, 1,5 µL de DNA produto de PCR e água 

Milli-Q® para completar o volume total de 10 µL. A ciclagem para a reação de 

sequenciamento teve um passo inicial de desnaturação a 96 °C por 1 minutos, seguido de 

40 ciclos de 95 °C por 10 segundos, 50°C por 30 segundos e 60 °C por 4 minutos, 

finalizando com uma extensão de 10 minutos a 60 °C. Após reação de sequenciamento as 

amostras foram precipitadas (protocolo de Precipitação de DNA – Apêndice A/9.1.1), 

ressuspendidas em formamida Hi DiTM (Applied Biosystems) e suas sequências 

nucleotídicas foram determinadas em sequenciador ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems) disponível no Laboratório Temático de Biologia Molecular (LTBM – 

INPA).  

 

4.5.2. Análises de dados de COI 

 

As sequências nucleotídicas foram conferidas e editadas com auxílio do 

programa BIOEDIT 7.2.5 (Hall 1999) e com auxílio da ferramenta ClustalW foi feito o 

alinhamento entre as sequências obtidas. O filograma foi gerado no MEGA 7 (Kumar et 

al. 2016) comparando as sequências pelo método Neighbor-Joining (NJ) utilizando o 

modelo Kimura-2-parametros (K2P) (Kimura 1980). 

Foram computados no DnaSP v5 (Librado e Rozas 2009) os seguintes índices 

de diversidade molecular: número de haplótipos (H), número de haplótipos únicos (Hu), 

número total de mutações (ETA), número de sítios polimórficos (S), diversidade 

haplotípica (Hd), média das diferenças nucleotídicas par a par (K) e a diversidade 

nucleotídica (π). Foram estimados também a razão entre o número de haplótipos e o 

tamanho amostral (H/N) e o percentual dos haplótipos únicos para cada localidade 

[(Hu/H)*100]. 

Com o auxílio dos programas Arlequin v3.5.2.2.  (Excoffier e Lischer 2010) e 

DnaSP 5 (Librado e Rozas 2009) foram feitas as estimativas de expansão demográfica: 

representação gráfica da distribuição da frequência das diferenças genéticas par a par 

(mismatch distribution) e o índice de Raggedness (Hri) (Slatkin e Hudson 1991, Roger e 

Harpending 1992). Os diferentes padrões gráficos da mismatch distribution podem 
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revelar diferentes tipos de histórias demográficas, ou seja, padrão unimodal de 

distribuição é característico de populações que passaram por expansão populacional 

recente, enquanto que populações em equilíbrio demográfico longo e estável apresentam 

distribuição multimodal (Slatkin e Hudson 1991, Roger e Harpending 1992). Além disso, 

baixos valores para o índice de Raggedness são indicativos de populações em expansão, 

enquanto que populações estáveis ao longo do tempo apresentam altos valores de 

Raggedness (Harpending 1994). 

Os testes de neutralidade seletiva D de Tajima (Tajima 1989) e Fs de Fu (Fu 

1997) foram realizados com o auxílio do programa Arlequin v3.5.2.2 (Excoffier e Lischer 

2010) a fim de averiguar se a amostragem total e de cada localidade estão em equilíbrio 

genético com relação ao DNA mitocondrial. Populações que experimentaram flutuações 

em seu tamanho populacional no passado ou que as sequências nucleotídicas da região 

estudada não estiverem evoluindo de acordo com a hipótese de neutralidade seletiva 

tendem a apresentar valores significativos para os dois testes. Desta forma, valores 

positivos para esses índices são indicativos de contração populacional, enquanto que 

populações em expansão apresentam valores negativos para esses índices (Hartl e Clark 

1997). 

A Análise de Variância Molecular (AMOVA) para análise da composição 

genética de cada grupo da população pelos índices de fixação entre os grupos (FCT), 

dentro das populações (FSC) e entre as populações (FST), e o Teste de Mantel para 

verificação de correlação entre a distância genética a distância geográfica foram realizadas 

usando o programa Arlequin v3.5.2.2 (Excoffier e Lischer 2010). No programa 

NETWORK 5.0.0.3 (download em http://www.fluxus-engineering.com/sharenet.htm) as 

relações genealógicas dos haplótipos foram estimadas para compor a rede de haplótipos, 

usando o método da parcimônia.  

 

4.6. Análises moleculares por marcador microssatélite (SSR) 

 

Inicialmente, testou-se a transferibilidade de seis primers heterólogos 

desenhados para locos microssatélites (FOCC44, FOCC55, FOCC56, FOCC75, FOCC83 

e FOCC125) em F. occidentalis (Brunner e Frey 2004), mas sem sucesso na amplificação 

em F. schultzei. Desta forma, e por não haver registro bibliográfico de disponibilidade de 
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primers microssatélites específicos para F. schultzei até o início deste trabalho, optou-se 

por desenvolver uma biblioteca enriquecida com microssatélites para F. schultzei. 

 

 

4.6.1. Biblioteca enriquecida com microssatélites de Frankliniella schultzei  

 

4.6.1.1. Coleta e Preparação de amostras biológicas de F. schultzei para biblioteca 

de SSR 

 

Para construção da biblioteca enriquecida com microssatélites, espécimes de F. 

schultzei de cor escura foram coletados numa área de plantio particular de berinjela 

(Solanum melongena), na Colônia dos Japoneses, bairro Aleixo, em Manaus/AM 

(3°04'16.6"S 59°59'19.6"W). Flores de berinjela portadoras de tripes foram coletadas e 

armazenadas em saco plástico e transferidas para o Laboratório de Genética do Grupo de 

Pesquisas em Abelhas (GPA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

No Laboratório, indivíduos adultos foram triados, montados em lâminas de microscopia 

e identificados segundo a chave de Cavalleri e Mound (2012). Os demais espécimes 

foram armazenados em tubos plásticos de 1,5 µL contendo álcool absoluto e 

acondicionados em freezer -20 °C até os procedimentos de extração de DNA e confecção 

da biblioteca enriquecida de SSR.  

 

4.6.1.2. Construção e sequenciamento da biblioteca de SSR 

 

Para construção da biblioteca genômica com microssatélites de F. schultzei, 

seguiu-se o método descrito por Billotte et al. (1999). O DNA total foi extraído de pools 

(formou-se 4 pools) contendo 20 abdomens de indivíduos fêmeas adultas escuras. Foram 

utilizados apenas indivíduos da forma escura em virtude de serem os mais comuns no 

Brasil (Monteiro et al. 1999). Para extração do DNA foi utilizado o Kit DNeasy Blood & 

Tissue (Qiagen) seguindo as instruções do fabricante. Após extração, os quatros pools 

foram juntados, concentrados por desumidificação em miVac DNA concentrator 
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(Genevac), quantificados em Nanodrop (Uniscience) e armazenados em freezer a -20 ºC. 

O protocolo de construção da biblioteca de SSR se encontra no Apêndice A/9.1.2. 

Após extração do DNA plasmidial das colônias recombinantes (Sambrook et al. 

1989, com modificações), este foi sequenciado utilizando os primers T7 e SP6. As 

reações de sequenciamento consistiram em: 2 µL de tampão [5X], 1 µL de primer [3,3 

pmol], 0,4 µL de Big Dye, 1 µL de DNA produto de PCR e água Milli-Q para completar 

o volume total de 10 µL. A ciclagem para a reação de sequenciamento teve um passo 

inicial de desnaturação a 96 °C por 1 minutos, seguido de 40 ciclos de 95 °C por 10 

segundos, 50 °C por 30 segundos e 60 °C por 4 minutos, finalizando com uma extensão 

de 10 minutos a 60 °C. Após reação de sequenciamento as amostras foram precipitadas 

(procedimentos descritos no Apêndice A/9.1.1) e os clones sequenciados em ABI 3130 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 

 

4.6.1.3. Desenho dos primers, PCR e genotipagem dos SSR 

 

Para verificação da presença e qualidade de microssatélites, as sequências 

obtidas foram analisadas e editadas com o auxílio dos programas Geneious 9.1.8 (Kearse 

et al. 2012) e BioEdit 7.0.9 (Hall 1999). Em seguida, foram organizadas para formação 

das sequências consenso (contigs) com o auxílio do programa SeqMan. Os primers foram 

desenhados com o auxílio dos programas WebSat (Martins et al. 2009) e OligoExplorer. 

Foram desenhados 38 pares de primers que apresentaram porcentagem média de GC igual 

a 50,4%. Uma cauda M13 foi adicionada na extremidade 5’ de cada primer forward 

sintetizado para permitir a marcação por fluorescência de acordo com o protocolo de 

Schuelke (2000). 

Os primers sintetizados foram testados no DNA de três indivíduos de F. schultzei 

escura, inicialmente, a 60 °C de temperatura de anelamento. Os primers que não 

amplificaram foram submetidos a gradiente de temperatura, numa variação de 52 °C a 68 

°C, a fim de verificar a temperatura de anelamento ideal. Dos 38 pares de primers 

inicialmente testados, 8 (oito) apresentaram amplificação positiva e de qualidade, em 

agarose. Estes locos foram utilizados nas análises populacionais de F. schultzei.  

Seguidamente, os produtos amplificados foram submetidos à amplificação 

usando-se as fluorescências HEX (6-carboxy-4,7,2’,4’,5’,7’-hexachlorofluorescein), 
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NED (2,7’,8’-benzo-5’-fluoro-2’,4,7-trichloro-5-carboxyfluorescein) e FAM (5-

carboxyfluorescein), conforme protocolo de Schuelke (2000). No entanto, após a 

incorporação das fluorescências, as amplificações não obtiveram êxito. Após inúmeras 

tentativas de otimização da amplificação, decidiu-se por realizar a genotipagem em gel 

de poliacrilamida. Assim, testou-se à amplificação dos primers em individuos das 15 

localidades amostradas (Tabela 2). 

Para amplificação dos fragmentos com microssatélites via PCR convencional 

utilizou-se a Phire Hot Start II DNA Polymerase (Thermo Scientific). As reações 

constaram de 1X de Tampão, 15 ng de DNA genômico, 0,25 μM de cada primer, 0,02 

mM de dNTP, 0,1 U de Phire, para um volume final de 10 μL de reação. A ciclagem da 

PCR consistiu de uma pré-desnaturação por 2 minutos à 68 °C e por 30 segundos à 92 

°C, seguida por 30 ciclos de 30 segundos a 92 °C, 35 segundos na temperatura de 

anelamento específico do primer e extensão por 35 segundos à 72 °C. Por fim, uma 

extensão final à 72 °C por 15 minutos e 68 °C por 15 minutos. 

 A genotipagem foi realizada em gel de poliacrilamida 8%, composto por 75 mL 

de água destilada, 25 mL de Acrilamida/Bisacrilamida 40%, 25 mL de TBE 5 X, 100 μL 

de Temed e 1 mL de Persulfato de Amônio a 20%. Em cada poço do gel foram aplicados 

1,5 μL do produto de PCR, juntamente com 2 μL de tampão de carregamento 5X (0,012g 

de azul de bromofenol, 7 mL de TBE 5X e 3 mL de glicerol). Uso-se um marcador de 

peso molecular ladder de 10 pb (Invitrogen) para determinação dos tamanhos dos 

fragmentos amplificados. A corrida do gel constou de uma pré-corrida a 85 V, 200 mA, 

100 W por 15 minutos, seguidos de uma corrida a 100 V, 200 mA, 100 W por 22 horas e 

45 minutos. 

Após eletroforese, os géis foram corados por impregnação de Nitrato de Prata 

para visualização das bandas e genotipagem dos indivíduos. Cada gel, após ser retirado 

das placas, foi imerso por 10 min em 200 mL de Solução Fixadora (16 % de Etanol PA e 

0,7 % de Ácido Acético glacial) sendo adicionados de 4 mL de AgNO3 (0,1 g/mL) na 

hora do uso. Em seguida, o gel foi lavado em água destilada por 2 min, e imerso em 200 

mL de Solução Reveladora (NaOH 22,5g/L) adicionada de 900 μL de formol (Solução 

Reveladora juntamente com o formol foi aquecida 30 segundo no micro-ondas). O gel 

permaneceu na solução até visualização das bandas, em seguida, foi neutralizado em 

Ácido Acético 5% e, então, fotodocumentado em aparelho LPIX (Loccus Biotecnologia). 

Com base no perfil de migração do ladder, os comprimentos dos fragmentos (alelos) 
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foram determinados com auxílio do Adobe Photoshop CC 2017.1.0 e registrados em 

planilha Excel® para posterior análise. 

 

4.6.1.4. Análises dos dados SSR 

 

Para detectar erros de dados de genotipagem por loco e por população devido a 

alelos nulos foi utilizado o programa MICRO-CHECKER 2.2.3 (Van Oosterhout et al. 

2004).  

As estimativas do número total de alelos (AT), do total de alelos por loco (NA), 

a média do número de alelos (Na), o número de alelos exclusivos e o coeficiente de 

endogamia (FIS) para cada loco em cada localidade foram obtidas com auxílio do 

programa GenAlEx 6.5 (Peakall e Smouse 2012). O FIS é a probabilidade de dois alelos 

serem diferentes por descendência em um indivíduo, desta forma valores negativos 

indicam exogamia gerando excesso de heterozigotos, e valores positivos indicam 

endogamia gerando excesso de homozigotos. O programa MSTools (Park 2001) foi 

utilizado para obtenção dos valores de heterozigosidade observada (Ho) e 

heterozigosidade esperada (He), bem como do Conteúdo de Polimorfismo Informativo 

(PIC) (Botstein et al. 1980).  

Os cálculos da média da diversidade gênica, das diferenças par a par e o teste de 

desvio do Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) (100.000 interações) foram executados 

no programa Arlequin v3.5.2.2.  (Excoffier e Lischer 2010). O programa FSTAT 2.9.3.2 

(Goudet 2002) foi utilizado para calcular o desequilíbrio de ligação (DL) e a riqueza 

alélica (AR). Os níveis estatísticos de significância foram ajustados por meio da correção 

sequencial de Bonferroni para os testes de EHW e DL (Rice 1989). 

A estrutura genética entre as populações foi verificada com auxílio do programa 

Arlequin v3.5.2.2.  (Excoffier e Lischer 2010), a partir de uma matriz com os valores de 

índice de fixação (FST) (Wright 1951) par a par (entre as localidades). A análise da 

variância molecular (AMOVA) foi realizada para verificar o grau de diferenciação 

genética entre as localidades amostradas, considerando que valores de FST indicam baixa 

diferenciação genética quando entre 0,0 a 0,05; moderado entre 0,05 a 0,15; alta entre 

0,15 a 0,25 e forte quando maior que 0,25 (Wright 1978). O Teste de Mantel foi aplicado 

para verificar se havia correlação entre a distância genética e a distância geográfica. 
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Ambas análises realizadas com auxílio do programa Arlequin v3.5.2.2.  (Excoffier e 

Lischer 2010).  

Em seguida, foi usado o STRUCTURE 2.3.4 (Falush et al. 2007) para avaliar o 

grau de diferenciação populacional dentro e entre as localidades. O número mais provável 

de populações (k) foi estimado no modelo de mistura e frequências alélicas correlatas, 

sem informação prévia da origem da população. O programa executou 100.000 

interações, depois de um burn-in de 100.000 interações, para testar a subdivisão da 

população de k = 1 a k = 17 e assim verificar qualquer eventual subdivisão. Foram 

realizadas 10 réplicas para cada k, a fim de verificar se diferentes execuções poderiam 

produzir diferentes valores de verossimilhança e para quantificar a variação na 

probabilidade. Proporções individuais e média de mistura (Q) para cada população em 

cada cluster genético encontrado pelo programa foram registradas para o modelo. Os 

resultados gerados pelo STRUCTURE 2.3.4 (Falush et al. 2007) foram posteriormente 

analisados pelo STRUCTURE HARVESTER versão 0.6.94 (Earl e vonHoldt 2012), de 

acordo com o método de Evanno et al. (2005). 

Ainda no Arlequin v3.5.2.2.  (Excoffier e Lischer 2010) as taxas de migração 

(fluxo gênico) foram estimadas de forma linear a partir dos valores de FST, em número de 

migrantes por geração (Nm) onde Nm= Y=(1-FST)/(2FST). 
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5.RESULTADOS 

 

 5.1. Citocromo Oxidase I (COI) 

 

As análises de 145 indivíduos de Frankliniella schultzei (129 da forma escura e 

16 da forma clara) oriundos de 16 localidades foram feitas a partir do fragmento da 

subunidade I do gene Citocromo Oxidase contendo 571 pb, sem introdução de indels 

(inserção/deleção) na matriz dos dados para alinhamento das sequências. Foram 

observados 10 haplótipos (H) (0,069 haplótipos por número amostral – H/N) e cinco 

haplótipos únicos (Hu). As sequências possuíam 461 sítios constantes, 110 sítios 

polimórficos (S), 109 sítios informativos e um total de 113 mutações (ETA) (1,03 

mutação/sítio polimórfico) sendo 13 transições e 11 transversões. 

A diversidade haplotípica (Hd) geral foi de 0,689 ± 0,0006, a diversidade 

nucleotídica (π) de 0,043 e a distância média nucleotídica par a par (K) igual a 24,565. 

As médias das composições nucleotídicas foram de 39,55% para timinas, 15,90% para 

citosinas, 32,82% para adeninas e 11,73% para guaninas e a taxa de transição/transversão 

foi de 1,2 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Índices de diversidade molecular para região do gene Citocromo Oxidase I de Frankliniella 

schultzei em 16 localidades no Brasil (n=145). N – número amostral, H – número de haplótipos, H/N – 

número de haplótipos por tamanho amostral, Hd – diversidade haplotípica, Hu – haplótipos únicos, Hu/H 

– haplótipos únicos por haplótipos totais, S – sítios polimórficos, ETA – mutações totais, K – média das 

diferenças nucleotídicas par a par, π – diversidade nucleotídica. 

Localidades N H (H/N) Hd Hu 
(Hu/H) 

(%) 
S ETA K π 

AM_Mao1 10 2 0,2 0,4667 0 0,0 10 10 4,667 0,00817 

 BA_Csl1 12 3 0,25 0,4394 1 33,33 11 11 4,258 0,00746 

 BA_Jeq1 10 2 0,2 0,3556 0 0,0 10 10 3,556 0,00623 

 BA_Jeq2 10 2 0,2 0,3556 0 0,0 10 10 3,556 0,00623 

 DF_Bra1 9 3 0,33 0,4167 1 33,33 11 11 2,444 0,00428 

 GO_Cri1 8 2 0,25 0,5357 0 0,0 10 10 5,357 0,00938 

GO_Sag1 8 2 0,25 0,5357 0 0,0 10 10 5,357 0,00938 

 GO_Sag2 10 1 0,1 0,000 0 0,0 0 0 0,00 0,000 

PR_Tib1 10 4 0,4 0,711 2 50,0 12 12 6,533 0,01144 

 RN_Bar1 10 2 0,2 0,2 0 0,0 10 10 2,00 0,0035 

 RN_Mos1 8 1 0,125 0,000 0 0,0 0 0 0,00 0,000 

 RR_Bvt1 8 1 0,125 0,000 0 0,0 0 0 0,00 0,000 

 RR_Car1 8 1 0,125 0,000 0 0,0 0 0 0,00 0,000 

 RS_Sls1 11 5 0,45 0,818 1 20,0 13 13 5,309 0,0093 

 RS_Sls2 5 3 0,6 0,800 0 0,0 11 11 4,6 0,00806 

SC_Cac1 8 2 0,25 0,429 0 0,0 11 11 4,714 0,00826 

Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella schultzei 

clara. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 
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Para os dez haplótipos encontrados (Tabela 4 e Figura 3) a frequência absoluta 

variou de um (Hap_3, Hap_4 e Hap_7) a 61 (Hap_2). O Hap_8 foi exclusivo das amostras 

com espécimes claros.  

 

Tabela 4. Distribuição dos dez haplótipos (Hap) de Frankliniella schultzei com base em 571pb da região 

do gene Citocromo Oxidase I em 16 localidades no Brasil.  N – número total de amostras. FAH – frequência 

absoluta do haplótipo. 

Localidade Hap_1 Hap_2 Hap_3 Hap_4 Hap_5 Hap_6 Hap_7 Hap_8 Hap_9 Hap_10 N 

AM_Mao1 7 3 - - - - - - - - 10 

BA_Csl1 2 9 1* - - - - - - - 12 

BA_Jeq1 2 8 - - - - - - - - 10 

BA_Jeq2 2 8 - - - - - - - - 10 

DF_Bra1 7 1 - 1* - - - - - - 9 

GO_Cri1 5 3 - - - - - - - - 8 

GO_Sag1 5 3 - - - - - - - - 8 

GO_Sag2 10 - - - - - - - - - 10 

PR_Tib1 - 5 - - 3* 1 1* - - - 10 

RN_Bar1 9 1 - - - - - - - - 10 

RN_Mos1 - - - - - - - 8 - - 8 

RR_Bvt1 - - - - - - - 8 - - 8 

RR_Car1 - 8 - - - - - - - - 8 

RS_Sls1 1 4 - - - 2 - - 3* 1 9 

RS_Sls2 1 2 - - - - - - - 2 5 

SC_Cac1 - 6 - - - 2 - - - - 8 

FAH 51 61 1 1 3 5 1 16 3 3 143 

Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella schultzei 

clara. *Localidade com haplótipo exclusivo. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar 

códigos na Tabela 1. 

 

Nas amostras das localidades de GO_Sag2 e RR_Car1 (com espécimes escuros) 

e RN_Mos1 e RR_Bvt1 (com espécimes claros) registrou-se um único haplótipo para 

todos indivíduos amostrados, portanto, sem variação nos índices de diversidade 

molecular. As amostras PR_Tib1 apresentaram os maiores valores para média das 

diferenças nucleotídicas par a par e diversidade nucleotídica, 6,533 e 0,01144, 

respectivamente. Os maiores valores de sítios polimórficos (S) e número total de 

mutações (ETA), 13 em ambas e de diversidade haplotípica (Hd = 0,818) foram estimadas 

nas amostras RS_Sls1. A maior razão entre o número de haplótipos e o tamanho amostral 

foi observado para as amostras RS_Sls2 (H/N = 0,6). 
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Figura 3. Mapa da distribuição de haplótipos do gene COI em Frankliniella schultzei por localidade 

amostrada no Brasil. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 

 

O filograma gerado a partir do alinhamento das sequências de todos indivíduos 

amostrados foi baseado no agrupamento Neighbor-Joining (Figura 4). Nele houve a 

formação de três grupos, sendo dois entre indivíduos da forma escura e um com todos 

indivíduos da forma clara. 
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Figura 4. Filograma confeccionado por agrupamento Neighbor-Joining para identificação molecular a 

posteriori de 145 indivíduos de Frankliniella schultzei baseados em 571 pb do gene COI. Em azul e roxo 

– espécimes escuros. Em vermelho – espécimes claros. Para informações detalhadas sobre as amostras 

consultar códigos na Tabela 1. 

 

Para fins de melhor compreensão sobre a diversidade genética de F. schultzei 

comparou-se os dez haplótipos encontrados no Brasil com haplótipos das três morfo-

cores da Austrália (disponibilizados em Hereward et al. 2017) e haplótipos de amostras 

de outros países disponibilizadas no GenBank (Figura 5). O haplótipo para forma clara 

(Hap_PALE nesta pesquisa) forma um único grupo com os demais haplótipos para forma 

amarela da Austrália (AUS_Y), da Índia (IND), Quênia (KEN) e do Paquistão (PAK). Os 

espécimes marrons da Austrália (AUS_Br) formam também um só grupo com um 

haplótipo da Índia. Os espécimes escuros (Hap_DARK nesta pesquisa) formam dois 
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grupos e se unem a um haplótipo dos Estados Unidos (USA) e um do Paraguai (PAR). 

Outros quatro grupos são formados pelos espécimes escuros, sendo que um deles é 

formado pelos espécimes preto da Austrália (AUS_Bl). 

 

 
Figura 5. Filograma confeccionado por agrupamento Neighbor-Joining de haplótipos do gene COI de 

Frankliniella schultzei encontrados no Brasil (PALE – forma clara; DARK – forma escura), na Austrália 

(AUS), na Índia (IND), no Canadá (CAN), na África do Sul (ZAF), no Quênia (KEN), no Paquistão (PAK), 

nos Estados Unidos (USA) e no Paraguai (PAR). Destaque em vermelho – Frankliniella schultzei clara (ou 

amarela); em marron – Frankliniella schultzei marrom; e em preto – Frankliniella schultzei escura (ou 

preta). 
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A fim de verificar os níveis de diferenciação genética entre amostras de todas as 

localidades realizou-se uma análise de variância molecular (AMOVA) com as amostras 

das 16 localidades em um único grupo hierárquico (Tabela 5) cujo valor de FST indicou 

que as populações estão fortemente estruturadas com maior variabilidade entre do que 

dentro das localidades. 

 

Tabela 5. Análise da Variância Molecular de Frankliniella schultzei em 16 localidades do Brasil baseada 

em sequência do gene Citocromo Oxidase I. 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Componentes 

da Variação 

Percentual da 

Variação 

Entre as localidades 15 1554,364 11,27447 Va 87,16* 

Dentro das 

localidades 
129 214 1,66155 Vb 12,84* 

Total 144 1768,703 12,93602  

Índice de Fixação FST:  0,87156*   

*Valores significativos (P<0,01) 

 

Uma segunda AMOVA foi realizada para avaliar se o percentual de 87,16 da 

variabilidade entre as localidades era devido as morfo-cores de F. schultzei (clara ou 

escura) (Tabela 6). O percentual de 95,29 em FCT aponta uma forte diferenciação entre os 

dois grupos, com variabilidade maior dentro das localidades (3,17%) que entre as 

localidades dentro dos grupos (1,54%). 

 

Tabela 6. Análise da Variância Molecular particionada em três níveis hierárquicos separando o grupo das 

localidades com Frankliniella schultzei clara das localidades com Frankliniella schultzei escura com base 

em sequência do gene COI. 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Componentes da 

Variação 

Percentual 

da 

Variação 

Entre grupos 1 1428,502 49,88829 Va 95,29* 

Entre localidades 

dentro dos grupos 
14 125,862 0,80478 Vb 1,54* 

Dentro das 

localidades 
129 214,340 1,66155 Vc 3,17* 

Total 144 1768,703 52,35461  

Índice de Fixação FSC: 0,32631*    

 FST: 0,96826*    

 FCT: 0,95289*    

*Valores significativos (P<0,01) 
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As duas localidades com espécimes claros (RN_Mos1 e RR_Bvt1) apresentaram 

as maiores distâncias genéticas par a par com todas as demais localidades (Tabela 7). 

Além destas, a distância genética entre GO_Sag2 e RR_Car1 foi de 100%. 

De forma geral, as taxas de migração (fluxo gênico) observadas neste estudo 

apresentaram baixos valores de números de migrantes (Tabela 8). As menores taxas 

foram, novamente, entre as localidades RN_Mos1 e RR_Bvt1 e todas as demais 

localidades, algumas apresentando ausência de fluxo. O mesmo acontecendo entre as 

localidades GO_Sag2 e RR_Car1. O maior valor de migrantes foi observado entre as 

localidades de PR_Tib1 e SC_Cac1 (55,13). 

O teste de Mantel indicou ausência de correlação significativa entre distância 

genética (ΦST) e distância geográfica entre as localidades, com o coeficiente de correlação 

(r) = -0,0729 e p = 0,6782. 
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Tabela 7. Valores de FST par a par estimado para Frankliniella schultzei em 16 localidades no Brasil, baseados em 571 pb da região do gene COI. 

*Valores significativos após correção de Bonferroni (P<0,003). Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella schultzei clara. 

Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades AM_Mao1 BA_Csl1 BA_Jeq1 BA_Jeq2 DF_Bra1 GO_Cri1 GO_Sag1 GO_Sag2 PR_Tib1 RN_Bar1 RN_Mos1 RR_Bvt1 RR_Car1 RS_Sls1 RS_Sls2 SC_Cac1 

AM_Mao1 0,00000                

BA_Csl1 0,26783 0,00000               

BA_Jeq1 0,33692 -0,09118 0,00000              

BA_Jeq2 0,33692 -0,09118 -0,11111 0,00000             

DF_Bra1 -0,00362 0,51841* 0,59405 0,59405* 0,00000            

GO_Cri1 -0,11257 0,16490 0,23273 0,23273 0,06391 0,00000           

GO_Sag1 -0,11257 0,16490 0,23273 0,23273 0,06391 -0,14286 0,00000          

GO_Sag2 0,22222 0,69820* 0,77778* 0,77778* 0,01235 0,32773 0,32773 0,00000         

PR_Tib1 0,02439 0,06344 0,10559 0,10559 0,22122 -0,04079 -0,04079 0,43678 0,00000        

RN_Bar1 0,01961 0,54829 0,62462 0,62462* -0,11038 0,09545 0,09545 0,00000 0,26182 0,00000       

RN_Mos1 0,97467* 0,97473* 0,98050* 0,98050* 0,98746* 0,97406* 0,97406* 1,00000* 0,96450* 0,98917* 0,00000      

RR_Bvt1 0,97467* 0,97473* 0,98050* 0,98050* 0,98746* 0,97406* 0,97406* 1,00000* 0,96450* 0,98917* 0,00000 0,00000     

RR_Car1 0,63691 0,12182 0,08046 0,08046 0,85616* 0,57143 0,57143 1,00000* 0,37939 0,87635* 1,00000* 1,00000* 0,00000    

RS_Sls1 0,22627 -0,06412 -0,06136 -0,06136 0,46564 0,12788 0,12788 0,64775 0,02309 0,49675* 0,96960* 0,96960* 0,14330 0,00000   

RS_Sls2 0,29702 -0,10807 -0,12199 -0,12199 0,58322 0,18329 0,18329 0,81768* 0,05854 0,62366* 0,98366* 0,98366* 0,14696 -0,10540 0,00000  

SC_Cac1 0,24972* -0,09710 -0,10006 -0,10006 0,51651 0,14286 0,14286 0,72566* 0,00899 0,55209* 0,97700* 0,97700* 0,14286 -0,09854 -0,12301 0,00000 
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Tabela 8. Fluxo gênico (par a par) estimado para Frankliniella schultzei em 16 localidades no Brasil, a partir dos valores do número de migrantes por geração (Nm) baseado nos 

valores de FST, utilizando a região do gene COI. 

Localidades AM_Mao1 BA_Csl1 BA_Jeq1 BA_Jeq2 DF_Bra1 GO_Cri1 GO_Sag1 GO_Sag2 PR_Tib1 RN_Bar1 RN_Mos1 RR_Bvt1 RR_Car1 RS_Sls1 RS_Sls2 

AM_Mao1                

BA_Csl1 1,36684               

BA_Jeq1 0,98404 Inf              

BA_Jeq2 0,98404 Inf Inf             

DF_Bra1 Inf 0,46448 0,34168 0,34168            

GO_Cri1 Inf 2,53211 1,64838 1,64838 7,32409           

GO_Sag1 Inf 2,53211 1,64838 1,64838 7,32409 inf          

GO_Sag2 1,75000 0,21613 0,14286 0,14286 40,00000 1,02564 1,02564         

PR_Tib1 20,00000 7,38092 4,23507 4,23507 1,76018 inf Inf 0,64474        

RN_Bar1 25,00000 0,41192 0,30048 0,30048 Inf 4,73853 4,73853 inf 1,40969       

RN_Mos1 0,01299 0,01296 0,00994 0,00994 0,00635 0,01332 0,01332 0,00000 0,01840 0,00547      

RR_Bvt1 0,01299 0,01296 0,00994 0,00994 0,00635 0,01332 0,01332 0,00000 0,01840 0,00547 Inf     

RR_Car1 0,28504 3,60449 5,71429 5,71429 0,08401 0,37500 0,37500 0,00000 0,81792 0,07055 0,00000 0,00000    

RS_Sls1 1,70976 Inf Inf Inf 0,57378 3,40988 3,40988 0,27191 21,15437 0,50655 0,01568 0,01568 2,98930   

RS_Sls2 1,18339 Inf Inf Inf 0,35732 2,22798 2,22798 0,11149 8,04167 0,30172 0,00831 0,00831 2,90221 inf  

SC_Cac1 1,50225 Inf Inf Inf 0,46803 3,00000 3,00000 0,18903 55,13514 0,40565 0,01177 0,01177 3,00000 inf inf 

Inf = taxas de fluxo gênico que tendem ao infinito. Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella schultzei clara. Para 

informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 
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AM_Mao1 

BA_Csl1 

BA_Jeq1 

BA_Jeq2 

DF_Bra1 

GO_Cri1 

GO_Sag1 

GO_Sag2 

PR_Tib1 

RN_Bar1 

RN_Mos1 

RR_Bvt1 

RR_Car1 

RS_Sls1 

RS_Sls2 

SC_Cac1 

A rede de haplótipos evidenciou uma grande distância genética entre o haplótipo 

exclusivo (Hap 8) de F. schultzei claro (RN_Mos1 e RR_Bvt1) para os demais haplótipos 

de F. schultzei escuro. Além de demonstrar a existência de dois grupos de haplótipos entre 

os haplótipos de F. schultzei escuro, separados por oito passos mutacionais (Figura 6). 

 
 

 

 

 

Figura 6. Rede de haplótipos de Frankliniella schultzei com base em 145 sequências nucleotídicas da região 

do gene COI. Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de 

Frankliniella schultzei clara. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 

1.  

 

A análise Bayesiana para inferência da estrutura populacional de Frankliniella 

schultzei evidenciou a formação de dois clusters para as 16 localidades amostradas 

(Figura 7), separando as localidades de espécimes claros dos escuros. Quando analisadas 

apenas as 14 localidades com F. schultzei escura (Figura 8) observou-se também a 

existência de dois clusters, com quase todas as localidades compartilhando o conjunto 

haplotípico de ambos os clusters. 
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Figura 7. Análise de agrupamento das amostras de Frankliniella schultzei de 16 localidades baseada em 

sequências nucleotídicas da região do gene COI. Gráfico de barras gerado pelo programa STRUCTURE 

HARVESTER evidenciando dois clusters correspondentes à Frankliniella schultzei escura (verde) e 

Frankliniella schultzei clara (vermelho). Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos 

na Tabela 1. 

 

 
Figura 8. Análise de agrupamento das amostras de Frankliniella schultzei escura de 14 localidades baseada 

em sequências nucleotídicas da região do gene COI, gerado pelo programa STRUCTURE HARVESTER 

evidenciando dois clusters (verde e vermelho). Para informações detalhadas sobre as amostras consultar 

códigos na Tabela 1. 

 

O Teste de neutralidade seletiva D de Tajima (Tajima 1989) (Tabela 9) foram 

significativos em DF_Bra1 e RN_Bar1 apresentando valores negativos. O teste Fs de Fu 

(Tabela 9) foi significativo na maioria das localidades, exceto em RS_Sls2. Nas 

localidades com só um haplótipo não é possível a realização do teste.  Valores negativos 

para ambos os testes indicam que as populações passaram por expansão populacional 

recente e tem baixa frequência de mutações. Os índices de Raggedness não foram 

significativos. 
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Tabela 9. Teste de neutralidade seletiva D de Tajima e Teste de expansão populacional Fs de Fu de 

Frankliniella schultzei em 16 localidades do Brasil (n=145) a partir do gene COI.  

Localidades N D-Tajima Fs Fu 

AM_Mao1 10 1,41919 -6,20855** 

 BA_Csl1 12 0,70255 -9,09841** 

 BA_Jeq1 10 0,02595 -7,45425** 

 BA_Jeq2 10 0,02595 -7,45425** 

 DF_Bra1 9 -1,86128** -7,86778** 

 GO_Cri1 8 1,92586 -3,71314* 

GO_Sag1 8 1,92586 -3,71314* 

 GO_Sag2 10 0,000 0,000 

 PR_Tib1 10 2,44000 -4,87099** 

 RN_Bar1 10 -1,92458** -10,571** 

 RN_Mos1 8 0,000 0,000 

 RR_Bvt1 8 0,000 0,000 

RR_Car1 8 0,000 0,000 

 RS_Sls1 11 0,85859 -6,73081** 

 RS_Sls2 5 -0,92693 -1,48053 

SC_Cac1 8 0,55547 -4,09046** 

Valores significativos *(P<0,05), **(P<0,01). Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem 

negrito, amostras de Frankliniella schultzei clara. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar 

códigos na Tabela 1. 

 

 

O padrão gráfico unimodal da distribuição mismatch (Figura 9a), considerando 

as localidades com a forma escura de F. schultzei, indica que estas teriam experimentado 

uma expansão populacional recente. A análise por localidade apontou que RS_Sls1, 

RS_Sls2 e PR_Tib1, divergem desse padrão e apresentaram gráficos multimodais (Figura 

9b,c,d), portanto, são demograficamente estáveis. Uma vez que esta análise é feita a partir 

das diferenças par a par, não foi possível analisar as localidades com F. schultzei clara 

(RN_Mos1 e RR_Bvt1) por não haver polimorfismo em suas sequências. O mesmo 

ocorrendo com as amostras das localidades GO_Sag2 e RR_Car1. 
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Figura 9. Mismatch Distribution para populações de Frankliniella schultzei escura baseada no gene COI: a) todas as 14 localidades com espécimes escuras; b) RS_Sls1; c) 

RS_Sls2; e d) PR_Tib1. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 
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5.2 Microssatélites (SSR) 

 

As análises baseadas em microssatélites foram realizadas primeiramente com 

todas as amostras (F. schultzei clara e escura) utilizando os cinco locos que amplificaram 

em ambas as formas e buscando perceber se os dados do DNA nuclear também indicariam 

profundas diferenças entre elas, como informaram os dados de DNAmt. Em um segundo 

momento, as análises foram feitas apenas com F. schultzei escura, utilizando sete locos e 

visando verificar como estão estruturadas nas diversas localidades do Brasil. 

 

5.2.1. Frankliniella schultzei: análise de ambas as formas 

 

Todas as análises propostas para o estudo da estrutura genética populacional de 

F. schultzei (considerando as formas clara e escura como um único grupo) foram feitas, 

mas, nessa sessão, serão destacados os dados que evidenciaram as diferenças entre as 

duas formas. Demais dados se encontram no Apêndice B. 

Dos oitos locos microssatélites que apresentaram qualidade de amplificação das 

amostras, cinco foram utilizados nesta análise pois foram os únicos com amplificação 

positiva e de qualidade em todas as amostras simultaneamente, visto que três deles não 

amplificaram nas amostras da forma clara (Tabela 10). A partir destes cinco locos 

microssatélites foi gerada uma matriz de dados contendo os genótipos de 118 indivíduos 

(102 F. schultzei escura e 16 F. schultzei clara) provenientes de 15 localidades e, então, 

realizadas as análises populacionais. 
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Tabela 10. Locos microssatélites utilizados para estimar a diversidade genética de Frankliniella schultzei 

(formas clara e escura) em amostras de 15 pontos amostrais no Brasil. A – número de alelos; Ta = 

temperatura de anelamento de primers; pb = pares de bases. 

*Locos que amplificaram apenas na forma escura de Frankliniella schultzei, + Loco monomórfico para a 

forma escura de Frankliniella schultzei. 

 

O Conteúdo de Polimorfismo Informativo (PIC) e o Coeficiente de endogamia 

(FIS) para cada um dos cinco locos microssatélites utilizados se encontram na Tabela 22 

(Apêndice B). 

 As localidades com a forma clara de F. schultzei apresentaram os menores 

valores de número de alelos totais e riqueza alélica e os maiores valores negativos do 

coeficiente de endogamia (Tabela 11). Os índices de diversidade genética por loco, para 

cada uma das localidades amostradas, se encontram na Tabela 23 (Apêndice B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loco SSR 
Motivo de 

Repetição 
Sequência do Primer (5' - 3') Ta (°C) Tamanho (pb) A 

FS08 (GCA)4 
M13-CCTCCAAGTCCTCCAAGA 

61 225 – 246 7 
CTAATCGTAAAGAAAAGCAC 

FS23 (GGC)5 
M13-GGACTTCCAGCCGTGCTC 

61 174 – 195 7 
CTTCTGTGCTGCCTTGGTAA 

FS25 (CACT)9 
M13-CCTGACCGTCCGTAATGC 

63 180 – 228 12 
GCTGCGGAGAAAAATAACC 

FS29 (TCT)4 
M13-CGTTGGGAAGAGGGAATC 

59 297 – 321 3 
TGGGCGAAATCTGCGTAG 

FS35 (CAG)4 
M13-TTGTGGCACAGGAGCCGC 

60 136 – 142 3 
GGGTAGAAGAGAAAGAATAAC 

FS13* (AC)10 
M13-CATTTTCGTGCCTTGGTAA 

61 288 – 314 7 
GTATTGTTGCCTGTAAGTTC 

FS33* (TTCTC)3 
M13-CCACCCAGCCTTATGTCTC 

60 210 – 225 4 
GTCGCACCACCGTAAATCTT 

FS36*
+
 (CAA)4 

M13-GCATAAAAAAAACTGACAG 
60 136 1 

AATGGAACTTCTACAACAA 
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Tabela 11. Índices genéticos para 15 localidades de Frankliniella schultzei a partir da análise de cinco locos 

microssatélites. N – número de indivíduos, AT – número total de alelos, AR – riqueza alélica, Ho – 

heterozigosidade observada, He – heterozigosidade esperada, e FIS – índice de endogamia.  

Em negrito amostras de Frankliniella schultzei clara. Para informações detalhadas sobre as amostras 

consultar códigos na Tabela 1. 

 

A AMOVA com os cinco locos microssatélites para as 15 localidades 

amostradas separando em grupos as localidades com F. schultzei clara e escura indicaram 

alta diferenciação entre os grupos (FCT > 15%), que as localidades estão fortemente 

estruturadas (FST = 0,365) e que a variabilidade é maior dentro das localidades que entre 

localidades dentro dos grupos (Tabela 12). A AMOVA com dois níveis hierárquicos se 

encontra na Tabela 24 (Apêndice B). 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade N AT AR 

Média da 

Diversidade 

Gênica 

Média das 

diferenças par a par 
Média Ho - He FIS 

RS_Sls1 8 12 2,21 0,383 ± 0,293 1,150 ± 0,784 0,528 - 0,445 -0,198 

BA_Jeq1 8 16 2,65  0,611 ± 0,415  1,833 ± 1,111 0,383 - 0,505 0,256 

RN_Bar1 8 14 2,62 0,463 ± 0,313  1,850 ± 1,119 0,405 - 0,494 0,195 

GO_Sag1 8 15 2,68 0,515 ± 0,326 2,575 ± 1,456 0,575 - 0,515 -0,126 

RR_Car1 8 19 3,33 0,692 ± 0,457  2,075 ± 1,224 0,717 - 0,644 -0,124 

BA_Jeq2 6 14 2,51 0,566 ± 0,400 1,697 ± 1,066  0,417 - 0,504 0,178 

DF_Bra1 8 13 2,29 0,496 ± 0,331 1,983 ± 1,181 0,504 - 0,425 -0,200 

SC_Cac1 8 17 2,83 0,750 ± 0,534 1,500 ± 0,953 0,502 - 0,533 0,060 

RN_Mos1 8 8 1,51 0,525 ± 0,518 0,525 ± 0,463 0,404 - 0,243 -0,766 

RR_Bvt1 8 7 1,40 - - 0,250 - 0,158 -0,667 

PR_Tib1 8 12 2,24 0,350 ± 0,274 0,525 ± 0,518 0,500 - 0,383 -0,338 

GO_Cri1 8 14 2,60 0,492 ± 0,329 1,967 ± 1,173 0,450 - 0,548 0,191 

GO_Sag2 8 10 1,94 0,378 ± 0,290 1,133 ± 0,776 0,300 - 0,420 0,304 

BA_Csl1 8 15 2,71 0,429 ± 0,296 1,717 ± 1,056 0,361 - 0,513 0,312 

AM_Mao1 8 17 2,93  0,436 ± 0,321 1,308 ± 0,861 0,246 - 0,563 0,580 
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Tabela 12. Análise da Variância Molecular particionada em três níveis hierárquicos separando o grupo com 

localidades com Frankliniella schultzei clara das localidades com Frankliniella schultzei escura baseada 

em cinco locos microssatélites. 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Componentes da 

Variação 

Percentual 

da 

Variação 

Entre grupos 1 11,008 0,12595 Va 15,79* 

Entre localidades 

dentro dos grupos 
13 51,762 0,22503 Vb 28,22* 

Dentro das 

localidades 
221 98,667 0,44646 Vc 55,99* 

Total 235 161,436 0,79743  

Índice de Fixação FSC: 0,33512*    

 FST: 0,44013*    

 FCT: 0,15794*    

*Valores significativos (P<0,01) 

 

Os valores de FST par a par entre as 15 localidades obtidos para F. schultzei, com 

valores significativos após a correção de Bonferroni, de forma geral, indicam grande 

diferenciação genética entre as amostras que compõem as localidades analisadas (Tabela 

13). Esse resultado foi corroborado com baixo número de migrantes entre as localidades, 

indicativo de baixo fluxo gênico (Tabela 14). Da mesma forma, o teste de Mantel indicou 

não haver relação significativa entre distância gênica e distância geográfica entre as 

localidades amostradas (r = -0,1473 e p = 0,89). 
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Tabela 13. Valores de distância genética par a par estimados para Frankliniella schultzei clara e escura em 15 localidades no Brasil, baseado em dados microssatélites.  

Sublinhado os valores não significativos após correção de Bonferroni (P<0,01). Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella 

schultzei clara. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 RN_Mos1 RR_Bvt1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

RS_Sls1 -               

BA_Jeq1 0,38122 -              

RN_Bar1 0,31733 0,03305 -             

GO_Sag1 0,66570 0,28447 0,20152 -            

RR_Car1 0,30997 0,11579 -0,01869 0,19373 -           

BA_Jeq2 0,49564 0,22959 0,11684 0,54332 0,22028 -          

DF_Bra1 0,63227 0,41998 0,30278 0,67333 0,35369 0,41173 -         

SC_Cac1 0,47325 0,23270 0,14335 0,50952 0,16795 0,25554 0,04587 -        

RN_Mos1 0,68718 0,20000 0,18328 0,23296 0,21385 0,48609 0,66720 0,46667 -       

RR_Bvt1 0,70952 0,25414 0,24782 0,27760 0,27937 0,52865 0,70286 0,52109 -0,06667 -      

PR_Tib1 0,40784 0,31746 0,22451 0,59254 0,31904 0,29873 0,65546 0,50303 0,62475 0,64814 -     

GO_Cri1 0,38391 0,26770 0,17684 0,53904 0,17783 0,16050 0,44982 0,22727 0,50185 0,54286 0,30901 -    

GO_Sag2 0,45461 0,23137 0,12316 0,54667 0,21778 0,00680 0,23686 0,14739 0,49860 0,53993 0,35584 0,20338 -   

BA_Csl1 0,46943 0,11629 0,18447 0,37329 0,22162 0,38776 0,37275 0,23721 0,32632 0,37561 0,50323 0,39710 0,28784 -  

AM_Mao1 0,50099 0,22452 0,23700 0,40909 0,17474 0,43950 0,51658 0,27191 0,38028 0,42857 0,54015 0,23899 0,42006 0,24498    - 
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Tabela 14. Fluxo gênico (par a par) estimado para Frankliniella schultzei clara e escura em 15 localidades no Brasil, a partir dos valores do número de migrantes por geração 

(Nm) baseado nos valores de FST, utilizando dados de cinco locos microssatélites. 

Inf = taxas de fluxo gênico que tendem ao infinito. Em negrito, amostras de Frankliniella schultzei escura; sem negrito, amostras de Frankliniella schultzei clara. Para 

informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1.

 RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 RN_Mos1 RR_Bvt1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

RS_Sls1 -               

BA_Jeq1 0,812 -              

RN_Bar1 1,076 14,629 -             

GO_Sag1 0,251 1,258 1,981 -            

RR_Car1 1,113 3,818 Inf 2,081 -           

BA_Jeq2 0,509 1,678 3,779 0,420 1,770 -          

DF_Bra1 0,291 0,691 1,151 0,243 0,914 0,714 -         

SC_Cac1 0,557 1,649 2,988 0,481 2,477 1,457 10,400 -        

RN_Mos1 0,228 2,000 2,228 1,646 1,838 0,529 0,249 0,571 -       

RR_Bvt1 0,205 1,467 1,518 1,301 1,290 0,446 0,211 0,460 Inf -      

PR_Tib1 0,726 1,075 1,727 0,344 1,067 1,174 0,263 0,494 0,300 0,271 -     

GO_Cri1 0,802 1,368 2,327 0,428 2,312 2,615 0,612 1,700 0,496 0,421 1,118 -    

GO_Sag2 0,600 1,661 3,560 0,415 1,796 73,000 1,611 2,892 0,503 0,426 0,905 1,959 -   

BA_Csl1 0,565 3,800 2,210 0,839 1,756 0,789 0,841 1,608 1,032 0,831 0,494 0,759 1,237 -  

AM_Mao1 0,498 1,727 1,610 0,722 2,361 0,638 0,468 1,339 0,815 0,667 0,426 1,592 0,690 1,541 - 
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A análise Bayesiana realizada no STRUCTURE 2.3.4 (Falush et al. 2007) 

estimou a existência de três populações (K=3) geneticamente homogêneas entre todos os 

indivíduos das 15 localidades amostradas (Figura 10). O mesmo software apresenta a 

árvore (Figura 11) demonstrando graficamente as distâncias genéticas entre os clusters. 

Nela o cluster com os indivíduos da forma clara estaria mais distante dos clusters com 

indivíduos da forma escura. 

 

 

Figura 10. Estrutura populacional de Frankliniella schultzei. Gráfico de barras gerado pelo programa 

STRUCTURE HARVESTER evidenciando três clusters (verde, vermelho e azul) para as 15 localidades 

amostradas, baseado em dados de microssatélites. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar 

códigos na Tabela 1. 

 

 

Figura 11. A – Árvore gerada pelo STRUCTURE demonstrando as distâncias genéticas entre os três 

clusters. 1 – Cluster vermelho (Frankliniella schultzei escura), 2 – Cluster verde (Frankliniella schultzei 

escura) e 3 – Cluster azul (Frankliniella schultzei clara).   B – Matriz de distâncias genéticas entre os três 

clusters. 

 

5.2.2. Frankliniella schultzei: análise da forma escura 

 

Na análise populacional de F. schultzei escura foi possível utilizar sete dos oitos 

locos (Tabela 10). Um dos locos mostrou-se monomórfico para todos os indivíduos, 
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motivo pelo qual foi retirado das análises. Estes sete locos se apresentaram medianamente 

informativos (PIC = 0,37) (Tabela 15). Foram observados 43 alelos, variando entre três 

(FS29 e FS35) e 12 (FS25), com uma média de 6,14 alelos por loco. 

 

Tabela 15. Conteúdo de Polimorfismo Informativo (PIC) e Coeficiente de endogamia (FIS) para cada um 

dos sete locos microssatélites utilizados na inferência da variabilidade de Frankliniella schultzei escura em 

13 localidades do Brasil. A – número de alelos, He – Heterozigosidade esperada, Ho – Heterozigosidade 

observada. 

Loco A He Ho PIC FIS 

FS08 7 0,474 0,570 0,401 -0,202 

FS13 7 0,487 0,788 0,391 -0,620 

FS23 7 0,550 0,506 0,480 0,079 

FS25 12 0,650 0,585 0,607 0,100 

FS29 3 0,260 0,288 0,222 -0,108 

FS33 4 0,205 0,124 0,162 0,392 

FS35 3 0,385 0,315 0,324 0,183 

Total 43 0,430 ± 0,023 0,454 ± 0,034 0,370 -0,025 ± 0,123 

 

Entre os 43 alelos foram encontrados três alelos exclusivos: i) RS_Sls1 (FS13 – 

alelo 288, com frequência de 0,375), ii) BA_Jqe2 (FS23 – alelo 180, com frequência de 

0,083), e iii) AM_Mao1 (FS13 – alelo 314, com frequência de 0,333). 

Alelos nulos foram sugeridos pelo programa MICRO-CHECKER para algumas 

localidades (Tabela 16). Em três dessas localidades foram observados desvios no 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), após a correção de Bonferroni (P< 0,007) (Tabela 

16). Não foram observados valores significativos para o teste de desequilíbrio de ligação. 
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Tabela 16. Índices de diversidade genética de Frankliniella schultzei escura para 13 localidades do Brasil. N – número amostral, A – número de alelos, Ho – heterozigosidade 

observada, He – heterozigosidade esperada, PIC – Conteúdo de Polimorfismo Informativo, FIS – índice de endogamia, HWE – teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), e 

R – frequência dos alelos nulos. 

  LOCALIDADES 

LOCOS  RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

FS08 

N 8 8 8 8 8 4 8 5 5 8 7 8 7 

A 3 4 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 3 

HO 0,750 0,625 0,375 1,000 0,875 1,000 0,750 0,600 0,000 0,500 0,000 0,500 0,429 

He 0,542 0,742 0,325 0,725 0,592 0,571 0,500 0,467 0,000 0,667 0,440 0,400 0,670 

PIC 0,428 0,645 0,258 0,622 0,456 0,375 0,359 0,332 0,000 0,555 0,325 0,305 0,551 

FIS -0,424 0,167 -0,167 -0,418 -0,531 -1,000 -0,556 -0,333 - 0,263 1,000 -0,273 0,379 

HWE 0,625 0,056 1,000 0,096 0,138 0,314 0,441 1,000 - 0,352 0,021 1,000 0,021 

R - - - - - - - - - - 0,380 - - 

FS13 

N 8 8 5 8 5 6 7 5 8 5 8 6 6 

A 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 

HO 0,750 0,625 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,600 1,000 0,800 0,375 0,833 0,667 

He 0,500 0,458 0,467 0,533 0,556 0,667 0,670 0,467 0,533 0,533 0,325 0,682 0,485 

PIC 0,359 0,337 0,332 0,375 0,375 0,535 0,551 0,332 0,375 0,365 0,258 0,545 0,346 

FIS -0,556 -0,400 -0,333 -1,000 -1,000 -0,579 -0,556 -0,333 -1,000 -0,600 -0,167 -0,250 -0,429 

HWE 0,439 0,485 1,000 0,025 0,130 0,202 0,133 1,000 0,026 0,428 1,000 0,660 1,000 

R - - - - - - - - - - - - - 

FS23 

N 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 7 8 8 

A 3 4 5 3 5 4 2 3 2 3 2 3 2 

HO 0,375 0,750 0,625 1,000 0,750 0,333 0,625 0,625 0,875 0,125 0,000 0,500 0,000 

He 0,608 0,742 0,817 0,658 0,792 0,455 0,458 0,692 0,525 0,542 0,527 0,425 0,400 

PIC 0,496 0,636 0,727 0,544 0,701 0,393 0,337 0,575 0,371 0,428 0,370 0,354 0,305 

FIS 0,400 -0,012 0,247 -0,577 0,056 0,286 -0,400 0,103 -0,750 0,781 1,000 -0,191 1,000 

HWE 0,166 0,044 0,042 0,063 0,072 0,273 0,487 0,012 0,139 0,007* 0,012 1,000 0,015 

R - - - - - - - - - 0,338 0,411 -  0,366 

Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. *p < 0,007 – após correção de Bonferroni continua na próxima página... 
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Tabela 16. Índices de diversidade genética de Frankliniella schultzei escura para 13 localidades do Brasil. N – número amostral, A – número de alelos, Ho – heterozigosidade 

observada, He – heterozigosidade esperada, PIC – Conteúdo de Polimorfismo Informativo, FIS – índice de endogamia, HWE – teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), e 

R – frequência dos alelos nulos. 
  LOCALIDADES 

LOCOS  RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

FS25 

N 5 8 5 8 5 6 8 7 5 6 8 7 7 

A 3 4 3 5 6 4 5 7 5 4 2 5 6 

HO 0,800 0,375 0,400 0,375 1,000 0,333 0,750 0,714 1,000 0,500 0,500 0,429 0,429 

He 0,600 0,350 0,622 0,792 0,844 0,712 0,792 0,758 0,867 0,773 0,400 0,846 0,835 

PIC 0,466 0,313 0,499 0,701 0,730 0,599 0,701 0,680 0,745 0,659 0,305 0,752 0,744 

FIS -0,391 -0,077 0,385 0,543 -0,212 0,556 0,056 0,063 -0,176 0,375 -0,273 0,514 0,507 

HWE 1,000 1,000 0,239 0,011 0,799 0,098 1,000 0,180 0,697 0,194 1,000 0,017 0,082 

R -  - - 0,2406  - 0,220 - - - - - 0,217 0,203 

FS29 

N 7 6 8 8 6 4 8 7 8 8 8 8 8 

A 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

HO 0,714 0,167 0,000 0,500 0,333 0,250 0,250 0,286 0,500 0,250 0,250 0,125 0,125 

He 0,495 0,167 0,000 0,400 0,303 0,250 0,233 0,264 0,400 0,233 0,233 0,325 0,342 

PIC 0,354 0,141 0,000 0,305 0,239 0,195 0,195 0,215 0,305 0,195 0,195 0,258 0,294 

FIS -0,500 0,000 - -0,273 -0,111 0,000 -0,077 -0,091 -0,273 -0,077 -0,077 0,632 0,650 

HWE 0,440 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,200 0,067 

R - - - - - - - - - - - - 0,224 

FS33 

N 8 5 5 8 8 6 7 3 7 8 8 5 6 

A 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 

HO 0,000 0,000 0,600 0,000 0,375 0,000 0,000 0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,500 

He 0,500 0,533 0,467 0,000 0,325 0,000 0,000 0,000 0,143 0,000 0,000 0,533 0,409 

PIC 0,359 0,365 0,332 0,000 0,258 0,000 0,000 0,000 0,124 0,000 0,000 0,365 0,305 

FIS 1,000 1,000 -0,333 - -0,167 - - - 0,000 - - 1,000 -0,250 

HWE 0,008 0,047 1,000 - 1,000 - - - - - - 0,050 1,000 

R 0,4029 0,4071 - - - - - - - - - 0,4071  - 

Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. *p < 0,007 – após correção de Bonferroni continua na próxima página... 
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Tabela 16. Índices de diversidade genética de Frankliniella schultzei escura para 13 localidades do Brasil. N – número amostral, A – número de alelos, Ho – heterozigosidade 

observada, He – heterozigosidade esperada, PIC – Conteúdo de Polimorfismo Informativo, FIS – índice de endogamia, HWE – teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), e 

R – frequência dos alelos nulos. 

  LOCALIDADES 

LOCOS  RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

FS35 

N 8 7 8 8 8 6 7 7 8 8 8 8 8 

A 1 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

HO 0,000 0,000 0,625 0,000 0,625 0,167 0,143 0,286 0,125 0,875 0,750 0,250 0,250 

HE 0,000 0,527 0,708 0,000 0,692 0,530 0,143 0,484 0,125 0,525 0,500 0,567 0,567 

PIC 0,000 0,370 0,590 0,000 0,575 0,368 0,124 0,406 0,110 0,371 0,359 0,468 0,468 

FIS - 1,000 0,125     - 0,103 0,706 0,000 0,429 0,000 -0,750 -0,556 0,576 0,576 

HWE - 0,012 0,2286 - 0,012 0,151 1,000 0,162 1,000 0,137 0,441 0,007* 0,007* 

R - 0,4106                   0,269 0,269 

Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. *p < 0,007 – após correção de Bonferroni. 
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De forma geral (Tabela 17), RR_Car1 foi a localidade que apresentou os maiores 

valores de número de alelos totais e riqueza alélica, enquanto GO_Sag2 os menores 

valores. Para os índices de diversidade genética média e média das diferenças par a par 

os maiores valores foram em SC_Cac1 e GO_Sag1, respectivamente. Em 61,5% das 

localidades, a heterozigosidade esperada foi maior que da heterozigosidade observada, 

indicativo de excesso de homozigotos na população. 

O coeficiente de endogamia (FIS) teve média levemente positiva (sendo que 

apenas 38,5% das localidades registrou valores negativos para FIS). Valores positivos para 

o FIS são indicativos da ocorrência de endocruzamento, enquanto os valores negativos 

indicativos do acasalamento ao acaso e como consequência o excesso de heterozigotos. 

De maneira geral, os valores de FIS e de Ho indicam endocruzamento e excesso de 

homozigotos para a maioria das localidades. Também verificou-se médio a baixo 

polimorfismo, pois a maioria dos locos apresentou valores de PIC menor que 0,5. 

 

Tabela 17. Índices genéticos para 13 localidades de Frankliniella schultzei escura a partir da análise de sete 

locos microssatélites. N – número de indivíduos, AT – número total de alelos, AR – riqueza alélica, Ho – 

heterozigosidade observada, He – heterozigosidade esperada, e FIS – índice de endogamia.  

Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 

 

Com base nos dados da AMOVA, as populações estão fortemente estruturadas 

com maior variabilidade dentro das localidades que entre elas (Tabela 18). Quase todos 

os valores de distância genética par a par foram significativos após correção de Bonferroni 

(Tabela 19) e indicaram alta distância genética entre as localidades. O número de 

Localidade N AT AR 

Média da 

Diversidade 

Gênica 

Média das 

diferenças par a par 
Média Ho – He FIS 

RS_Sls1 8 16 2,05 0,430 ± 0,282 2,150 ± 1,259 0,484 - 0,464 -0,05 

BA_Jeq1 8 20 2,29 0,573 ± 0,371 2,292 ± 1325 0,363 - 0,503 0,299 

RN_Bar1 8 18 2,30 0,462 ± 0,313 1,850 ± 1,119 0,461 - 0,487 0,056 

GO_Sag1 8 18 2,20 0,444 ± 0,272 3,108 ± 1,702 0,554 - 0,444 -0,27 

RR_Car1 8 23 2,66 0,600 ± 0,385 2,400 ± 1,375 0,708 - 0,586 -0,24 

BA_Jeq2 6 18 2,17 0,473 ± 0,311 2,364 ± 1,383 0,440 - 0,455 0,026 

DF_Bra1 8 17 2,06 0,496 ± 0331 1,984 ± 1,181 0,503 - 0,400 -0,28 

SC_Cac1 8 20 2,24 0,750 ± 0,534 1,500 ± 0,953 0,444 - 0,447 0,003 

PR_Tib1 8 16 1,98 0,396 ± 0,278 1,583 ± 0,993 0,520 - 0,370 -0,45 

GO_Cri1 8 17 2,16 0,393 ± 0,263 1,967 ± 1,173 0,436 - 0,468 0,071 

GO_Sag2 8 13 1,74 0,292 ± 0,209 1,458 ± 0,933 0,268 - 0,346 0,243 

BA_Csl1 8 20 2,44 0,429 ± 0,296 1,717 ± 10,56 0,377 - 0,540 0,322 

AM_Mao1 8 21 2,44 0,436 ± 0,321 1,308 ± 0,861 0,343 - 0,530 0,369 

MÉDIA - - - - - 0,454 – 0,465 0,0076 
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migrantes por geração (Tabela 20) foi baixo, mas uma vez indicando baixo fluxo gênico 

entre as localidades. 

 

Tabela 18. Análise da Variância Molecular de Frankliniella schultzei escura em 15 localidades do Brasil 

baseada em sete locos microssatélites. 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Componentes 

da Variação 

Percentual da 

Variação 

Entre as localidades 12 51,762 0,24410 Va 33,50* 

Dentro das localidades 191 92,542 0,48451 Vb 66,50* 

Total 203 144,304 0,72861  

Índice de Fixação FST:  0,33502*   

*Valores significativos (P<0,01) 
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Tabela 19. Valores de distância genética par a par estimado para Frankliniella schultzei escura em 13 localidades no Brasil, baseado em dados microssatélites.  

 RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

RS_SLS1 -             

BA_Jeq1 0,38122 -            

RN_Bar1 0,31733 0,03305 -           

GO_Sag1 0,6657* 0,28447 0,20152 -          

RR_Car1 0,30997 0,11579 -0,01869 0,19373 -         

BA_Jeq2 0,49564 0,22959 0,11684 0,54332 0,22028 -        

DF_Bra1 0,63227* 0,41998 0,30278 0,67333* 0,35369 0,41173 -       

SC_Cac1 0,47325 0,2327 0,14335 0,50952 0,16795 0,25554 0,04587 -      

PR_Tib1 0,40784 0,31746 0,22451 0,59254 0,31904 0,29873 0,65546* 0,50303 -     

GO_Cri1 0,38391 0,2677 0,17684 0,53904 0,17783 0,1605 0,44982 0,22727 0,30901 -    

GO_Sag2 0,45461 0,23137 0,12316 0,54667 0,21778 0,0068 0,23686 0,14739 0,35584 0,20338 -   

BA_Csl1 0,46943 0,11629 0,18447 0,37329 0,22162 0,38776 0,37275 0,23721 0,50323 0,3971 0,28784 -  

AM_Mao1 0,50099 0,22452 0,237 0,40909 0,17474 0,4395 0,51658 0,27191 0,54015 0,23899 0,42006 0,24498 - 

Sublinhado os valores não significativos após correção de Bonferroni (P<0,007). *Os maiores valores de distância genética par a par. Para informações detalhadas sobre as 

amostras consultar códigos na Tabela 1. 
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Tabela 20. Fluxo gênico (par a par) estimado para Frankliniella schultzei escura em 13 localidades no Brasil a partir dos valores do número de migrantes por geração (Nm) 

baseado nos valores de FST, utilizando dados de sete locos microssatélites. 

 

 

Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 

 

 

 RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

RS_Sls1 -             

BA_Jeq1 0,812 -            

RN_Bar1 1,076 14,629 -           

GO_Sag1 0,251 1,258 1,981 -          

RR_Car1 1,113 3,818 inf 2,081 -         

BA_Jeq2 0,509 1,678 3,779 0,420 1,770 -        

DF_Bra1 0,291 0,691 1,151 0,243 0,914 0,714 -       

SC_Cac1 0,557 1,649 2,988 0,481 2,477 1,457 10,400 -      

PR_Tib1 0,726 1,075 1,727 0,344 1,067 1,174 0,263 0,494 -     

GO_Cri1 0,802 1,368 2,327 0,428 2,312 2,615 0,612 1,700 1,118 -    

GO_Sag2 0,600 1,661 3,560 0,415 1,796 73,000 1,611 2,892 0,905 1,959 -   

BA_Csl1 0,565 3,800 2,210 0,839 1,756 0,789 0,841 1,608 0,494 0,759 1,237 -  

AM_Mao1 0,498 1,727 1,610 0,722 2,361 0,638 0,468 1,339 0,426 1,592 0,690 1,541 - 
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A análise Bayesiana de inferência da estruturação populacional (Figura 12) 

indicou a existência de dois clusters com compartilhamentos de pool gênico de ambos 

grupos e menor ou maior porcentagem por parte de seus indivíduos. 

 

 
Figura 12. Estrutura populacional de Frankliniella schultzei escura. Gráfico de barras gerado pelo programa 

STRUCTURE HARVESTER evidenciando dois clusters para as 13 localidades amostradas, baseado em 

dados de microssatélites. Para informações detalhadas sobre as amostras consultar códigos na Tabela 1. 

 

5.3. Espectrocopia no Infravermelho Próximo 

 

Foram analisados os espectros de 200 fêmeas de Frankliniella schultzei (186 da 

forma escura e 14 da forma clara). Cada espectro individual foi gerado a partir 6224 

valores de absorbância e da média dos espectros individuais obtidos os espectros de cada 

morfo-cor. A Análise de Componentes Principais (PCA) apresentou as amostras de F. 

schultzei clara próximas entre si e a forma escura formando uma grande nuvem dispersa 

(Figura 13).  

Os percentuais de acertos nas duas Análises de Discriminantes Lineares (LDA) 

(70/30 e Leave one out – LOO) (Tabela 21) foram excelentes considerando a 

heterogeneidade de origem das amostras, de diferentes regiões do país.  

 

Tabela 21. Percentuais de acertos para a Validação Cruzada 70/30 e Validação Cruzada Leave One Out 

(LOO) nas análises dos dados espectrais antes e após stepwise, em amostras de Frankliniella schultzei clara 

e escura coletadas em 37 localidades no Brasil. 

 ANTES DA STEPWISE Nº VARIÁVEIS 

SELECIONADAS 

APÓS STEPWISE 

 70/30 LOO 70/30 LOO 

POR MORFO-COR > 96% 97% 41 > 97% 97,5% 
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Figura 13. Análise de Componentes Principais (PCA) com o Componente Principal (PC1) explicando 

99,69% da variação espectral por Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) entre as formas clara 

e escura de Frankliniella schultzei, antes da seleção de variáveis espectrais. 

 

Após seleção, por meio da stepwise, os 41 caracteres mais informativos do 

comprimento de onda analisado, em sua maioria corresponderam a ligações C-H 

(hidrocarbonetos) (Figura 14). As análises refeitas após stepwise tiveram melhor precisão 

na separação das morfo-cores (Tabela 21).  

 

Figura 14. Perfil de espectros brutos por Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) para 

Frankliniella schultzei indicando as variáveis mais informativas selecionadas pelo stepwise (barras 

verticais).  
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6.DISCUSSÃO 

 

O status taxonômico de Frankliniella schultzei no tocante as suas duas formas - 

clara e escura – há muito intriga os especialistas. Duas recentes pesquisas trazem 

informações relevantes sobre esta questão: a primeira desenvolvida no Quênia por 

Gikonyo et al. (2016) e a segunda na Austrália por Hereward et al. (2017), locais aonde 

F. schultzei foi introduzida há várias décadas. Vislumbrando avançar no esclarecimento 

deste tema, aqui, apresentamos os primeiros dados para a espécie em sua proposta região 

de origem. 

 

6.1. Frankliniella schultzei clara: uma outra espécie? 

 

Frankliniella sulphurea e F. schultzei foram sinonimizadas por Mound (1968) 

pela grande similaridade morfológica e porque ambas já haviam sido encontradas numa 

mesma planta hospedeira em diferentes países, diferenciando-se apenas pela cor. 

Resultados recentes, porém, demonstram que a ocorrência em simpatria não implica em 

cruzamento entres as formas e que diferença de cor não significa simplesmente 

plasticidade da espécie, mas sim que há diferenças também na aparente similaridade 

morfológica. 

Diferenças morfológicas (no comprimento e distâncias entre algumas cerdas) 

entre as duas formas de F. schultzei foram identificadas por Gikonyo et al. (2016). Estes 

autores registraram também diferenças genéticas (em dados com ITS-RFLP e sequências 

de ITS2), biológicas (ausência de cruzamento entre as formas, arrenotoquia para forma 

escura e telitoquia para forma clara, com ausência de machos na natureza e em testes em 

laboratório) e ecológicas (preferência de distribuição e de planta hospedeira, com a forma 

clara preferindo baixas altitudes e clima quente e úmido, e a forma escura altas altitudes 

e regiões frias e úmidas) entre as formas coexistentes no Quênia, África. Na Austrália, 

Hereward et al. (2017) também distinguiram três morfo-cores de F. schultzei (amarela, 

marrom e preta) com base em sequências COI e ITS2. Estes autores consideraram a forma 
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amarela como outra espécie (provavelmente como F. sulphurea) e as duas outras formas 

como um complexo de espécies. 

A análise dos nossos dados de COI (Citocromo Oxidase I), SSR (Microssatélites) 

e NIRS (Espectroscopia no Infravermelho Próximo) corroboram tais resultados 

apontando uma forte tendência de separação das duas morfo-cores (clara e escura), 

encontradas no Brasil, em espécies distintas. 

Registramos um haplótipo exclusivo COI para população de F. schultzei clara 

(Figura 3 e Tabela 4), o qual está distante geneticamente (101 mutações) das populações 

de F. schultzei escura (Figura 6). O agrupamento de todos os F. schultzei claros em um 

único grupo (filograma - Figura 4) foi semelhante ao obtido por Hereward et al. (2017). 

Observamos uma divergência de 21% de diferença nucleotídica entre as formas clara e 

escura de F. schultzei, porcentagem maior que a constatada por eles de 13% de diferença 

entre amarela e marrom e 20% entre amarela e preta. O filograma considerando haplótipos 

de quatro continentes (América, Ásia, África e Oceania) nos faz crer que, diferentemente 

da forma escura, a forma clara de F. schultzei é uma mesma unidade biológica, uma vez 

que agrega em um único grupo bem sustentado todas as amostras claras (Figura 5).  

Tal inferência de alta diferenciação entre F. schultzei clara e escura se reforça 

com as Análises de Variância Molecular (AMOVA) de sequências COI (Tabela 6) e SSR 

(Tabela 12). Considerando três níveis hierárquicos, os índices de FCT de 95,29% para 

herança materna e de 15,79% em herança mendeliana são bem expressivos. Somado a 

estes, os dados de distância genética par a par (índices maiores que 96% - Tabela 7) e 

baixo número de migrantes indicam raro ou inexistente fluxo gênico entre localidades 

com F. schultzei escura e clara (Tabela 8). Novamente foi evidenciada a formação de 

populações distintas para as duas formas de F. schultzei a partir das análises Bayesiana 

realizadas no STRUCTURE. Dois clusters segundo dados COI (Figura 7) e três clusters 

pelos marcadores SSR (Figura 10). Nesta mesma análise, a árvore e a matriz gerada a 

partir das distâncias genéticas entre os clusters (Figura 11), ratificaram a diferenças entre 

as duas formas de F. schultzei ao apontar uma distância duas vezes maior entre o cluster 

da forma clara e escura, que entre os dois clusters da forma escura.  

Com relação aos dados microssatélites (SSR) três dos oito locos desenvolvidos 

a partir da forma escura (que é a mais comum no Brasil segundo Monteiro et al. 1999) 

não amplificaram em nenhum indivíduo da forma clara (Tabela 10) representando falta 

de proximidade genética entre as morfo-cores, uma vez que a transferibilidade de primers 
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SSR heterólogos na amplificação cruzada é indicativo de proximidade genética entre 

taxons (Ding et al. 2017). Tal obstáculo também foi encontrado por Hereward et al. 

(2017) testando, sem sucesso, primers de locos SSR desenvolvidos para F. schultzei 

marrom na amplificação em F. schultzei amarela e F. schultzei preta. Os menores índices 

de riqueza alélica foram identificados nas localidades com F. schultzei clara (Tabela 11). 

Além disso, dos cinco locos utilizados nas análises das duas morfo-cores, três foram 

monomórficos em RR_Bvt1 (FS08, FS29 e FS35) e dois em RN_Mos1 (FS5 e FS29) 

(Tabela 23 – Apêndice B). Sendo realmente espécies diferentes, os primers utilizados 

seriam então heterólogos, explicando o insucesso na transferibilidade para amplificação, 

a quantidade de locos monomórficos e o baixo polimorfismo encontrado (Zane et al. 

2002, Lopes et al. 2010, Fernandes et al. 2012). 

Quanto a discriminação das morfo-cores por NIRS, os índices de predições 

acertadas maiores que 96% (Tabela 21) em ambas validações cruzadas (70/30 e Leave 

One Out) foram maiores que os de predição para duas espécies crípticas de Gynaikothrips 

(Apêndice D), que tiveram percentual de acerto de cerca de 84%. Estes altos percentuais 

de acerto são bons indicativos de que há sensível diferença no padrão espectral de ambas 

as formas e que a técnica é eficaz em distinguí-la. Com base nas 41 variáveis selecionadas 

no stepwise, provavelmente diferenças nos hidrocarbonetos cuticulares sejam a causa da 

distinção entre as duas formas, por meio da NIRS. Os comprimentos de ondas 

selecionados, em sua maioria indicam ligações C-H, parte deles em compostos alcanos 

(correlação entre comprimento e número de ondas e estrutura espectral em Workman e 

Weyer 2012). Os alcanos lineares e ramificados, e os alcenos são os principais 

hidrocarbonetos que compõem a cutícula dos insetos (Lockey 1988, Howard e Blomquist 

2005).  

Tomados juntos, os dados aqui obtidos com COI, SSR e NIRS, trazem robustez 

a proposição da existência de duas unidades biológicas distintas e, portanto, as formas 

clara e escura se constituem em espécies diferentes. 

Sendo assim, este é o terceiro continente em que se verifica diferenças 

significativas entre as formas clara e escura de F. schultzei. Ainda que em nossa pesquisa 

e a desenvolvida na Austrália não tenham sido realizados testes de cruzamento entre as 

formas, as informações acerca da forma clara se conectam e se complementam. Os dados 

de ITS conectam a pesquisa no Quênia e na Austrália, e este com nossos dados de COI. 

Não tivemos populações mistas, mas na Austrália, assim como no Quênia, populações 
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mistas não apresentaram sinal de combinação genética entre elas. Além disso, a telitoquia 

tem se confirmado pela ausência de machos na natureza nas três pesquisas. Desta forma, 

assim como indicado por Bhatti et al.  (2009) e Hereward et al. (2017), sugerimos que a 

forma clara seja tratada como F. sulphurea (após comparação com material-tipo desta) e, 

a partir de então, deve-se direcionar pesquisas focadas nas questões biológicas, 

reprodutivas e ecológicas considerando-se a forma clara com status taxonômico de 

espécie. Bem como, de forma prática, a aplicabilidade no campo agrícola no que diz 

respeito ao gerenciamento de políticas de quarentena de pragas e o trânsito de produtos 

agrícolas. 

 

6.2. Análise Genética Populacional de Frankliniella schultzei escura 

 

A fim de verificar a possibilidade da forma escura de F. schultzei corresponder 

a um complexo de espécies, analisamos nossos resultados comparativamente aos de 

Hereward et al. (2017) focando no comportamento genético das amostras oriundas de 

diferentes localidades brasileiras. Verificamos a formação de duas populações (Figuras 8 

e 12) com base nas analises Bayesianas. Para COI (Figura 8) a maioria das localidades 

apresentou haplótipos pertencentes ao dois clusters, com exceção de GO_Sag2 e 

SC_Cac1 com haplótipo de apenas um dos clusters. Para SSR (Figura 12) os indivíduos 

compartilharam pool gênico de ambos os clusters. Verificamos a mesma formação de 

dois grupos fortemente sustentados no filograma baseado no agrupamento Neighbor-

Joining (Figura 15 – Apêndice C). Essas duas populações não se agrupam por 

proximidade, região geográfica ou planta hospedeira. 

O filograma com representantes de quatro continentes (Figura 5) indicou a 

formação de dois grupos de F. schultzei escura no Brasil e sete em nível mundial. 

Diferentemente da proposição de Hereward et al. (2017), aqui sugerimos que F. schultzei 

marrom seria grupo irmão de F. schultzei clara. Isso nos leva a questionar se a forma 

marrom se trata de uma espécie distinta, como a forma amarela (= forma clara), ou uma 

espécie do proposto complexo de espécies de F. schultzei escura. 

Constatamos, para a forma escura, maior variação dentro que entre populações, 

as quais se encontram altamente estruturadas (Tabelas 18, e 25 – Apêndice C) conforme 

analise AMOVA para ambos os marcadores. Sendo assim, a maior diferenciação estaria 
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na dimensão intrapopulacional (intralocal) que interpopulacional e corroboraria com os 

demais dados que apontam duas populações em simpatria, em quase todas as localidades. 

Além disso, seria indicativo da inexistente ou restrita taxa de fluxo entre as localidades 

analisadas e tendência a endogamia (conforme explicado por Frankham et al. 2008).  

Os índices de fluxo gênico baseados nos dados de distâncias genéticas par a par 

(Tabela 19) e taxa de migração (Tabela 20) para dados de SSR foram baixos. Quase todas 

as distâncias foram significativas (com alta diferenciação entre as localidades) e baixos 

valores de número de migrantes. A partir dos dados de COI apenas 20 (das 105) distâncias 

genéticas par a par foram significativas após a correção de Bonferroni, as quais foram as 

maiores distâncias genéticas registradas (Tabela 26 – Apêndice C). Com relação à taxa 

de migração (Tabela 27 – Apêndice C) as localidades (exceto RR_Car1) apresentaram 

altas taxas tendendo ao infinito (“inf”) com alguma outra população. Com base nessas 

taxas “inf” teríamos reconhecidamente dois grupos distintos:  

Grupo 1: formado pelas localidades AM_Mao1, DF_Bra1, RN_Bar1, GO_Cri1, 

GO_Sag1, GO_Sag2 e PR_Tib1;  

Grupo 2: constitutido pelas localidades BA_Csl1, BA_Jeq1, BA_Jeq2, SC_Cac1, 

RS_Sls1 e RS_Sls2.  

Estes grupos se assemelham aos dois clusters gerados pelo STRUCTURE 

(Figura 8), sendo cada um com preponderância de um dos pools gênicos. Entre esses dois 

grupos a taxa de fluxo gênico foi baixa (valores menores que 20 Nm, segundo Ray et al. 

2003), exceto a taxa entre PR_Tib1 e SC_Cac1 (55,13) e PR_Tib1 e RS_Sls1 (21,15) que 

faria a conexão entre os dois grupos. Da mesma forma, seria um dos haplótipos únicos de 

PR_Tib1 a fazer a conexão (com 8 passos mutacionais) entre os dois grupos na rede de 

haplótipos (Figura 6), observado também no STRUCTURE (último indivíduo de 

PR_Tib1, único a compartilhar dos dois clusters, Figura 8).  

Apesar de Hereward et al. (2017) afirmarem que F. schultzei tem alta capacidade 

de dispersão, uma vez que não encontraram evidência de diferenciação genética em F. 

schultzei marrom numa faixa de 950 km de distância, a dispersão do F. schultzei por 

distâncias continentais é dificultada por possuir um voo ativo limitado, mesmo que seja 

auxiliado por correntes de ar. Desta forma, acreditamos que a barreira da distância só 

poderia ser vencida pela ação antrópica favorecendo o transporte de indivíduos entre as 

localidades. As amostras de RR_Car1 e RN_Bar1, por exemplo, são provenientes de 

coletas em melancia (Citrullus lanatus), um possível transporte de alguns indivíduos em 
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meio a mudas e/ ou frutos poderia explicar o fluxo gênico tender ao infinito. Além disso, 

por se tratar de uma espécie generalista associada a inúmeras culturas, cultivadas ou não, 

seu transporte em um determinado hospedeiro poderia ocasionar sua invasão em qualquer 

outro. 

Com relação aos dados microsstatélites, as análises por loco e por localidade nos 

permitem inferir que a maioria das localidades amostradas apresentam excesso de 

homozigotos em relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg (Ho < He) (Tabelas 15 e 17), 

provavelmente consequência da estruturação e baixo ou inexistência de fluxo gênico entre 

as localidades. A presença de alelos nulos, que foi sugerida em algumas localidades/locos 

(Tabela 16), podem mascarar a presença de heterozigotos e evidenciar um excesso de 

homozigotos. A presença de alelos nulos pode ser também o motivo do desvio do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg, em três dessas localidades (GO_Cri1 – FS23, e BA_Csl1 

e AM_Mao1 – FS35) e ter contribuído para os maiores valores de FIS (Tabela 17) em 

AM_Mao1 (0,369) e BA_Csl1 (0,322). Porém, em ambas as análises (por locos e por 

localidade) o FIS é praticamente zero, indicativo de que a maior parte da diversidade está 

dentro das populações (Tabela 15 e 17). 

A heterozigosidade esperada média por localidade variou de 0,346 a 0,586 

(Tabela 17). A média geral (He = 0,465) indicou uma variabilidade genética moderada, 

porém inferior aos índices de He média já relatados para outros tisanópteros: 

* F. occidentalis (Califórnia/USA): He médio de 0,855 (Bunner e Frey 2010);  

* F. occidentalis (China): He média de 0,723 (Yang et al. 2012a);  

* F. occidentalis (China): He média de 0,584 (Duan et al. 2013); 

* Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (China): He média de 0,742 (Wu et al. 

2014).  

Hereward et al. (2017) não especificaram os valores por localidade, mas a média 

geral da He por loco (ressaltando que se refere a F. schultzei marrom) foi de 0,682, sendo 

maior que a encontrada por nós (He = 0,43) (Tabela 15). Em populações com reduzido 

fluxo gênico (Tabela 19) é esperado baixo valor de He, que seria consequência 

principalmente da endogamia. Porém para insetos associados a culturas agrícolas o 

transporte de mudas e produtos facilita a translocação de adultos e imaturos (Brunner et 

al. 2002). Para F. schultzei há também a possibilidade de transporte de pupas em solo 

(Pinent e Carvalho 1998). Este transporte permite a introdução de novos alelos e com isso 

o aumento da heterozigosidade.  
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Os valores médios de Hd de 0,622 e π de 0,00931 indicaram uma alta diversidade 

haplotípica e nucleotídica, respectivamente (dados não apresentados). Segundo Grant e 

Bowen (1998) a análise desses dois índices pode inferir sobre a história demográfica de 

uma população, e que alta diversidade é expressa por valores de Hd > 0,5 e π > 0,005. 

Este panorama de altos valores de Hd e π seria característico de grandes populações 

estáveis com longa história evolutiva ou com contato secundário entre diferentes 

linhagens (Grant e Bowen 1998). Entre as localidades, as do sul do país apresentaram os 

mais altos valores de diversidade haplotípica e PR_Tib1 o maior valor de diversidade 

nucleotídica (Tabela 3). Dos nove haplótipos encontrados, sete estão representados nas 

localidades do Sul, sendo três deles haplótipos únicos. Além disso, RS_Sls1 apresentou o 

maior número de haplótipos (H = 5), destes um haplótipo exclusivo e os outros quatro 

sendo encontrados nas demais localidades amostradas pelo país (Figura 3). Esses dados 

são indícios de que o centro de dispersão e variabilidade de F. schultzei no Brasil seja o 

sul do país e de que menores valores de variabilidade genética nas outras localidades 

sejam consequência de deriva genética (efeito fundador ou efeito de gargalo). Lyu et al. 

(2016) basearam em dados de alta diversidade nucleotídica e haplotípica e alto número 

de haplótipos para sugerir que Dendrothrips minowai Priesner, 1935 tenha origem na 

parte leste da Província de Guizhou (China) e de lá migrado para parte oeste. Altos índices 

de diversidade molecular também foram observados em populações de F. occidentalis 

nos EUA (Brunner e Frei 2010, Yang et al. 2012a, Duan et al. 2013), de onde é nativa. A 

recente pesquisa com F. schultzei na Austrália (Hereward et al. 2017), apesar de utilizar 

sequências de COI, não especifica valores dos índices de diversidade molecular 

inviabilizando aqui uma comparação. 

Apesar de apenas duas localidades (DF_Bra1 e RN_Bar1) terem o valor do teste 

de neutralidade seletiva D de Tajima significativo, o cenário indica que de forma geral F. 

schultzei escura deva ter passado por expansão populacional recente. Isto é sinalizado 

pelos valores negativos de Fs de Fu para quase todas as localidades (Tabela 9) e o padrão 

unimodal na distribuição mismatch (Figura 9a) quando analisadas todas as localidades 

com espécimes escuros. Na análise por localidades, três localidades do sul do país 

apresentaram padrão multimodal na distribuição mismatch (Figura 9 b,c,d) indicando que 

estas são demograficamente estáveis, ou seja, teriam atingido equilíbrio entre deriva 

genética e mutação há muito tempo (Rogers e Harpending 1992). Esses dados corroboram 

com o que já havíamos identificado pelas altas taxas de Hd e π. Além disso, de forma 
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geral, RS_Sls1 apresentou forte diferenciação (Tabela 19) em relação as demais 

localidades (de 0,30997 a 0,6657), outro indício de que realmente seja uma população 

estável. 

Desta forma, com base na análise dos dados moleculares (COI e SSR) aqui 

gerados reforçamos a hipótese de um possível complexo de espécies para F. schultzei 

escura no Brasil, vivendo em simpatria e compartilhando plantas hospedeiras. Além disso, 

apontamos ainda a região sul do Brasil como possível centro de origem de F. schultzei 

escura. Contudo, mais estudos são necessários para melhor clareza acerca desta hipótese, 

tais como a verificação da ocorrência ou não de acasalamento entre indivíduos dessas 

populações e existência ou não de híbridos, dentre outras questões.   
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7.CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho foi possível testar todas as hipóteses propostas sendo verificado 

que há diferenças moleculares suficientes nas sequências do DNA mitocondrial (gene 

Citocromo Oxidase I) e nuclear (locos microssatélites) das formas clara e escura de 

Frankliniella schultzei para se afirmar que são populações diferentes e que a forma clara, 

muito provavelmente, corresponde a uma única unidade biológica tanto no Brasil quanto 

no mundo. Portanto, propõe-se aqui que a forma clara de Frankliniella schultzei se 

constitui em outra espécie. 

O polimorfismo espectral observado entre as formas clara e escura permitiu 

discriminá-las por Espectroscopia no Infravermelho Próximo. Ainda, com base em dados 

moleculares (COI e SSR), a forma escura se apresenta como um possível complexo de 

espécies com duas populações bem estruturadas geneticamente no Brasil, vivendo em 

simpatria e compartilhando plantas hospedeiras. Considerando os estudos realizados ao 

redor do mundo, é possível que essa forma de F. schultzei compreenda cerca de quatro a 

sete espécies. 

Não houve agrupamentos por região geográfica ou planta hospedeira, nem se 

verificou influência da distância geográfica na geração da variabilidade genética. O sul 

do Brasil possivelmente é o centro de dispersão (centro de origem) de F. schultzei escura, 

apresentando composição de amostras por localidade mais estáveis e mais diversas 

geneticamente. 
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9.APÊNDICES 
 

9.1. Apêndice A – Protocolos 

 

9.1.1 – Precipitação de DNA para reações de sequenciamento nucleotídico 

 

1. Adicionar 30 µL do mix etanol/EDTA (2,5 µL de EDTA [125mM] e 27,5 µL de 

etanol absoluto) em cada poço; 

2. Vortexar a placa a fim de que o produto de PCR misture com o mix; 

3. Centrifugar a placa a 2500 rcf por 30 minutos, a 4 °C; 

4. Inverter a placa imediatamente em papel toalha; 

5. Centrifugar a placa invertida por 1 minuto a 100 rcf; 

6. Adicionar 30 µL de etanol 70% a cada poço da placa; 

7. Centrifugar a placa a 1450 rcf por 15 minutos, a 4 °C; 

8. Inverter a placa imediatamente em papel toalha; 

9. Centrifugar a placa invertida por 1 minuto a 100 rcf; 

10. Incubar a placa descoberta a 37 °C, por 45 minutos para evaporação total do 

etanol; 

11. Ressuspender as amostras em 10 µL de formamida Hi-Di; 

12. Vortexar a placa; 

13. Desnaturar as amostras por 5 minutos a 95 °C antes de injetar a placa no 

sequenciador. 

Obs: O mix deve ser preparado somente no momento do uso e um volume maior que a 

quantidade de poços devido a precipitação do EDTA. 
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9.1.2 – Construção de bancos enriquecidos em DNA microssatélites de eucariotos 

 

 QUANTIFICAÇÃO (Observar a qualidade do DNA) 

 

Quantificar 3 μL de DNA em gel de agarose 1%. Caso necessário, digerir a amostra 

com RNAse para melhorar a qualidade do DNA. (25 μL de DNA em 5 μL de RNAse 

por 1h, e repetir o gel). 

 

 DIGESTÃO (Digerir o DNA genômico para gerar fragmentos de tamanhos 

adequados) 

 

Reação (Tubo de 1,5 µL): 

 

 

 

 

 

Incubar por 1 hora a 37 °C. Controle: Aplicar 2,5 μL da digestão mai s  5 μL do 

tampão de carregamento em um gel de agarose 1%, TBE 0,5 X, 70 V por 1 hora e 30 

minutos. Deve ser observado um smear (arraste) uniforme entre 700 e 1200 pb. 

 

 LIGAÇÃO DE ADAPTADORES (Garantir que todos os fragmentos digeridos 

tenham uma terminação comum e conhecida). 

Rsa21 5´ CTCTTGCTTACGCGTGGACTA 3´ 

Rsa25 5´ TAGTCCACGCGTAAGCAAGAGCACA 3´ 

Reação (Tubo de 0,6 µL): 

Água milliQ 12 μL 

Tampão 5X (Invitrogen) 5 μL 

Rsa21 [10 μM] 1,5 μL 

Rsa25 [10 μM] 1,5 μL 

T4 DNA ligase (Invitrogen) (1u/μL) 2 μL 

DNA digerido 3 μL 

Total 25 μL 

Água milliQ 50 μL 

Tampão fast 10 μL 

Espermidina [40 mM] 10 μL 

Enzima Afa I [10u/μL] 5 μL 

DNA [250ng/μL = 5 μg] 25 μL 

Total 100 μL 
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Incubar por 2 horas a 20 °C (termociclador). 

 

 PRÉ-AMPLIFICAÇÃO VIA PCR (Amplificar a quantidade de fragmentos e 

garantir que a ligação tenha ocorrido). 

 

Reação (Tubo de 0,6 µL): 

Água milliQ  30 μL 

Tampão 10 X 5 μL 

MgCl2 [25 mM] 3 μL 

dNTP [2,5 mM] 4 μL 

Rsa21 [10 μM] 2 μL 

Taq DNA polimerase [5 U] 1 μL 

Ligação 5 μL 

Total 50 μL 

 

Ciclagem: 95 °C por 4 minutos, seguido de 20 ciclos (94 °C por 30 segundos, 60 °C por 

1 minuto, 72 °C por 1 minuto) e 72 °C por 8 minutos.  

Controle: Aplicar 2,5 μL da digestão mais 5 μL do tampão de carregamento em um 

gel de agarose 1%, TBE 0,5 X ,110 V por 1 hora e 30 minutos. Deve-se observar um 

smear de 300 a 1200 pb.  

OBS.: Com o aumento do número de ciclos, há o aumento da redundância. 

 

 PURIFICAÇÃO (Preparar o DNA para a etapa de seleção de fragmentos de 

interesse). 

 

Purificar o restante da amplificação usando o kit “Wizard SV Gel and PCR Clean-

up System” (Promega).  

1. Adicionar a solução Membrane Binding em uma razão de 1:1 ao produto de PCR 

(para cada 1 μL de PCR, 1 μL da solução); 

2. Inserir a mini coluna SV no tubo coletor; 

3. Transferir o produto de PCR para mini coluna e incubar à temperatura ambiente por

1 minuto; 

4. Centrifugar a 16.000 rcf por 1 minuto; 

5. Esvaziar o tubo coletor e reinserir a mini coluna no mesmo; 
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6. Adicionar 500 μL de solução Membrane Wash e centrifugar por 5 minutos a 16.000 

rcf; 

7. Esvaziar o tubo coletor e centrifugar novamente por 1 minuto com a tampa da 

centrífuga aberta a fim de promover a evaporação do etanol 95%; 

8. Transferir a mini coluna para um microtubo de 1,5 mL; 

9. Adicionar 25 μL de água nuclease free na mini coluna, incubar à temperatura ambiente 

por 1 minuto e centrifugar a 16.000 rcf por 1 minuto; 

10. Repetir o passo anterior para garantir a completa eluição do DNA ligado à coluna; 

11. Retirar 5 μL do purificado e com mais 5 μL do tampão de carregamento ap l i ca r  

em um gel de agarose 1%, TBE 0,5 X (70 V); 

12. Repetir o passo 9 com 50 μL de água nuclease free. 

 

 SELEÇÃO DE FRAGMENTOS CONTENDO MICROSSATÉLITES 

(Selecionar os fragmentos que contêm microssatélites). 

 

Obs: Ligar o banho previamente e deixá-lo a 95 ºC. 

 

1º: Preparo das beads: 

1. Ressuspender 70 μL de “bolinhas magnéticas” por agitação; 

2. Magnetizar, esperar 30 segundos e, com cuidado, aspirar o sobrenadante; 

3. Adicionar 300 μL de SSC  0,5X, ressuspender, magnetizar e descartar o sobrenadante; 

4. Repetir a etapa anterior 3 vezes; 

5. Ressuspender em 100 μL de SSC 0,5X (com a ponteira de 200 μL). 

 

2º: Preparo do DNA purificado: 

1. Juntar 405 μL de água milliQ aos 95 μL de DNA purificado; 

2. Incubar a 95 °C no banho por 15 minutos; 

3. Adicionar 13 μL de SSC 20X e depois 3 μL de cada oligo de microssatélite biotinolado 

[50 μM] - Biotina - IIIII(CT)8 e Biotina - IIIII(GT)8; 

4. Deixar à temperatura ambiente por 1 hora, agitando lentamente a cada 2 minutos 

(nota: a agitação é muito importante nesta fase! Pode temomixar lento); 
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5. Misturar os 100 μL de bolinhas pré-lavadas com os 519 μL (400 μL H20 + 100 μL 

DNA + 3 μL oligo (CT) + 3 μL oligo (GT) + 13 μL SSC 20X) de mistura de 

hibridização; 

6. Incubar por 30 minutos à temperatura ambiente agitando suavemente o tempo 

todo. (Apenas rolar os tubinhos entre os dedos – NÃO AGITAR); 

7. Magnetizar por 30 segundos e aspirar o sobrenadante; 

8. Ressuspender em 300 μL de SSC 0,1X (nota: sempre trocar a ponteira para não 

contaminar o SSC); 

9. Repetir as duas etapas anteriores 3 vezes; 

10. Ressuspender em 100 μL de água, magnetizar e esperar por 30 segundos; 

11. Reservar o sobrenadante em um eppendorf e ressuspender mais uma vez com 150 μL 

de água; 

12. Magnetizar novamente e retirar o sobrenadante (150 μL). Juntar as duas partes 

(250 μL). Conservar a -20 °C. 

 

 AMPLIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS SELECIONADOS (Amplificar os 

fragmentos digeridos (previamente ligados a adaptadores) para gerar 

fragmentos de fita dupla em maior quantidade) 

 

Reação (Tubo de 0,6 µL): 

Água milliQ 15,6 μL 

Tampão de PCR  5 μL 

MgCl2 [25 mM] 3 μL 

dNTP [2,5 mM] 4 μL 

Rsa21 [10 μM] 2 μL 

Taq DNA polimerase 0,4 μL 

Fragmentos selecionados 20 μL 

Total 50 μL 

 

Ciclagem: 95 °C por 1 minuto, seguido de 25 ciclos (94 °C por 40 segundos, 60 °C por 1 

minuto, 72 °C por 2 minutos) e 72 °C por 5 minutos. 

Controle: Aplicar 10 μL da reação de amplificação mais 2 μL de  t ampão  de  

ca r regamen to  em um gel de agarose 1%, TBE 0,5X, 70 V, por 1 hora e 30 minutos. 

É esperado um smear entre 200 e 1200 pb; não deve haver bandas preferenciais. 



102 

 

 

 CLONAGEM EM UM VETOR pGEM-T (Ligar os fragmentos amplificados via 

PCR a um vetor de clonagem). 

 

Reação (Tubo de 0,6 µL): 

Água milliQ 9,5 μL 

Tampão 2X 4 μL 

Plasmídeo pGEM-T 1 μL 

Produto de amplificação 6 μL 

Ligase 1,5 μL 

Total 22 μL 

 

Incubar overnight a 4°C (termociclador ou geladeira). 

 

 ELETROPORAÇÃO EM XL1-BLUE (Transformar células de Escherichia coli 

com o produto de clonagem para proporcionar a amplificação do inserto) 

 

Protocolo para Eletroporador Bio-Rad E. coli Pulser para cuvetas de 0,2 cm. 
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1. Envolva a cuveta de eletroporação em papel alumínio e incube em gelo por pelo 

menos 10 minutos; 

2. Retire as eletrocompetentes do Freezer -80 °C e incube em gelo; 

3. Ajuste a voltagem do equipamento para 1 KV (1.900 V) apertando os botões 

LOWER e RAISE juntos (2x); 

4. Adicione de 4 μL da reação de ligação na célula; 

5. Retire a cuveta do gelo e tire o papel alumínio que a envolve; 

6. Recolha célula + ligação e coloque a mistura dentro da cuveta (com CUIDADO); 

7. Certifique-se que as células atingiram o fundo da cuveta, caso seja necessária, 

bata a cuveta (DELICADAMENTE) na bancada para que a mistura atinja o fundo; 

8. Coloque a cuveta contendo a mistura (célula + ligação) na câmera de choque; 

9. Para eletroporar aperte os dois botões indicados como PULSE até que escute o sinal 

sonoro; 

10. Retire rapidamente a cuveta do aparelho e adicione 946 μL de meio SOC (ou LB 

líquido); 

11. Misture com a pipeta até que o líquido se torne homogêneo; 

12. Pressione os botões SET VOLTS e ACTUAL VOLTS ao mesmo tempo para 

verificar o tempo de corrente. O tempo ideal de corrente é entre 4,8 e 5,2 

millissegundos; 

13. Incube as células por 1 hora a 37 ºC; 

14. Ressuspender as células com uma ponteira e plaquear 30 μL, 60 μL e 90 μL por 

placa contendo Meio LB + ampicilina (preparada a 100 mg/mL). A cada uma das 

placas, adicionar 30 μL de IPTG + 30 μL de X-Gal, totalizando três placas por 

biblioteca. Colocar um volume de cada (bactéria, IPTG e X-Gal) em uma porção 

oposta da placa; 

15. Espalhar com uma alça de Drigalsky até secar e incubar overnight (16 a 20 horas) a 37 

°C; 

16. Coloque em geladeira por 1 a 2 horas para que as colônias fiquem azuis.



104 

 

 

Obs: Se houver um estouro durante o pulso do choque, a transformação estará 

comprometida, isso geralmente ocorre devido à presença de concentrações altas de 

sais na reação de ligação. Esse problema pode ser resolvido com a purificação da 

reação de ligação. 

 

 MANUTENÇÃO DOS CLONES (Garantir que cada construção (vetor + 

fragmento) seja mantida em condições apropriadas para análise posterior. 

 

1. Utilizar placas ELISA com fundo em U, contendo 150 μL de meio LB + ampicilina 

(25 μg/mL) por poço. As colônias brancas devem ser repicadas com a ajuda de 

palitos estéreis; 

2. Os dois últimos poços H11 e H12 devem conter uma colônia AZUL e um palito 

sem colônia, respectivamente.  Estes vão servir como controle da placa e deverão ser 

discriminados na etiqueta do banco; 

3. Deixar crescer overnight (16 a 20 horas) a 37 °C; 

4. Deixar em freezer -20 °C por 30 minutos e então, armazenar em freezer -80 °C 

devidamente identificada; 

 

 AMPLIFICAÇÃO DOS INSERTOS CLONADOS (Verificar se os clones 

transformados contêm insertos) 

 

1. Dentro do fluxo laminar, retirar as placas com os clones a serem amplificados 

deixando-as descongelar em gelo; 

2. Preparar o mix da reação de PCR e aliquotar nas microplacas; 

3. Colocar 2 μL do material estocado e saído do freezer, o qual deve estar descongelado 

para não se pegar gelo ou debri (resto) celular. 

Obs: Pode ser feito uma amostragem, pegando uma (ou algumas colunas) da placa. 

 

Reação de PCR: 

Água milliQ 7,6 μL 

Tampão 10X  1,5 μL 

MgCl2 [25 mM] 1,2 μL 

dNTP [2,5 mM] 2,5 μL 

T7 [5 μM] 0,5 μL 
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SP6 [5 μM] 0,5 μL 

Taq DNA polimerase 0,2 μL 

DNA clone 1 μL 

Total 15 μL 

 

Ciclagem: 95 °C por 4 minutos, 30 ciclos (94 °C por 30 segundos, 52 °C por 45 segundos, 

72 °C por 1 minuto e 30 segundos) e 72 °C por 8 minutos. 

Controle: Aplicar 3 μL da amplificação com mais 5 μL de tampão de carregamento 

em um gel de agarose 1,0%, TBE 0,5X (100V por 1 hora e 30 minutos). Deve-se observar 

bandas de diferentes tamanhos. 

 

 AMPLIFICAÇÃO DOS INSERTOS CLONADOS PARA 

SEQUENCIMENTO DE DNA (Verificar se os clones transformados contêm 

insertos) 

 

1. Dentro do fluxo laminar, retirar as placas com os clones a serem amplificados 

deixando-as descongelar em gelo; 

2. Preparar o mix da reação de PCR e aliquotar nas microplacas; 

3. Colocar 2 μL do material estocado e saído do freezer, o qual deve estar descongelado 

para não se pegar gelo ou debri (resto) celular. 

 

Reação de PCR: 

Água milliQ 4,85 μL 

Tampão 10X  1 μL 

MgCl2 [25 mM] 0,8 μL 

dNTP [1 mM] 1,7 μL 

Rsa21 [10 μM] 0,5 μL 

Taq DNA polimerase 0,15 μL 

DNA clone 2 μL 

Total 10 μL 

 

Ciclagem: 95 °C por 4 minutos, 30 ciclos (94 °C por 30 segundos, 52 °C por 45 segundos, 

72 °C por 1 minuto e 30 segundos) e 72 °C por 8 minutos. 

Controle: Aplicar 18 μL da amplificação mais 3 μL de tampão de carregamento  

em um gel de agarose 1,5%, TBE 0,5X (100V por 1 h e 30 minutos). Deve-se observar 

2/3 bandas de diferentes tamanhos.  
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 INOCULAÇÃO E EXTRAÇÃO PLASMIDIAL (Mini-Prep) (Isolar o DNA 

plasmidial das colônias recombinantes para posterior sequenciamento) 

 

Obs: Adicionar 1μL/mL de ampicilina [100 mg/mL] no meio Circle Grow. Para cada 100 

mL de meio, adicionar 100 μL. 

 

1. Colocar 600 μL de meio Circle Grow contendo ampicilina em cada pocinho da placa 

deep well; 

2. Inocular 4 μL dos clones individuais com o auxílio de pipeta multicanal. Selar a 

placa com adesivo; 

3. Incubar a 37 ºC (shaker), 300 rpm, durante 22h; 

4. Centrifugar por 9 minutos, 4000 rpm, para sedimentar as células (20 ºC); 

5. Remover o adesivo, descartar o sobrenadante e manter a placa invertida sobre papel 

absorvente por 5 minutos; 

6. Adicionar a cada pocinho 240 μL de GTE, selar a placa com adesivo e 

ressuspender as células agitando no vortex por 2 minutos; 

7. Centrifugar por 9 minutos a 4000 rpm (20 ºC), até sedimentar as células; 

8. Remover o adesivo, descartar o sobrenadante. Deixar a placa invertida sobre papel 

absorvente por 5 minutos; 

9. Adicionar a cada pocinho 80 μL de GTE (gelado) mai s  2 ,5 μL de RNAse [10 

mg/mL] (sem encostar a ponteira). Selar a placa com adesivo comum e agitar no 

vortex por 5 minutos. (Medir e misturar RNAse + GTE em proveta); 

10. Transferir 60 μL da suspensão de células (da placa deep well) para a de fundo “U” 

(tipo Elisa), já contendo a RNAse; 

11. Adicionar 80 μL da solução de lise (NaOH 0,2M – SDS 10%) (sem encostar a 

ponteira). Selar a placa com adesivo e misturar 30x por inversão. Incubar 10 minutos 

à temperatura ambiente (nota: começar a marcar o tempo quando colocar a solução na 

primeira fileira); 

11. Colocar na centrífuga e dar um spin (até 1000 rpm); 

12. Adicionar a cada pocinho 80 μL de KOAc 3M (Acetato de Potássio – estocado a 4 

ºC), selar a placa com adesivo e misturar 30x por inversão; 
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13. Colocar na centrífuga e dar um spin (até 1000 rpm) e incubar por 10 minutos em 

temperatura ambiente; 

14. Remover o adesivo e incubar em estufa a 90 ºC por exatos 30 minutos. Não funciona 

em máquina de PCR; 

15. Colocar a placa direto no gelo e depois selar (a placa fica mergulhada no gelo, porém 

sem ficar gelo em cima, apenas dos lados). Deixar no gelo por 10 minutos e centrifugar 

por 10 minutos a 4000 rpm, 20 ºC; 

16. Fixar com fita adesiva uma placa filtro (placa Millipore) no topo de uma placa de 

fundo em V, atentando para o alinhamento dos pocinhos; 

17. Transferir cerca de 150 μL do sobrenadante para a placa filtro. Obs: Durante este 

processo, levantar um pouco a placa (inclinar) para visualizar a separação do pellet e 

sobrenadante. Este passo deve ser rápido para que o DNA genômico não se misture ao 

DNA plasmodial; 

18. Centrifugar por 2 minutos com selo e 6 minutos sem selo a 4000 rpm, 20 ºC. Obs: 

Caso centrifugada por muito mais de 5 minutos a 4000 rpm, a placa Millipore corre o 

risco de rachar; 

19. Remover a placa Millipore e adicionar ao filtrado 100 μL de isopropanol; 

20. Selar bem a placa com adesivo (resistente a álcool), misturar 30x por inversão e 

incubar por 15 minutos; 

21. Centrifugar por 60 minutos a 4000 rpm, 20 ºC; 

22. Retirar o adesivo e descartar o sobrenadante (invertendo a placa em papel absorvente); 

23. Adicionar 200 μL de etanol 70% gelado. Obs: Esta é a única etapa em que a mini-prep 

pode parar depois de iniciada. Se parar, cobrir a placa com adesivo e guardar na 

geladeira; 

24. Centrifugar por 10 minutos a 4000 rpm, 4 ºC, e descartar o sobrenadante; 

25. Inverter a placa sobre papel absorvente, colocá-la invertida na centrífuga e dar um 

spin até 900 rpm (aceleração e desaceleração baixas); 

26. Deixar secar por 60 minutos à temperatura ambiente (ao abrigo da luz); 

27. Adicionar 60 μL de água MilliQ, cobrir com adesivo e vortexar. Deixar overnight à 

temperatura ambiente; 

28. Guardar a placa no freezer -20 °C. 
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9.2. Apêndice B – Tabelas referentes à seção “Frankliniella schultzei: análise de 

ambas as formas”. 

 

Tabela 22. Conteúdo de Polimorfismo Informativo (PIC) e Coeficiente de endogamia (FIS) para cada um 

dos cinco locos microssatélites utilizados na inferência da variabilidade de Frankliniella schultzei (formas 

clara e escura) em 15 localidades do Brasil. A – número de alelos, He – heterozigosidade esperada, e Ho – 

heterozigosidade observada.  

 

 

Loco A He Ho PIC FIS 

FS08 7 0,444 0,552 0,372 -0,244 

FS23 7 0,543 0,572 0,466 -0,053 

FS25 12 0,578 0,524 0,539 0,094 

FS29 3 0,226 0,250 0,193 -0,108 

FS35 3 0,343 0,283 0,289 0,176 

Total 32 0,427±0,027 0,436±0,037 0,372 -0,027±0,074 
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Tabela 23. Índices de diversidade genética de cinco locos microssatélites em Frankliniella schultzei para 15 localidades do Brasil. N – número amostral, A – número de 

alelos, HO – heterozigosidade observada, He – heterozigosidade esperada, PIC – Conteúdo de Polimorfismo Informativo, FIS – índice de endogamia, HWE – teste do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), e R – frequência de alelos nulos. NA – não aplicável. 

* realce em negrito para valores significativos (p < 0,01). Continua na próxima página 

 

 

  LOCALIDADES 

LOCOS  RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 RN_Mos1 RR_Bvt1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

FS08 

N 8 8 8 8 8 4 8 5 8 7 5 8 7 8 7 

A 3 4 2 4 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 

HO 0,750 0,625 0,375 1,000 0,875 1,000 0,750 0,600 0,875 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,429 

He 0,542 0,742 0,325 0,725 0,592 0,571 0,500 0,467 0,525 0,000 0,000 0,667 0,440 0,400 0,670 

PIC 0,428 0,645 0,258 0,622 0,456 0,375 0,359 0,332 0,371 0,000 0,000 0,555 0,325 0,305 0,551 

FIS -0,424 0,167 -0,167 -0,418 -0,531 -1,000 -0,556 -0,333 -0,750     NA     NA 0,263 1,000 -0,273 0,379 

HWE 0,63 0,06 1,00 0,10 0,14 0,31 0,44 1,00 0,14 - - 0,35 0,02 1,00 0,02 

R - - - - - - - - - - - - 0,380 - - 

FS23 

N 8 8 8 8 8 6 8 8 6 7 8 8 7 8 8 

A 3 4 5 3 5 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 

HO 0,375 0,750 0,625 1,000 0,750 0,333 0,625 0,625 1,000 1,000 0,875 0,125 0,000 0,500 0,000 

He 0,608 0,742 0,817 0,658 0,792 0,455 0,458 0,692 0,545 0,538 0,525 0,542 0,527 0,425 0,400 

PIC 0,496 0,636 0,727 0,544 0,701 0,393 0,337 0,575 0,375 0,375 0,371 0,428 0,370 0,354 0,305 

FIS 0,400 -0,012 0,247 -0,577 0,056 0,286 -0,400 0,103 -1,000 -1,000 -0,750 0,781 1,000 -0,191 1,000 

HWE 0,17 0,04 0,04 0,06 0,07 0,27 0,49 0,01* 0,09 0,03 0,14 0,01* 0,01* 1,00 0,01* 

R - - - - - - - - - - - 0,338 0,411 -  0,366 

FS25 

N 5 8 5 8 5 6 8 7 6 4 5 6 8 7 7 

A 3 4 3 5 6 4 5 7 1 2 5 4 2 5 6 

HO 0,800 0,375 0,400 0,375 1,000 0,333 0,750 0,714 0,000 0,250 1,000 0,500 0,500 0,429 0,429 

He 0,600 0,350 0,622 0,792 0,844 0,712 0,792 0,758 0,264 0,250 0,867 0,773 0,400 0,846 0,835 

PIC 0,466 0,313 0,499 0,701 0,730 0,599 0,701 0,680 0,000 0,195 0,745 0,659 0,305 0,752 0,744 

FIS -0,391 -0,077 0,385 0,543 -0,212 0,556 0,056 0,063     NA 0,000 -0,176 0,375 -0,273 0,514 0,507 

HWE 1,00 1,00 0,24 0,01* 0,80 0,10 1,00 0,18 0,08 1,00 0,70 0,19 1,00 0,01* 0,08 

R - - - 0,2406 - - - - - - - - - 0,217 0,203 
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Tabela 23. Índices de diversidade genética de cinco locos microssatélites em Frankliniella schultzei para 15 localidades do Brasil. N – número amostral, A – número de alelos, 

HO – heterozigosidade observada, He – heterozigosidade esperada, PIC – Conteúdo de Polimorfismo Informativo, FIS – índice de endogamia, HWE – teste do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE), e R – frequência de alelos nulos. NA – não aplicável ...continuação 
  LOCALIDADES 

LOCOS  RS_Sls1 BA_Jeq1 RN_Bar1 GO_Sag1 RR_Car1 BA_Jeq2 DF_Bra1 SC_Cac1 RN_Mos1 RR_Bvt1 PR_Tib1 GO_Cri1 GO_Sag2 BA_Csl1 AM_Mao1 

FS29 

N 7 6 8 8 6 4 8 7 8 8 8 8 8 8 8 

A 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 

HO 0,714 0,167 0,000 0,500 0,333 0,250 0,250 0,286 0,000 0,000 0,500 0,250 0,250 0,125 0,125 

HE 0,495 0,167 0,000 0,400 0,303 0,250 0,233 0,264 0,000 0,000 0,400 0,233 0,233 0,325 0,342 

PIC 0,354 0,141 0,000 0,305 0,239 0,195 0,195 0,215 0,000 0,000 0,305 0,195 0,195 0,258 0,294 

FIS -0,500 0,000     NA -0,273 -0,111 0,000 -0,077 -0,091     NA     NA -0,273 -0,077 -0,077 0,632 0,650 

HWE 0,44 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 1,0 1,00 0,20 0,07 

R - - - - - - - - - - - - - - - 

FS35 

N 8 7 8 8 8 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

A 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 

HO 0,000 0,000 0,625 0,000 0,625 0,167 0,143 0,286 0,143 0,000 0,125 0,875 0,750 0,250 0,250 

HE 0,000 0,527 0,708 0,000 0,692 0,530 0,143 0,484 0,143 0,000 0,125 0,525 0,500 0,567 0,567 

PIC 0,000 0,370 0,590 0,000 0,575 0,368 0,124 0,406 0,124 0,000 0,110 0,371 0,359 0,468 0,468 

FIS NA 1,000 0,125     NA 0,103 0,706 0,000 0,429 0,000     NA 0,000 -0,750 -0,556 0,576 0,576 

HWE - 0,01* 0,23 - 0,01* 0,15 1,00 0,16 1,00 - 1,00 0,14 0,44 0,01* 0,01* 

R - 0,4106 - - - - - - - - - - - 0,306 - 

* Realce em negrito para valores significativos (p < 0,01) 
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Tabela 24. Análise da Variância Molecular de Frankliniella schultzei em 15 localidades do Brasil baseada 

em cinco locos microssatélites. 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Componentes 

da Variação 

Percentual da 

Variação 

Entre as localidades 14 62,77 0,25667 Va 36,50* 

Dentro das localidades 221 98,667 0,44646 Vb 63,50* 

Total 235 161,436 0,70312  

Índice de Fixação FST: 0,36504*    

*Valores significativos (P<0,01) 
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9.3. Apêndice C – Figura e tabelas referentes à seção “Frankliniella schultzei: análise 

da forma escura” 

 

 

Figura 15. Filograma confeccionado por agrupamento Neighbor-Joining para identificação molecular de 

129 indivíduos de Frankliniella schultzei escuros baseados em 571 pb da região do gene Citocromo Oxidase 

I. 

Tabela 25. Análise da Variância Molecular de Frankliniella schultzei escura em 14 localidades do Brasil 

baseada em sequência de COI. 

Fonte de Variação 
Grau de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Componentes da 

Variação 

Percentual da 

Variação 

Entre as localidades 13 125,862 0,85056 Va 31,34* 

Dentro das localidades 115 214,340 1,86383 Vb 68,66* 

Total 128 340,202 2,71438  

Índice de Fixação FST: 0,31335*   
 

*Valores significativos (P<0,01)
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Tabela 26. Valores de distância genética par a par estimado para Frankliniella schultzei escura em 14 localidades no Brasil, utilizando a região do gene COI. 

*Valores significativos após correção de Bonferroni (P<0,003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AM_Mao1 BA_Csl1 BA_Jeq1 BA_Jeq2 DF_Bra1 GO_Cri1 GO_Sag1 GO_Sag2 PR_Tib1 RN_Bar1 RR_Car1 RS_Sls1 RS_Sls2 SC_Cac1 

AM_Mao1 0,00000              

BA_Csl1 0,26783 0,00000             

BA_Jeq1 0,33692 -0,09118 0,00000            

BA_Jeq2 0,33692 -0,09118 -0,11111 0,00000           

DF_Bra1 -0,00362 0,51841* 0,59405 0,59405* 0,00000          

GO_Cri1 -0,11257 0,16490 0,23273 0,23273 0,06391 0,00000         

GO_Sag1 -0,11257 0,16490 0,23273 0,23273 0,06391 -0,14286 0,00000        

GO_Sag2 0,22222 0,69820* 0,77778* 0,77778* 0,01235 0,32773 0,32773 0,00000       

PR_Tib1 0,02439 0,06344 0,10559 0,10559 0,22122 -0,04079 -0,04079 0,43678 0,00000      

RN_Bar1 0,01961 0,54829* 0,62462* 0,62462* -0,11038 0,09545 0,09545 0,00000 0,26182 0,00000     

RR_Car1 0,63691* 0,12182 0,08046 0,08046 0,85616* 0,57143 0,57143* 1,00000* 0,37939 0,87635* 0,00000    

RS_Sls1 0,22627* -0,06412 -0,06136 -0,06136 0,46564 0,12788 0,12788 0,64775* 0,02309 0,49675 0,14330 0,00000   

RS_Sls2 0,29702 -0,10807 -0,12199 -0,12199 0,58322 0,18329 0,18329 0,81768* 0,05854 0,62366 0,14696 -0,10540 0,00000  

SC_Cac1 0,24972* -0,09710 -0,10006 -0,10006 0,51651* 0,14286 0,14286 0,72566* 0,00899 0,55209* 0,14286 -0,09854 -0,12301 0,00000 
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Tabela 27. Fluxo gênico (par a par) estimado para Frankliniella schultzei escura em 14 localidades no Brasil, a partir dos valores do número de migrantes por geração (Nm) 

baseado nos valores de FST, utilizando a região do gene do COI. 

 AM_Mao1 BA_Csl1 BA_Jeq1 BA_Jeq2 DF_Bra1 GO_Cri1 GO_Sag1 GO_Sag2 PR_Tib1 RN_Bar1 RR_Car1 RS_Sls1 RS_Sls2 

AM_Mao1 -             

BA_Csl1 1,36684 -            

BA_Jeq1 0,98404 Inf -           

BA_Jeq2 0,98404 Inf Inf -          

DF_Bra1 Inf 0,46448 0,34168 0,34168 -         

GO_Cri1 Inf 2,53211 1,64838 1,64838 7,32409 -        

GO_Sag1 Inf 2,53211 1,64838 1,64838 7,32409 Inf -       

GO_Sag2 1,75000 0,21613 0,14286 0,14286 40,00000 1,02564 1,02564 -      

PR_Tib1 20,00000 7,38092 4,23507 4,23507 1,76018 Inf Inf 0,64474 -     

RN_Bar1 25,00000 0,41192 0,30048 0,30048 Inf 4,73853 4,73853 Inf 1,40969 -    

RR_Car1 0,28504 3,60449 5,71429 5,71429 0,08401 0,37500 0,37500 0,00000 0,81792 0,07055 -   

RS_Sls1 1,70976 Inf Inf Inf 0,57378 3,40988 3,40988 0,27191 21,15437 0,50655 2,98930 -  

RS_Sls2 1,18339 Inf Inf Inf 0,35732 2,22798 2,22798 0,11149 8,04167 0,30172 2,90221 Inf - 

SC_Cac1 1,50225 Inf Inf Inf 0,46803 3,00000 3,00000 0,18903 55,13514 0,40565 3,00000 Inf Inf 

Inf = taxas de fluxo gênico que tendem ao infinito 
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9.4. Apêndice D – Artigo “Discriminação de espécies em Thysanoptera 

(Gynaikothrips spp.) por meio da técnica de Espectroscopia no Infravermelho 

Próximo (NIRS)” 
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DISCRIMINAÇÃO DE ESPÉCIES EM THYSANOPTERA POR MEIO DA TÉCNICA 

NIRS 

 

RESUMO 

O tamanho diminuto dos tripes e sua taxonomia complexa são fatores que conduzem ao 

baixo número de taxonomistas e, ao mesmo tempo suscita novas metodologias de 

identificação e discriminação de espécies na ordem Thysanoptera. No presente trabalho 

testamos a Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) na discriminação de duas 

espécies do gênero Gynaikothrips, em análises de discriminação em nível inter e 

intraespecíficos. Os espécimes de Gynaikothrips ficorum e de G. uzeli foram coletados 

em quatro cidades brasileiras entre abril e setembro de 2015 e conservados em álcool 

70%. Os espectros de 806 indivíduos foram obtidos em aparelho Nicollet Antaris II FT-

NIR Analyzer e o potencial dos dados espectrais na discriminação das espécies e 

localidade de origem foram testados em dois modelos de Análise Discriminante Linear: 

validação cruzada (i) 70/30, e (ii) Leave one out. Observamos um índice muito satisfatório 

de 98% de predição para as espécies de uma mesma região e de 84% com amostras de 

quatro cidades. Nas análises por localidade a NIRS mostrou-se capaz de perceber padrão 

espectral em nível intraespecífico. Frente esses resultados e em virtude da NIRS ser uma 

técnica de análise rápida, de baixo custo e não destrutiva, a consideramos como 

promissora ferramenta auxiliar em análises em nível inter e intraespecífico do gênero 

Gynaikothrips, bem como para demais táxons em Thysanoptera, especialmente os mais 

controversos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FT-NIRS, Gynaikothrips ficorum, Gynaikothrips uzeli, Perfil 

espectral, Taxonomia. 

 

INTRODUÇÃO 

O número limitado de taxonomistas é uma problemática enfrentada por vários grupos de 

animais (Gaston & May, 1992). Essa realidade não é diferente para a ordem 
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Thysanoptera. Esta ordem compreende insetos minúsculos, popularmente chamados de 

tripes, e a maioria das espécies possui corpo com menos de 4 mm de comprimento. 

Aproximadamente 6100 espécies são reconhecidas para a ordem, e cerca de 100 destas 

são consideradas pragas em diversos tipos de plantas cultivadas (Lewis, 1973; Mound & 

Teulon, 1995; Mound & Marullo, 1996).  

A relativa deficiência de especialistas que se dediquem ao estudo de taxonomia dos 

tisanópteros deve-se em parte ao tamanho diminuto dos tripes e sua taxonomia complexa, 

que muitas vezes utiliza características difíceis de serem observadas ou precisamente 

definidas (Cavalleri, 2013). Caracteres morfológicos presentes em algumas ferramentas 

tradicionais de identificação como comprimento e formato de cerdas do corpo, tipo de 

esculturação, coloração, torna a identificação dos tripes uma tarefa trabalhosa e complexa 

para não-especialistas. Além disso, para uma identificação precisa dos tripes faz-se 

necessária a montagem de lâminas taxonômicas adequadas. Para identificações rotineiras, 

é possível utilizar meios de montagem a base de àgua que exigem um menor número de 

processos. No entanto, para estudos taxonômicos que tem por objetivo a preservação do 

material, exige-se que os espécimes sejam desidratados e montados em bálsamo do 

Canadá. Além de trabalhosa, a confecção dessas lâminas é um processo minucioso que 

exige habilidade e experiência por parte do pesquisador, para que os caracteres 

morfológicos de coloração e estrutura sejam plenamente conservados.  

Devido à estas dificuldades, outros métodos de identificação vem sendo aplicados com o 

intuito de auxiliar as limitações da taxonomia tradicional, como por exemplo, análises 

baseadas em dados moleculares e morfométricos.  Mehle & Trdan (2012) revisaram esses 

métodos e apresentaram suas vantagens e limitações. A análise do material genético 

possui muitas vantagens, como por exemplo, robustez e repetibilidade dos dados, 

utilização de diferentes fases de desenvolvimento dos espécimes e sem a necessidade de 
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que estejam intactos. No entanto, tais análises esbarram no alto custo de execução devido 

a necessidade de laboratórios equipados e utilização de reagentes relativamente caros. O 

uso de ferramentas de morfometria tem se mostrado promissor e eficiente em alguns 

casos, embora a necessidade de preparação de lâminas e interpretação de caracteres e 

homologias dos marcos anatômicos torna o processo complexo por não-especialistas. 

Outra estratégia que vem sendo empregada nos últimos anos para a identificação e 

discriminação de insetos é o estudo do metaboloma (Rodríguez-Fernández et al., 2011). 

Esta abordagem busca analisar os produtos finais dos processos celulares gerando uma 

“impressão digital” metabólica do indivíduo, e através da aplicação da quimiometria, 

identificar perfis discriminantes entre os organismos estudados (Schripsema, 2010). A 

Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIRS) é uma técnica, entre várias, indicada 

para esta investigação (Rodríguez-Fernández et al., 2011). Nessa técnica analítica, a 

incidência de um raio de luz no comprimento de onda do infravermelho próximo sobre 

um material biológico é suficientemente capaz de alterar os estados de energia vibracional 

de moléculas que possuem ligações CH, NH, OH, CC ou SH (Pasquini, 2003; Rodríguez-

Fernández et al., 2011). Grupos funcionais diferentes vibram e absorvem a radiação de 

forma diferente (Foley et al., 1998) e um espectro de absorbância ou transmitância (a 

depender do equipamento) é então gerado a partir da intensidade de luz refletida (Stuart, 

2004).  

A NIRS é uma técnica rápida e que não gera resíduos (Pasquini, 2003). Por ser não 

destrutiva e possibilitar a análise de material vivo (Rodríguez-Fernández et al., 2011) 

permite a utilização de exemplares de coleções e, no caso de material vivo, a utilização 

do mesmo para outras análises ou soltura/criação.  

No presente estudo, verificamos a eficiência da técnica NIRS para discriminação de duas 

espécies do gênero Gynaikothrips (Phlaeothripidae): G. ficorum e G. uzeli. Investigamos 
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também a eficiência desta técnica na discriminação de indivíduos de diferentes regiões 

geográficas destas duas espécies de tripes. Especialistas costumam ter dificuldade em 

distinguir estas duas espécies com base na sua morfologia externa, e sua diferenciação é 

feita geralmente pelo comprimento de determinadas cerdas do pronoto (Mound et al., 

1995). Contudo, variações regionais nos comprimentos das cerdas em ambas as espécies 

já foram encontradas, comprometendo a fiabilidade desse caracter para a identificação 

das espécies (Mound & Marullo, 1996; Retana-Salazar, 2006; Goldarazena et al., 2008). 

Esta é a primeira investigação sobre o uso da técnica NIRS para o reconhecimento  de 

tisanópteros, e são apresentadas as vantagens, limitações e pespectivas dessa abordagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Espécies-alvo 

Gynaikothrips ficorum e G. uzeli são espécies fitófagas originárias do Sudeste Asiático 

(Mound & Marullo, 1996; Cavalleri et al., 2011), e atualmente encontram-se amplamente 

distribuídas pelo mundo. Ambas induzem galhas em folhas de Ficus e possuem 

importância econômica, uma vez que atacam figueiras utilizadas na ornamentação e 

arborização de várias cidades do mundo (Mound et al., 1995; Santos & Ramalho, 1997). 

Gynaikothrips ficorum é relatada como intimamente relacionada à Ficus microcarpa 

enquanto que G. uzeli à Ficus benjamina (Mound et al., 1995; Dobbs & Boyd Jr., 2006). 

A morfologia externa destes dois tripes é muito similar, e frequentemente a espécie de 

planta onde o indivíduo foi coletado é utilizado na sua identificação. Entretanto, 

populações mistas destas espécies de tripes foram observadas tanto em galhas de F. 

benjamina quanto em F. microcarpa na Austrália (Tree et al., 2015). 
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Coleta dos insetos  

Os espécimes de Gynaikothrips ficorum e de G. uzeli utilizados aqui foram coletados, e 

inicialmente identificados, a partir de suas plantas hospedeiras (Ficus microcarpa e F. 

benjamina, respectivamente) (Tabela 1). Os tripes foram coletados em quatro cidades 

brasileiras entre abril e setembro de 2015 (Figura 1). Os locais de coletas incluem regiões 

geográficas distintas, algumas separadas por distâncias superiores à 4500 Km. Em 

laboratório, os espécimes adultos encontrados foram acondicionados em microtubos 

plásticos contendo álcool 70% e armazenados em geladeira até o momento da captura dos 

dados espectrais. 

 

 Figura 1. Mapa com os locais de coletas no Brasil dos espécimes de Gynaikothrips 

ficorum e Gynaikothrips uzeli. 1 – Manaus/Amazonas, 2 – Jequié/Bahia, 3 – São 

Lourenço do Sul/Rio Grande do Sul, e 4 – Pelotas/Rio Grande do Sul. 
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Coleta dos dados espectrais 

Os espectros no Infravermelho Próximo foram obtidos em aparelho Nicollet Antaris II 

FT-NIR Analyzer (ThermoScientific) disponível junto ao Herbário do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (Herbário-INPA), Manaus, Amazonas, Brasil. A calibração 

(branco) do equipamento foi realizada a cada quatro horas. Cada indivíduo foi escaneado 

50 vezes, com uma resolução de 2.0 cm-1 e leituras espectrais expressas em valores de 

absorbância entre números de onda de 4.000 a 10.000 cm-1. A captura de dados por 

indivíduo levou cerca de 2 minutos. 

Tabela 1. Locais de coleta dos espécimes de Gynaikothrips ficorum e Gynaikothrips uzeli, apresentando a 

localidade, os códigos das plantas amostradas, bem como número de indivíduos coletados (N) e as referidas 

coordenadas geográficas. GFI – Gynaikothrips ficorum, GUZ – Gynaikothrips uzeli, JEQ – Jequié/Bahia, 

MAO – Manaus/Amazonas, PEL – Pelotas/Rio Grande do Sul, e SLS – São Lourenço do Sul/Rio Grande 

do Sul. 

ESPÉCIE LOCALIDADE PLANTA AMOSTRADA N COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

GFI 
JEQ 

PNT4 79 -13.858381, -40.082437 

PNT5 82 -13.863802, -40.058558 

PNT6 72 -13.856843, -40.082903 

PEL ARV1 71 -31.7570893,-52.3401125 

GUZ 

JEQ 

PNT1 72 -13.868465, -40.074403 

PNT2 72 -13.8690597,-40.073377 

PNT3 70 -13.873968,-40.069156 

MAO 

CAN2 72 -3.1017912,-59.9849835 

ASS1 73 -3.0934296,-59.992596 

PET1 72 -3.0994406,-59.9876277 

SLS ARV2 71 -31.3679064, -51.9840795 

TOTAL 806  
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Para a realização da leitura, cada espécime foi retirado do microtubo com auxílio de um 

pincel 000 e colocado por alguns segundos sobre papel filtro para retirada do excesso de 

álcool. Com o auxílio do pincel, o indivíduo foi posicionado ventralmente sobre a região 

de emissão do feixe de luz. Por padronização, realizamos as leituras somente na posição 

ventral e com adultos inteiros não jovens, uma vez que posições, partes do indivíduo e 

fases diferentes tendem a absorver a radiação de forma diferente, podendo interferir no 

resultado final. Para evitar a dispersão de luz foi utilizado um diafragma e sobre ele uma 

tampa, cobrindo o ponto de captura do espectro. Após este procedimento, os tripes foram 

montados em lâminas microscópicas, segundo o método proposto por Mound & Marullo 

(1996), para confirmação da espécie. O material voucher encontra-se depositado no 

Grupo de Pesquisas em Abelhas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(GPA/INPA). 

 

Análise dos dados  

Os dados espectrais foram analisados estatisticamente com o auxílio do programa R 3.2.5 

(R Development Core Team, 2016). Análises de Componentes Principais (PCA) (Jolliffe, 

1986) foram feitas, a fim de visualizar os agrupamentos dos espécimes de acordo a 

espécie e por localidade. Com o intuito de verificar o potencial dos dados na 

discriminação das espécies foram realizadas duas análises discriminantes lineares (LDA) 

(Kohavi, 1995). Na primeira validação cruzada (70/30) 70% dos dados dos indivíduos 

amostrados geraram um modelo discriminante, e os 30% dos dados restantes formaram o 

“dado teste”, utilizado para validar o modelo. A análise foi realizada com 100 

randomizações com diferentes composições de dados modelo e dados teste em cada uma 

delas. A porcentagem geral para o 70/30 foi computada pela média das 100 

randomizações. 
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Na segunda (“Leave One Out” – LOO) o método de validação cruzada baseou-se na 

retirada de uma mostra por vez do conjunto total de dados (K-1 amostras) para gerar a 

função discriminante e a amostra retirada (“deixada de fora”) serviu para validar o 

modelo. A análise foi feita então K vezes, sempre deixando uma amostra de fora e o 

percentual de acertos e erros foi a soma de cada teste. A identidade prevista pelo modelo 

para cada amostra pôde então ser confrontada com a identificação da lâmina taxonômica, 

e as predições erradas revisadas quanto a sua identificação prévia.  

Foram selecionadas as variáveis mais informativas na análise discriminante para 

discriminar espécies e localidade por meio do método stepwises (Xiaobo et al., 2010), 

buscando maior independência das variáveis. Em seguida, novas análises discriminantes 

e os processos de validação foram realizadas a fim de verificar a eficiência do modelo. 

As análises para discriminação de espécie foram realizadas primeiramente em amostras 

de uma mesma região (Jequié/Bahia). Em seguida, buscando verificar a eficiência da 

predição em amostras mais heterogêneas, acrescentamos os dados das outras três 

localidades (Tabela 1 e Figura 1). Na descriminação por localidade (reconhecer a cidade 

de origem das amostras) analisamos cada espécie em separado e por fim as duas espécies 

juntas (todos os dados). 

 

RESULTADOS  

Foram amostrados 806 indivíduos, sendo 304 espécimes de Gynaikothrips ficorum e 502 

espécimes de G. uzeli. Um único espectro por indivíduo foi gerado a partir de 6224 

valores de absorbância capturados. Com base nesses espectros individuais foram geradas 

as médias para as análises por espécie e por localidade. 
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Discriminação por espécie 

A Análise de Componente Principal (PCA) de espécies de Jequié/Bahia foi plotada 

apenas com a Componente Principal 1 (PC1), uma vez que explicava 99,54% da variação 

dos dados por espécie. O gráfico apresenta os indivíduos de cada espécie agrupada e sem 

sobreposição entre elas (Figura 2). As predições de ambas as Análises Discriminantes 

Lineares (LDA) foram próximas aos 100% (Tabela 2), demonstrado a eficiência da 

técnica na discriminação das espécies com indivíduos de uma mesma região. 

 

Figura 2. Análise de Componentes Principais (PCA) com o Componente Principal (PC1) 

explicando 99,54% da variação espectral por NIRS nas duas espécies de Gynaikothrips 

em amostras da cidade de Jequié/Bahia. 

 

Quando acrescentamos as amostras de outras três cidades a PC1 explicou 98,6% da 

variação dos dados por espécie e apresentou, mais uma vez, nuvens separadas para cada 

espécie (Figura 3). A análise discriminante mostrou a eficiência da técnica ao distinguir 

as espécies oriundas de diferentes localidades com percentual de acerto em torno de 84% 

em ambos os testes de validação (Tabela 2). 
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Figura 3. Análise de Componentes Principais (PCA) com o Componente Principal (PC1) 

explicando 98,6% da variação espectral por NIRS nas duas espécies de Gynaikothrips, 

utilizando todo o conjunto de amostras. 

 

Tabela 2. Percentuais de acertos para a Validação Cruzada 70/30 e Validação Cruzada 

Leave One Out (LOO) nas análises dos dados espectrais antes e após stepwise. GFI – 

Gynaikothrips ficorum, GUZ – Gynaikothrips uzeli, JEQ – Jequié-Bahia-Brasil.  

 
ANTES DA 

STEPWISE 
Nº VARIÁVEIS 

SELECIONADA

S 

APÓS 

STEPWISE 

 70/30 LOO 70/30 LOO 

POR ESPÉCIE 
GFI/GUZ-JEQ > 98% 99,1% 21 > 99% 99,4% 

TODOS > 84% 84,3% 33 > 84% 84,9% 

POR 

LOCALIDADE 

GFI > 97% 98,4% 27 > 99,5% 99,7% 

GUZ > 97% 91,9% 12 > 90% 90,4% 

TODOS > 80% 83,7% 31 > 84% 84,5% 

 

A stepwise selecionou diferentes quantidades de variáveis que melhor contribuíram na 

diferenciação das espécies e/ ou localidade em cada análise (Tabela 2 e Figura 4). Em sua 

maioria, esses comprimentos de ondas corresponderam a ligações C-H (hidrocarbonetos). 

Houve melhora no percentual de descriminação de espécie nas análises feitas após a 

stepwise (Tabela 2) possivelmente por ter excluído o ruído dos espectros. O ruído 
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espectral pode ter sido formado devido a pouca presença de material biológico para essa 

leitura em decorrência do diminuto tamanho do tripes (cerca de 3 mm). 

 

Figura 4. Perfil de espectros brutos NIRS para Gynaikothrips indicando as variáveis mais informativas 

selecionadas pelo stepwise (barras verticais). A – Padrão da média dos espectros de Gynaikothrips ficorum 

(N=233) e de G. uzeli (N=214) na cidade de Jequié/Bahia; B – Padrão da média dos espectros de G. ficorum 

(N=304) e de G. uzeli (N=502) de todas as amostras analisadas. 

 

Discriminação por localidade 

Nas PCAs de cada espécie, a PC1 explicou 98,35% e 99,05% da variação nos dados de 

discriminação por localidade (Gynaikothrips ficorum e G. uzeli, respectivamente) (Figura 

5). Os indivíduos da mesma espécie se agruparam, sem mistura entre elas. 
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 Figura 5. Análise de Componentes Principais (PCA) por localidade por espécie. Acima 

– análise das amostras de Gynaikothrips ficorum (GFI). Abaixo – análise das amostras de 

Gynaikothrips uzeli (GUZ). JEQ – Jequié/Bahia, MAO – Manaus/Amazonas, PEL – 

Pelotas/Rio Grande do Sul, e SLS – São Lourenço do Sul/Rio Grande do Sul. 

Nas análises com dados de uma única espécie a eficiência da técnica em reconhecer a 

localidade foi comprovada, sendo que melhores resultados foram obtidos para G. ficorum. 

Para ambas as espécies, o percentual de acerto foi superior a 97% na validação cruzada 

70/30 e de 91,9% e 98,4% em Leave One Out (LOO) (G. uzeli e G. ficorum, 

respectivamente) (Tabela 2).  
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Quando analisadas ambas espécies juntas, a PC1 respondeu 98,6% da variação dos dados 

por localidade (Figura 6). Não houve sobreposição de dados em nenhuma delas e as 

amostras de Jequié formaram dois grupos, um para cada uma das espécies. As análises 

descriminantes apresentaram percentuais de acertos superiores a 80% (Tabela 2). 

 

 

Figura 6. Análise de Componentes Principais (PCA) por localidade com ambas espécies. 

JEQ – Jequié/Bahia, MAO – Manaus/Amazonas, PEL – Pelotas/Rio Grande do Sul, e 

SLS – São Lourenço do Sul/Rio Grande do Sul. 

 

Da mesma forma que para as análises de descriminação de espécies, os comprimentos de 

ondas selecionados (Figura 7) em sua maioria corresponderam a ligações C-H 

(hidrocarbonetos). As análises feitas após a stepwise apresentaram melhores valores de 

predição acertada, com exceção da predição de localidade com amostras de G. uzeli 

(Tabela 2). 
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Figura 7. Perfil de espectros brutos NIRS para Gynaikothrips indicando as variáveis mais informativas 

selecionadas pelo stepwise (barras verticais). A – Padrão da média dos espectros de G. ficorum por 

localidade. Jequié (N=233) e Pelotas (N=71); B – Padrão da média dos espectros de G. uzeli por localidade. 

Jequié (N=214), Manaus (N=217) e São Lourenço do Sul (N=71); e C – Padrão da média dos espectros de 

G. ficorum e de G. uzeli por localidade, de todas as amostras analisadas. 

 

Ambos os modelos de Análise Discriminante Linear utilizados (70/30 e LOO) 

apresentaram resultados equivalentes. Desta forma, qualquer um dos dois modelos 

poderia ser utilizado nas análises, mas ressaltando que o LOO permite reconhecer a 

amostra predita erradamente. 

As variáveis selecionadas em cada análise e as PCAs feitas após stepwise encontram-se 

ao final do artigo como material suplementar. 

 

DISCUSSÃO 

Discriminação das amostras por espécie 

A comparação com dados de outros trabalhos é dificultada, uma vez que não há 

padronização na obtenção e análises dos dados e cada modelo de espectrômetro exige 

uma forma própria de preparação das amostras para captura dos dados espectrais. No 
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entanto, os modelos geralmente são validados quando a predição de acertos é total ou 

quando predições inferiores compensam, sobretudo, o dispêndio de tempo e os altos 

custos com outras técnicas. 

Utilizando NIRS, Mayagaya et al.  (2009) verificaram a previsão de distinção entre duas 

espécies de mosquitos vetores da malária com 80% de precisão em espécimes coletados 

em campo e de quase 100% em insetos criados em laboratório. Uma precisão de distinção 

de 85% foi observada por Cole et al. (2003) em análises de casulos de duas espécies de 

parasitoides. Aldrich et al. (2007) conseguiram uma precisão de predição de 95% em 

análise de três espécies de cupins e de 80% em análise de subespécies. Ainda, Klarica et 

al. (2011) utilizaram o NIRS para discriminar duas espécies crípticas de formigas com 

98,8% de acerto. Salientamos que as formas de captura e análise podem ser diferentes, 

mas em todos os modelos os princípios da técnica são os mesmos. Desta forma, o índice 

de predição maior que 98% para as espécies de Gynaikothrips de uma mesma região e de 

84% para espécimes de diferentes regiões é considerado aqui como muito satisfatório.  

Mehle & Trdan (2012) sugerem que, para tisanóptera, outros métodos de identificação 

sejam empregados em casos que a identificação morfológica não seja possível, ou então 

complexa ou demorada. Estes autores recomendam que a condição ideal para as 

identificações definitivas em tripes considerem pelo menos dois métodos 

complementares. A partir dos nossos resultados, consideramos que a NIRS pode auxiliar 

nesta identificação, especialmente em virtude da não destruição dos espécimes, análise 

em curto tempo e com baixo custo.  

A morfometria tem se apresentado também como ferramenta alternativa na identificação 

de tisanópteros.  A utilização de métodos estatísticos sobre um conjunto de caracteres 

morfométricos tem se mostrado eficiente. Fedor et al. (2008) trataram dados 

morfométricos com um modelo de rede neural artificial e conseguiram predição correta 
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de 97% para 18 espécies de tripes de quatro gêneros diferentes. Ainda, utilizando a mesma 

metodologia Fedor et al. (2013) conseguiram discriminar duas espécies de Thrips com 

100% de acerto. Apesar desses valores, a utilização dessa técnica esbarra na necessidade 

de preparação de lâminas taxonômicas e conhecimento das estruturas morfológicas para 

as medições dos caracteres morfométricos, algo complexo para não-especialistas.  

Além da morfometria, análises moleculares têm sido utilizadas para identificação de 

tripes. Nos últimos anos as principais pesquisas com essa metodologia utilizam-se do 

DNA barcode com esse intuito (exemplo: Brunner et al., 2002; Timm et al., 2008; Iftikhar 

et al., 2016). Apesar da robustez e repetibilidade dos dados, da possibilidade da extração 

de DNA por métodos não-destrutivos, da utilização de todos os estágios dos insetos e da 

não necessidade de espécimes intactos, o DNA barcode ainda é uma técnica cara e não 

disponível a todos os laboratórios.  

Uma outra potencial vantagem do uso da NIRS é a possibilidade de triagem dos 

espécimes que eventualmente necessitem seres montadas em lâminas taxonômicas. Como 

o modelo de validação cruzada LOO (Leave one out), testa cada espécime 

individualmente, seriam montadas apenas as predições tidas como erradas, e assim, 

conferida sua identificação. 

 

Discriminação das amostras por localidade 

 

As análises por localidade apresentaram valores próximos às análises para discriminação 

de espécie (Tabela 2), porém mostrando-se mais eficiente nas análises com Gynaikothrips 

ficorum.  

Segundo Klarica et al. (2011) a cutícula dos insetos tem uma assinatura química para cada 

espécie e que esta pode ser captada pela NIRS, como verificado nos comprimentos de 
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ondas selecionados nas stepwises. Em sua grande maioria, foram regiões associadas a 

hidrocarbonetos (ligações C-H) (Workman Jr. & Weyer, 2012), provavelmente 

hidrocarbonetos cuticulares dos espécimes analisados. Porém, essa “impressão digital 

espectral” proveniente de seus processos celulares (Rodríguez-Fernández et al., 2011) e, 

portanto, própria de cada indivíduo, de certa forma, parece estar presente em nível de 

grupo/localidade.  

Essa “impressão digital espectral grupal” já era esperada em populações de G. uzeli. 

Segundo Mascarenhas et al. (2015) populações de G. uzeli apresentam baixa 

variabilidade genética e são altamente estruturadas. O mesmo deve acontecer em 

populações de G. ficorum, uma vez que possuem características bioecológicas (hábito 

galhador, capacidade de dispersão e haplodiploidia) semelhantes a G. uzeli. Além disso, 

para Foley et al. (1998) as informações capturadas em espectros NIR podem revelar 

características funcionais que refletem interações e influências ambientais. Isso 

corroboraria com a ideia de que indivíduos de uma mesma espécie e localidade 

apresentem perfis espectrais mais próximos entre si, uma vez que sofrem influência e têm 

que responder de forma semelhante às interações ambientais.  

 

A análise dos resultados apresentados aqui nos permite apontar que a NIRS é uma técnica 

eficiente para o reconhecimento e discriminação de espécies de Thysanoptera e 

promissora para estudos taxonômicos. Algo que futuramente pode ser feito é a captura de 

dados em lâminas taxonômicas já montadas. E, desta forma, verificar se os materiais 

utilizados na montagem das lâminas (lâmina microscópica, lamínula, e o meio de 

montagem – bálsamo do Canadá ou Hoyer), bem como a clarificação do espécime 

interferem na capturada dos dados. Além disso, a utilização dessa técnica por vários 
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pesquisadores conduziria a construção de um banco de dados espectrais online de 

diferentes espécies e localidades. 

Desta forma, com base nas análises aqui feitas, percebemos o potencial da NIRS em 

análises de discriminação de espécies, bem como de análises em nível intraespecífico. 

Acreditamos que a técnica possa ser empregada em outros grupos de tisanópteros, 

auxiliando, principalmente, os estudos de grupos controversos em que outras abordagens 

têm se mostrado pouco viáveis. Avanços no desenvolvimento e produção de 

espectrofotômetros menores e portáteis, bem como de novas análises estatísticas podem 

contribuir no incremento destas pesquisas. 
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Tabela Suplementar 1. Número e tamanho de onda das variáveis selecionadas nas 

stepwises nas análises de discriminação de Gynaikothrips ficorum (GIF) e G. uzeli (GUZ) 

por espécie e por localidade.  

 

ESPÉCIE LOCALIDADE 

GFI_GUZ_Jeq TODOS GIF GUZ TODOS 

Número 

de onda 

(cm-1) 

Tamanho 

de onda 

(nm) 

Número 

de onda 

(cm-1) 

Tamanho 

de onda 

(nm) 

Número 

de onda 

(cm-1) 

Tamanho 

de onda 

(nm) 

Número 

de onda 

(cm-1) 

Tamanho 

de onda 

(nm) 

Número 

de onda 

(cm-1) 

Tamanho 

de onda 

(nm) 

4294,695 2328,45 5095,974 1962,33 4104,742 2436,21 5205,896 1920,90 4104,742 2436,21 

5190,468 1926,61 5108,509 1957,52 4790,312 2087,55 5208,789 1919,83 4790,312 2087,55 

5195,29 1924,82 5109,473 1957,15 4973,516 2010,65 5215,539 1917,35 4973,516 2010,65 

5260,857 1900,83 5204,932 1921,25 5257 1902,23 5224,217 1914,16 5257 1902,23 

5290,749 1890,09 5275,321 1895,62 5392,958 1854,27 5227,109 1913,10 5392,958 1854,27 

5788,293 1727,63 5290,749 1890,09 5395,85 1853,28 5237,716 1909,23 5395,85 1853,28 

5909,787 1692,11 6910,661 1447,04 5681,263 1760,17 5242,537 1907,47 5656,193 1767,97 

6135,417 1629,88 6917,41 1445,63 5771,901 1732,53 5245,43 1906,42 5681,263 1760,17 

6679,245 1497,18 6944,409 1440,01 5796,007 1725,33 5247,358 1905,72 5752,616 1738,34 

6936,695 1441,61 6962,729 1436,22 5807,578 1721,89 5248,322 1905,37 5771,901 1732,53 

6941,516 1440,61 6973,336 1434,03 5893,395 1696,81 5250,251 1904,67 5796,007 1725,33 

7243,321 1380,58 6975,265 1433,64 6167,237 1621,47 5257,965 1901,88 5807,578 1721,89 

7633,836 1309,96 6987,799 1431,07 6276,195 1593,32   5888,573 1698,20 

7635,764 1309,63 6999,37 1428,70 6295,48 1588,44   5893,395 1696,81 

7764,972 1287,83 7032,154 1422,04 6371,654 1569,45   6167,237 1621,47 

7818,969 1278,94 7049,51 1418,54 6476,756 1543,98   6276,195 1593,32 

7898,036 1266,14 7056,26 1417,18 6602,106 1514,67   6295,48 1588,44 

9182,395 1089,04 7080,366 1412,36 6916,446 1445,83   6371,654 1569,45 

9414,775 1062,16 7082,294 1411,97 7306,961 1368,56   6476,756 1543,98 

9567,124 1045,25 7083,259 1411,78 7512,342 1331,14   6602,106 1514,67 

9813,968 1018,96 7095,793 1409,29 7899 1265,98   6916,446 1445,83 

  7106,4 1407,18 8112,096 1232,73   7306,961 1368,56 

  7148,826 1398,83 8476,576 1179,72   7512,342 1331,14 

  7162,326 1396,19 8797,666 1136,67   7667,584 1304,19 

  7181,61 1392,45 9135,147 1094,67   7899 1265,98 

  7189,324 1390,95 9222,893 1084,26   8112,096 1232,73 

  7194,146 1390,02 9690,546 1031,93   8476,576 1179,72 

  7204,752 1387,97     8797,666 1136,67 

  7220,18 1385,01     9135,147 1094,67 

  7262,606 1376,92     9222,893 1084,26 

  7340,709 1362,27     9690,546 1031,93 

  7480,522 1336,81       

  7484,38 1336,12       
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Figura Suplementar 1. Análise de Componentes Principais (PCA) por espécie. A – 

Análise das duas espécies com amostras de Jequié/Bahia. B – Análise utilizando todas as 

amostras de ambas as espécies. 
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Figura Suplementar 2. Análise de Componentes Principais (PCA) por localidade. A – 

Análise das amostras de Gynaikothrips ficorum. B – Análise das amostras de 

Gynaikothrips uzeli. C – Análise de ambas espécies: JEQ – Jequié/Bahia, MAO – 

Manaus/Amazonas, PEL – Pelotas/Rio Grande do Sul, e SLS – São Lourenço do Sul/Rio 

Grande do Sul. 


