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RESUMO 

 

A ordem Thysanoptera compreende insetos diminutos, partenogenéticos, normalmente de 

coloração castanho a preto quando adultos e apresentam asas franjadas. A espécie 

Gynaikothrips uzeli (Zimmermann, 1900) foi descrita, primeiramente, na Ásia, mas tem 

distribuição pantropical e está estreitamente relacionada com Ficus benjamina L (Moraceae), 

sua planta hospedeira. Há pouca informação sobre as galhas produzidas por esses insetos e 

menos ainda se sabe sobre a estrutura genética populacional. Assim, este trabalho teve como 

objetivo caracterizar galhas induzidas por G. uzeli em F. benjamina, determinar a 

variabilidade genética e caracterizar a estrutura populacional de G. uzeli. Para a análise de 

galhas foram feitas coletas no verão e no inverno no município de Jequié. Foram coletadas, 

aleatoriamente, vinte árvores. As mesmas foram divididas em quatro quadrantes e em cada 

um deles coletadas cinco galhas, totalizando 400 galhas por coleta.  No estudo molecular foi 

utilizado primers ISSR e foram feitas: a) análises intragalha, na qual dez indivíduos foram 

amostrados em quatro galhas distintas. b) entre galhas de uma mesma árvore, na qual foram 

coletados dois indivíduos por galha e c) entre galhas de árvores de uma mesma cidade, na 

qual foram coletados três indivíduos de galhas diferentes em 11 árvores. Além disso, foram 

analisadas geneticamente seis populações de diferentes localidades no estado da Bahia, para 

isso foram amostrados insetos de dez árvores por cidade, sendo que em cada uma delas foram 

coletados três tripes, perfazendo um total de 30 indivíduos por localidade. Quanto à 

caracterização das galhas, os resultados indicaram que o verão é a época de maior taxa de 

reprodução. Foi verificada uma baixa quantidade de machos nas galhas, indicando uma 

estrutura endogâmica de acasalamento. Uma grande quantidade de artropodes associados às 

galhas foi verificada, incluindo representantes de nove ordens de invertebrados. A análise 

molecular evidenciou uma baixa variabilidade genética e uma alta estruturação entre as seis 

populações de G. uzeli analisadas. Fatores genéticos como a haplodiploidia e deriva genética 

associados a características biológicas, tais como hábito galhador e baixa capacidade de 

dispersão podem explicar, pelo menos em parte, os resultados obtidos.  

 

Palavras-chave: Ficus benjamina, galha foliar, ISSR, partenogênese, variabilidade genética. 
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ABSTRACT 

 

The order Thysanoptera comprises tiny insects, parthenogenetic, usually colored brown to 

black when adults and have wings fringed. The species Gynaikothrips uzeli (Zimmermann, 

1900) has been described, primarily in Asia, but has a pantropical distribution and is closely 

related to Ficus benjamina L (Moraceae), its host plant. There is little information about the 

galls produced by these insects and even less is known about the population genetic structure. 

Thus, this study aimed to characterize galls induced by G. uzeli in F. benjamina, determine 

the genetic variability and characterize population structure of G. uzeli. For the analysis of 

galls were collected in summer and winter in Jequié. Were chosen at random, twenty trees. 

They were divided into four quadrants and in each five galls collected totaling 400 galls per 

collection. In the study molecular we used   ISSR primers and were made: a) intra gall 

analysis, in which ten individuals were sampled in four distinct galls. b) among galls on the 

same tree, in which two individuals were collected by gall and c) among galls of trees of the 

same city, in which three individuals were collected from galls on 11 different trees. 

Furthermore, we analyzed genetically six different populations in the state of Bahia. We 

sampled insects in ten trees per city, and in each three thrips were collected, for a total of 30 

individuals per location. Regarding the characterization of galls, the results indicated that the 

summer is the season of higher reproduction rate. We verified a low amount of males in the 

galls, indicating a structure endogamic of mating. A large amount of arthropods associated 

with galls was observed, including representatives of nine orders of invertebrates. Molecular 

analysis revealed a low genetic variability and a high structuring among six populations of G. 

uzeli analyzed. Genetic factors such as haplodiploidy and genetic drift associated with 

biological characteristics such as gall habit and low dispersibility may explain, at least in part 

the results obtained. 

 

Key words: Ficus benjamina, leaf galls, ISSR, parthenogenesis, genetic variability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma ordem com representantes tão diversos quanto aos hábitos alimentares, 

comportamento social e habitats, que são haplodiplóides e de metamorfose peculiar, como são 

as espécies da ordem Thysanoptera apresentam características que por si só já deveriam ser 

atrativas à pesquisa. Em torno desses indivíduos há sempre a possibilidade de pesquisas que 

forneçam dados que os extrapolem e que permita conexão com outras ordens, fornecendo 

dados para compreensão, por exemplo, da evolução dos comportamentos sociais dos insetos. 

Dentre os tisánopteros, as espécies que são formadoras de galhas chamam a atenção, 

da mesma forma que as espécies que estão relacionadas a pragas agrícolas e/ou que são 

vetores de vírus. Isto geralmente ocorre pelas produções das galhas serem em plantas com 

valor comercial ou de interesse ornamental. 

Como as galhas são estruturas que abrigam diferentes tipos de animais, seu estudo 

revela-se uma fonte de conhecimento de interações dentro e entre táxons e dos mesmos com a 

planta hospedeira. 

Espécies introduzidas sempre foram fontes de discussões, debates e estudos acerca 

da necessidade e motivos de sua introdução, bem como de suas consequências. Em alguns 

casos essa introdução se dá de forma “natural”, como acontece com espécies que 

acompanham a introdução de seus hospedeiros.  

Diante dessas características optamos por estudar o Gynaikothrips uzeli 

Zimmermann (1900) (Thysanoptera: Phlaeothrepidae) introduzido no Brasil juntamente com 

o Ficus benjamina L.(Moraceae), entendendo que uma espécie haplodiplóide, formadora de 

galha, de comportamento subsocial e associada a uma árvore comumente utilizada na 

arborização das cidades baianas forneceria informações relevantes a cerca de suas interações 

intra e interespecífica.  

Reconhecendo a importância de unir estudos genéticos aos dados biológicos, 

optamos também por análises moleculares para o G. uzeli visando verificar a estrutura e a 

diversidade de algumas populações.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Ordem Thysanoptera 

 

Os tisanópteros (comumente conhecidos por thrips ou lacerdinha) são insetos 

minúsculos (0,5 a 15 mm, excluindo-se as antenas), delgados, alongados, comumente 

achatados dorso-ventralmente, cabeça alongada, geralmente hipognata e de coloração 

esbranquiçada a negra (Gullan & Cranston, 2008). Seu tamanho diminuto e comportamento 

críptico facilita a sua dispersão para novos habitats por meio do transporte de seus 

hospedeiros (Brunner et al, 2002), por isso alcançaram o status de cosmopolita, e sua 

ocorrência diminui no sentido dos trópicos para as regiões polares (Lewis, 1973).  Foram 

primeiramente descritos por De Geer (1744), depois Linneaus agrupou as espécies conhecidas 

num gênero chamado Thrips e Haliday (1836) classificou-os na ordem Thysanoptera. 

(Kumm, 2002). 

 Apesar de seu nome derivar da característica de suas asas franjadas (Gr. “thysanos” = 

franja; “pteros” = asas) (Lewis, 1973) sua principal sinapomorfia é a assimetria das suas peças 

bucais, visto que, no adulto apenas a mandíbula esquerda está presente, a direita não se 

desenvolve além da fase de embrião (Mound & Marullo, 1996; Mound & Morris, 2004). 

Além desta, apresenta outras sinapormofias como pretarso com garras reduzidas e com arólio 

eversível (estrutura em forma de almofada, presente entre as garras de alguns insetos), e 

segmentação tarsal reduzida (um ou dois artículos) (Grimaldi et al., 2004) 

Atualmente são conhecidas mais de 8000 espécies em todo o mundo, sendo agrupadas 

em duas subordens (Terebrantia e Tubulifera), nove famílias e 750 gêneros (CSIRO 

ENTOMOLOGY, 2011). Segundo a classificação de Mound et al. (1980), a subordem 

Terebrantia (presença de ovipositor externo) agrega oito famílias – Uzelothripidae, 

Merothripidae, Aeolothripidae, Melanthripidae, Adiheterothripidae, Fauriellidae, 

Heterothripidae e Thripidae – e a subordem Tubulifera (sem ovipositor externo) apenas a 

família Phlaeothripidae (Pinent, 2001; Moritz et al.,2001). 

Segundo Moritz (1995), os tisanópteros apresentam desenvolvimento 

holometamorpho, por apresentar ínstares pré-imaginais que se alimentam, seguidos de 

ínstares que não se alimentam e nos quais há substituição das estruturas juvenis por estruturas 

imaginais.  

Nas espécies da subordem Tubulifera o desenvolvimento pós-embrionário compreende 

dois estágios larvais, uma fase pré-pupa e dois estágios pupais. Na subordem Terebrantia, de 
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forma geral, após os dois estágios larvais há apenas os estágios de pré-pupa e pupa (Lewis, 

1973; Mound & Marullo, 1996) (Fig. 1). O ciclo de vida completo dura de duas a três 

semanas, dependendo da temperatura, umidade e disponibilidade de alimento (Andrewartha, 

1971). Segundo Lewis (1973), pode ocorrer 12 a 15 gerações/ano em regiões quentes e em 

estufas, e apenas uma ou duas em regiões frias. 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida na ordem Thysanoptera. A – Subordem Tubulifera. B – Subordem 

Terebrantia. 

 

Os tripes possuem uma diversidade de habitats e hábitos alimentares. Habitam desde 

flores, brotos, folhas tenras a madeira morta ou em decomposição infestadas de fungos. 

Possuem alimentação fitófaga, micófaga e algumas espécies são predadoras de outros tripes, 

cochonilhas, mosca branca, ácaros e nematoides (Strassen, 1995). Duas espécies são 

reconhecidas como ectoparasitas: Aulacothrips dictyotus Hood e A. minor Cavalleri, 

Kaminski & Mendonça Jr (Izzo et al., 2002, Cavalleri et al, 2011, Alves-Silva & Del-Claro, 

2011). 

Diversas espécies alcançaram o status de praga em decorrência de sua alimentação, 

eliminação de fluido anal e oviposição nos tecidos (isto em Terebrantia) provocarem danos 

em uma ou mais partes das plantas (Childers, 1997). Além disso, algumas espécies são 

vetores de agentes fitopatogênicos, embora menos de 0,2% são reconhecidamente vetores de 

tospovírus (Ananthakrishnan, 1973, 1993; Lewis, 1987; Mound, 2001; Brunner e Frey, 2010). 

Tais danos podem ser refletidos na queda de produtividade, na aparência, má-formação e 

nanismo de plantas e frutos, prejudicando ou impedindo a comercialização dos mesmos 

(Monteiro & Mound, 2012). 

Em contra partida, sua presença pode ser benéfica quando associada: i) à polinização, 

como em Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (Annonaceae) (Gottsberger, 1999) e Ocotea porosa 
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(Imbuia) polinizada por Frankliniella gardenia (Silva, 2009) e ii) ao controle biológico de 

plantas daninhas e de artrópodes (Monteiro & Mound, 2012), como no caso das espécies, 

Liothrips urichi Karny que se alimenta em folhas de Clidemia hirta (Lewis, 1973) e 

Andothrips ramancandrai Karny que preda outros tripes galhadores (Boyd et al., 2006; 

Cambero-Campos et al., 2010; Sepulveda Cano et al., 2009), respectivamente. Um tripes 

adulto pode carregar em seu corpo até 200 grãos de pólen (Ananthakrishnan et al., 1981; 

Ananthakrishnan, 1993a). 

 A maioria das espécies é solitária, porém existem espécies subsociais como 

Suocerathrips linguis Mound & Marullo (Moritz, 2002) e eussociais tais como 6 espécies do 

gênero Kladothrips (Terry, 1997; Monteiro e Mound, 2012). 

 Os tisanópteros são haplodiplóides (à semelhança dos Hymenopteros e alguns 

Coleopteros e Homopteros) e predominantemente partenogenéticos arrenótocos, sendo os 

machos produzidos de ovos não fecundados (Crespi, 1993; Kumm & Moritz, 2008). Em 

espécies em que os machos são ausentes ou raros, a partenogênese telítoca pode ser 

obrigatória, como em Heliothrips haemorrhoidalis (Lewis, 1973; Gullan & Cranston, 2008; 

Monteiro & Mound, 2012). Apesar da maioria das espécies de tripes se reproduzirem por 

oviparidade, há espécies ovovivíparas (facultativas ou não) e vivíparas (Monteiro & Mound, 

2012). 

 O dimorfismo sexual, exibido por muitas espécies, inclui diferenças fisiológicas, 

comportamentais e morfológicas, tais como: i) pernas dianteiras alargadas em machos ou 

fêmeas, ii) antenas alongadas em machos, iii) suave afilamento dos últimos segmentos 

abdominais nos machos, e iv) morfologia distinta das asas e tamanho corporal entre os sexos. 

Isto influencia os padrões de seleção sexual e comportamento de acasalamento, 

consequentemente interferindo na razão e alocação sexual (Ananthakrishnan, 1993; Crespi, 

1993; Monteiro & Mound, 2012). 

 

 Taxonomia 

 

 Yoshizawa e Saigusa (2001) propõem que as superordens Condylognatha 

(Thysanoptera e Hemiptera) e Psocodea (Pscoptera e Phthiraptera) sejam grupos irmãos e 

formem a subdivisão Paraneoptera, definida por características derivadas das peças bucais e 

redução no número de tarsômeros. Da mesma forma, Condylognatha é sustentada por 

derivações na cabeça e peças bucais, dos escleritos basais das asas anteriores e presença de 

um anel esclerotizado entre os artículos do flagelo da antena. 
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São propostas três diferentes sistemas de classificação para ordem Thysanoptera. 

Batthi (1988) propõe a criação da superordem Thysanopteroidea por acreditar que as 

inúmeras diferenças morfológicas entre os representantes de Terebrantia e Tubulifera são o 

bastante para elevá-las ao nível de ordem. Zherikhin (2002) rebaixa a ordem Thysanoptera à 

subordem Thripina, que juntamente com a subordem Lophioneurina † formaria a ordem 

Thripida, porém diferenças morfológicas descritas em membros de Lophioneuridae 

enfraquecem essa proposta (Mound & Morris, 2004). A mais aceita é a classificação proposta 

por Mound et al., (1980), em que a ordem Thysanoptera é composta pelas subordens 

Terebrantia e Tubulifera, considerando as sinapomorfias das partes bucais e dos tarsos 

evidências da monofilia da ordem. 

Dentro dessa última classificação, Mound et al. (1980) propõem duas hipóteses de 

relação filogenética para as subordens. Na primeira, Phlaeothripidae seria irmão das oitos 

famílias de Terebrantia (Tubulifera e Terebrantia seriam grupos irmãos) e na segunda, 

Phlaeothripidae seria irmão de Panchaetothripinae (subfamília de Thripidae). A primeira 

hipótese é reforçada pelo grande número de diferença entre as duas subordens (Mound & 

Morris, 2004). 

 

Figura 2. Possíveis relações filogenéticas das famílias pertencentes à ordem Thysanoptera 

(Mound et al., 1980). Em preto subordem Terebrantia e em vermelho subordem Tubulifera. A 

– Subordens Terebrantia e Tubulifera como grupos irmãos. B – Subordem Tubulifera como 

grupo irmão da família Thripidae. (Fonte: Brito, 2011) 
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Os dados moleculares obtidos até o momento confirmam a monofilia da ordem 

Thysanoptera, mas não esclarece as relações filogenéticas dentro da mesma (Mound & 

Morris, 2007). 

 A subordem Tubulifera (“portadores de tubo”) é caracterizada pela ausência de 

ovipositor e apresentar o último segmento abdominal modificado em uma estrutura 

semelhante a um tubo. Segundo a classificação de Stannard (1957) a subordem possui apenas 

a família Phlaeothripidae Uzel (1895) que é composta de duas subfamílias (Idolothripinae – 

com cerca de 80 gêneros e Phlaeothripinae – com cerca de 370 gêneros). Aproximadamente 

3.500 espécies foram descritas para essa família, sendo que muitos são micófagos e vivem nos 

trópicos (Moritz et al., 2001).  

 Dentre os quase 370 gêneros de Phlaeothripinae o gênero Gynaikothrips Zimmermann 

(1900) possui 41 espécies descritas (CSIRO ENTOMOLOGY, 2011), principalmente para o 

sudeste asiático. É caracterizado por apresentar o III segmento antenal com um sensor, o IV 

segmento com três ou quatro sensores, nem todas as cerdas do pronoto serem desenvolvidas e 

inúmeras estrias no pronoto (Mound & Marullo, 1996). Contudo, pela dificuldade de 

identificação das espécies, o gênero permanece mal definido (Hoddle et al., 2012). Tal 

dificuldade pode ser observada com as duas únicas espécies do gênero, até então, registradas 

no Brasil, G. ficorum e G. uzeli, morfologicamente semelhantes, porém com a segunda 

possuindo as cerdas pronotal posteroangular e epimoral mais longas (Hoddle et al., 2012, 

Retana- Salazar, 2006). 

 A espécie G. uzeli (Zimmermann, 1900) é de ocorrência pantropical, primeiramente 

descrita no sudeste asiático, mas com registro no Novo Mundo (Held et al, 2005; Cambero-

Campos et al., 2010; Cavalleri et al., 2011) e está intimamente relacionada com o Ficus 

benjamina L (Moraceae). Possui várias sinonímias: Mesothrips uzeli Zimmermann, 1900; 

Phloeothrips longitubus Bagnall, 1909 e Gynaikothrips garitacambroneroi Retana, 2006 

(Hoddle et al., 2012, CSIRO ENTOMOLOGY, 2011). 

O adulto possui entre 2,5 a 3,6 mm de comprimento e de coloração castanho escuro a 

preto. Ciclo de vida de cerca de 30 dias e com uma média de oito gerações/ano (Farong et al., 

1995). Foi introduzido no Brasil nos anos 70, juntamente com o F. benjamina (Santos & 

Ramalho, 1997). 

 

 

 

 Aspectos gerais de Ficus benjamina L. 
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Existem cerca de 755 espécies de figueiras (Ficus, Moraceae) em todo o mundo, a 

maior parte (511) ocorrendo na Ásia, Malásia, ilhas do Pacífico e Austrália (região Indo-

Australásia) e cerca de 132 na região Neotropical (América Central e do Sul), constituindo um 

dos maiores gêneros de angiospermas (Berg & Corner, 2005; FIGWEB, 2013; Rønsted et al., 

2008).  

Embora apresentem formas de crescimento distinto, todas as espécies de Ficus são 

reconhecidas por sua inflorescência (figo ou sicônio) – receptáculo fechado, contendo em seu 

interior numerosas flores femininas uniovulares e flores masculinas (Hossaert-Mckey et al., 

1994). As figueiras são importantes recursos genéticos, com alto valor econômico e 

nutricional. Eles também desempenham um papel importante na geração de biodiversidade 

em floresta por meio da produção de frutos ao longo do ano e fornecendo uma importante 

fonte de alimento para a maioria dos vertebrados frugívoros em trópicos (Harrison, 2005). 

Segundo Bortolini et al. (2008) os representantes desse gênero se reproduzem, especialmente, 

por propagação vegetativa. 

A espécie F. benjamina é originária da Índia e Malásia (Souza et al., 2002), foi 

introduzida no Brasil por volta de 1970 e é amplamente utilizada na arborização urbana 

(Santos & Ramalho, 1997). Devido à dificuldade de identificação com espécies afins (F. 

microcarpa e F. retusa) muitos as consideram um complexo de espécies e aceitam F. nítida e 

F. waringiana como seus sinônimos (Bailey & Bailey 1976, Grin, 2013). Ficus benjamina 

tem sido bastante utilizada em estudos por seu grande potencial antibacteriano (Reschke et al., 

2007).  

 

  Interação Gynaikothrips uzeli x Ficus benjamina 

 

Os tripes galhadores compreendem mais de 300 espécies, principalmente da 

subordem Tubulífera, ocorrendo no centro da Austrália, sudeste asiático e Índia, e se 

estendendo por toda região tropical e subtropical do Velho e Novo Mundo (Mound, 1971, 

Mound, 1996).  

A associação entre tripes galhadores e a planta hospedeira apresenta-se como uma 

estratégia trófica especializada e altamente espécie-específica (Ananthakrishnan, 1993). De tal 

forma que a associação de G. uzeli e G. ficorum, espécies de tripes morfologicamente 

semelhantes, com suas plantas hospedeiras F. benjamina e F. microcarpa, respectivamente é 

considerada importante caracter taxonômico (Mound et al. 1995; Dobbs & Jr., 2006). 
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Segundo Mound (1994) o gênero Gynaikothrips é um dos poucos em que se podem verificar 

os padrões de coevolução entre hospedeiro e parasita. 

Geralmente, o ciclo de vida dos galhadores dura cerca de 30 dias, podendo ocorrer de 

dez a 12 gerações em um ano, como acontece com Arrhenothrips ramakrishnae, Schedothrips 

orientalis e Gynaikothrips flaviantennatus (Ananthakrishnan, 1993). Os tripes galhadores dão 

preferência a tecidos jovens das plantas e o tamanho e a forma da galha variam com a espécie 

indutora (Raman & Ananthakrishnan, 1984; Ananthakrishnan, 1993).  

Em geral, as galhas são definidas como células, tecidos ou órgãos de plantas 

patologicamente desenvolvidas que surgem por hipertrofia e/ou hiperplasia, como resultado 

da estimulação por organismos estranhos (Gullan & Cranston, 2008; Tree e Walter, 2009).  

As galhas induzidas pelo G. uzeli em F. benjamina, caracterizam-se pela dobradura da 

folha ao alimentar-se dos tecidos foliares (Retana-Salazar & Sánchez-Chacón, 2009). As 

mesmas, além de fonte de alimento, servem também como abrigo e proteção contra 

predadores, além de favorecer tolerância a mudanças microclimáticas (Ananthakrishnan, 

1993; Ananthakrishnan & Raman de 1989; Mound & Morris, 2005; Gonçalves-Alvim & 

Fernandes, 2001).  

Segundo Ananthakrishnan (1993), além da espécie principal, as galhas podem incluir 

outras espécies secundárias que podem ser inquilinos, parasitas, predadores, ou visitantes 

ocasionais. 

 

 Marcadores moleculares e estudos genéticos em tripes galhadores 

 

 Até o desenvolvimento de marcadores moleculares (década de 1960), os estudos de 

polimorfismos nas populações baseavam-se apenas em características morfológicas, o que 

levavam a considerar as populações geneticamente homogêneas devido às poucas variantes 

fenotípicas (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Futuyma, 1992). Contudo, a utilização desses 

marcadores auxiliou no estabelecimento dos princípios do mapeamento genético e análises de 

mapas de ligação (Bered et al., 1997; Guimarães & Moreira, 2001). 

 Com os avanços da genética e da biologia molecular foram desenvolvidas outras 

técnicas para o desenvolvimento de marcadores genéticos úteis na identificação, 

caracterização e avaliação dos recursos genéticos vegetais (Faleiro, 2007; Ferreira & 

Gratapaglia, 1998) que, posteriormente, foram extrapolados para outros organismos. 

Inicialmente, a utilização de marcadores isoenzimáticos permitiu resolver dificuldades 

detectadas pelos marcadores morfológicos, mas apesar de ser um marcador codominante e de 
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fácil adaptação a qualquer organismo (Caixeta et al., 2006), nem toda variabilidade pode ser 

detectada, uma vez que nem toda mutação no material genético leva a alterações na estrutura 

proteica (Solferini & Scheepmaker, 2001). A aplicação dessa técnica em organismos 

haplodiplóides (como os Thysanopteros) não obteve resultados satisfatórios devido à falta de 

variação observada (Snyder, 1974; Metcalf et al., 1975; Pamilo et al., 1975; Crespi, 1990). 

 Antes do surgimento da PCR (Polymerase Chain Reaction) na década de 1980 

permitindo a amplificação de sequências de DNA, a técnica de RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) permitia verificar a variabilidade genética utilizando material nuclear, 

rDNA, mtDNA e cpDNA (Avise, 1993). Porém é uma técnica de custo elevado, trabalhosa, 

que exige disponibilidade de biblioteca de sondas e utiliza material radioativo (Forrest, 1994; 

Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

Com o desenvolvimento da PCR vários outros marcadores moleculares foram 

desenvolvidos. Dentre estes, o ISSR (Inter Simple Sequence Repeats), destaca-se por sua 

utilização na caracterização genética de plantas, fungos, vertebrados e insetos (Wolf, 2005). 

Sua metodologia não requer isolamento prévio nem sequenciamento específico do DNA, 

permite detectar polimorfismo em região do DNA flanqueada por microssatélites utilizando 

um único primer com 16 a 20pb (Zietkiewicz et al., 1994). Segundo Reddy et al. (2002), o 

ISSR tem sido utilizado no estudo da diversidade genética a níveis intra e interespecífico e em 

populações muito relacionadas uma vez que essas regiões são abundantes no genoma. 

 De forma geral, o interesse em tripes formadores de galhas e seus hospedeiros têm 

aumentado consideravelmente, não só com ênfase em estudos de sua biologia (Fathi et al, 

2011, Japão; Wills et al, 2004, Austrália), ecologia (Reitz et al, 2011, na China; Whitfield et 

al, 2005, na USA) e taxonomia (Mound, 2004, na Austrália;), mas também em análises 

moleculares. Podemos destacar os trabalhos de Chapman e Crespi (1998) que verificaram o 

elevado parentesco e a endogamia em duas espécies de tripes eusociais utilizando marcadores 

microssatélites (Austrália), o de Mcleish et al. (2006) que estudaram o papel do acasalamento 

entre irmãos na evolução social de tripes indutores de galhas em Acacia (Austrália) e Mcleish 

et al. (2006a) que associaram morfo-tipo de galha de Acacia com a espécie de tripes que o 

induz (Austrália). Bono e Crespi (2008) que estudaram o parentesco da co-fundadora e 

produtividade em colônias de Dunatothrips (tripes social) em Acacia na Austrália e Chapman 

et al. (2011) estudando a evolução da reprodução em soldados  de tripes social (Austrália). 

Apesar de estar associados a uma planta com valor comercial ornamental (F. 

benjamina), o G. uzeli ainda é pouco estudado. Entretanto, alguns trabalhos vêm sendo 

realizados sobre sua biologia, ocorrência, distribuição e controle (Farong et al., 1995; Held et 
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al., 2005; Lin, 2005; Held & Boyd Jr., 2008). Além disso, Retana-Salazar (2006) analisou a 

variação de alguns caracteres morfológicos do complexo Gynaikothrips uzeli-ficorum de 

Porto Rico, Cuba e Costa Rica; e, Garita-Cambronero e Lizano-Fallas (2006) determinaram a 

existência de dimorfismo sexual de Gynaikothrips garitacambroneroi indutor de galhas em 

Ficus benjamina na Costa Rica. Com análise molecular o único trabalho publicado até esse 

momento foi o realizado por Brito et al. (2012) avaliando a estrutura populacional e 

diversidade genética em populações de G. uzeli do Brasil, utilizando o marcador RAPD. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivos Gerais 

 

o Caracterizar galhas induzidas por G. uzeli em árvores de F. benjamina, 

determinando a área foliar, a quantidade de indivíduos adultos e imaturos, 

razão sexual e fauna associada. 

 

o Estimar a variabilidade genética e a estrutura populacional intragalha, entre 

galhas de uma mesma árvore, entre árvores de uma localidade e entre 

diferentes populações de G. uzeli utilizamos o marcador molecular ISSR. 

 

 Objetivos Específicos  

 

o Verificar o efeito de fatores abióticos na flutuação populacional de G. uzeli em 

coletas no verão e inverno. 

 

o Inferir sobre a influência do Bioma, distância geográfica entre populações e 

aspectos comportamentais na geração de variabilidade genética. 
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CARACTERIZAÇÃO DE GALHAS DE Gynaikothrips uzeli (THYSANOPTERA: 

PHLAEOTHRIPIDAE) em Ficus benjamina (MORACEAE) 

RESUMO: As galhas produzidas por tripes são estruturas simples quando comparadas com 

outros grupos de artrópodos e pouco conhecidas quanto a diversos aspectos. Assim, este 

trabalho teve como objetivo a caracterização de galhas induzidas por Gynaikothrips uzeli em 

Ficus benjamina, classificando-as quanto ao aspecto foliar, determinando a área foliar, 

quantidade de adultos e imaturos, razão sexual e artrópodes associados. As galhas foram 

coletadas no verão e no inverno no município de Jequié, Bahia, Brasil. Vinte árvores 

escolhidas, aleatoriamente, foram divididas em quatro quadrantes, e em cada um deles 

coletadas cinco galhas, perfazendo um total de 400 galhas por coleta. Os dados indicaram que 

G. uzeli apresenta uma maior taxa de reprodução no período com temperaturas mais elevadas 

e sem precipitação. A razão sexual encontrada foi baixa (tendenciosa às fêmeas), apontando 

para uma estrutura endogâmica de acasalamento. A fauna associada de artrópodes presentes 

nas galhas foi mais abundante no período de inverno e incluiu representantes das ordens 

Hemiptera, Hymenoptera, Araneae, Coleoptera, Neuroptera, Psocoptera, Thysanoptera, 

Diptera e Blattodea. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ficus benjamina, galha foliar, inimigos naturais, razão sexual, 

Tripes.  

 

ABSTRACT: The galls produced by thrips are simple structures when compared with other 

groups of arthropods and little known about many aspects. Thus, this study aimed to 

characterize galls induced by Gynaikothrips uzeli in Ficus benjamina, ranking them as the 

aspect leaf, causing the leaf area, number of adults and immature, sex ratio and associated 

arthropods. The galls were collected in summer and winter in Jequié, Bahia, Brazil. Twenty 

trees selected randomly were divided into four quadrants, and each five galls collected a total 

of 400 galls per collection. The data indicated that G. uzeli has a higher breeding rate during 

with higher temperatures and without precipitation. The sex ratio was low (biased to females), 

pointing to a structure inbreeding mating. The associated fauna of arthropods present in galls 

was more abundant during winter and included representatives of the orders Hemiptera, 

Hymenoptera, Araneae, Coleoptera, Neuroptera, Psocoptera, Thysanoptera, Diptera and 

Blattodea. 
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KEY WORDS: Ficus benjamina, leaf gall, natural enemies, sex ratio, Thrips. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Thysanopteros ou tripes apresentam uma ampla diversidade alimentar, englobando 

espécies predadoras, micófagas e fitófagas, (Rotenberg & Whitfield 2010, Mound 2005, Terry 

1997). Sua alimentação fitófaga acarreta danos a várias partes da planta, sendo que várias 

espécies são formadoras de galhas, dentre estas, espécies do gênero Gynaikothrips 

Zimmermann (1900). A associação entre tripes galhadores e a planta hospedeira apresenta-se 

como uma estratégia trófica especializada e em alguns casos espécie-específica 

(Ananthakrishnan 1993). As espécies Gynaikothrips uzeli e Gynaikothrips ficorum 

distinguem-se morfologicamente apenas pelo comprimento relativo das cerdas posterolateral 

do pronoto e muitas vezes essa diferenciação tem sido auxiliada pela planta utilizada como 

hospedeira. Muito embora controversa essa distinção tem sido baseada na associação espécie-

específica entre G. uzeli e Ficus benjamina e entre G. ficorum e Ficus microcarpa (Mound et 

al 1995, Dobbs & Jr. 2006).  

As galhas induzidas por G. uzeli em F. benjamina, caracteriza-se pela dobradura da 

folha ao alimentar-se dos tecidos foliares (Retana-Salazar & Sánchez-Chacón 2009). Além de 

fonte de alimento, as galhas também, servem como abrigo e proteção contra predadores, 

assim como de espécies inquilinas pertencentes a diversas ordens de artrópodes (Gonçalves-

Alvim & Fernandes 2001, Mound et al 1995). 

De forma geral, o interesse em tripes formadores de galhas e seus hospedeiros têm 

aumentado, especialmente, estudos sobre sua biologia (Fathi et al 2011, Wills et al 2004), 

ecologia (Reitz et al 2011, Whitfield et al 2005), taxonomia (Mound 2004) e biologia 

molecular (Mcleish et al 2006, Rotenberg & Whitfield 2010).  

Apesar de distribuição cosmopolita, poucos trabalhos sobre a biologia do G. uzeli 

foram realizados. Em 1995, Farong et al, estudou as características biológicas de G. uzeli em 

trabalho realizado em Jinggu, China; Held et al. (2005), fez um estudo sobre a distribuição e 

revisou a biologia de G. uzeli no sudoeste dos Estados Unidos; Lin (2005) pesquisou a 

ocorrência e o controle de G. uzeli em F. microcarpa em Simão, na China; Held & Jr. (2008), 

estudaram a evolução de armadilhas adesivas e inseticidas na prevenção de galhas induzidas 

por G. uzeli em F. benjamina. Vale ressaltar ainda o estudo de Brito et al (2012) avaliando a 

estrutura populacional e diversidade genética em populações de G. uzeli no Brasil. Segundo 

Kranz et al (2001), o conhecimento do papel ecológico e genético de tripes galhadores é de 
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fundamental importância no estudo da evolução do comportamental social de espécies 

haplodiplóides, uma vez que seu ciclo de vida difere de outros insetos sociais. 

Frente à escassez de estudos, este trabalho tem como objetivo caracterizar galhas 

induzidas por G. uzeli em árvores de F. benjamina, determinando a área foliar, a quantidade 

de indivíduos adultos e imaturos, razão sexual e fauna associada, buscando verificar o efeito 

de fatores abióticos na flutuação populacional de G. uzeli. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As galhas foram coletadas em árvores de F. benjamina (Moraceae), no município de 

Jequié – BA (S 13
0
 52’ 4.9” W 40

0
 04’ 26.7”), no período de 1 a 10 de fevereiro (verão) e de 

25 de julho a 03 de agosto de 2012 (inverno).  Para coleta das galhas foram selecionadas 20 

árvores de diferentes tamanhos de copa e cada uma foi dividida em quatro quadrantes e em 

cada um deles foram coletadas, aleatoriamente, cinco galhas, perfazendo um total de 400 

galhas por período de coleta e, portanto, 800 galhas no total.  

As galhas foram acondicionadas, individualmente, em sacos plásticos e transportadas 

até o Laboratório de Biologia de Insetos (LABI) da UESB onde foram analisadas. Cada galha 

teve seu interior lavado com álcool 70% e o material obtido acondicionado em placa de petri. 

Em seguida, este foi analisado em estereomicroscópio e contabilizado adulto, imaturo e as 

exúvias (quando na ausência de indivíduos em outro estágio de desenvolvimento) e a 

ocorrência de artrópodes associados. Os insetos foram fixados em etanol absoluto, 

acondicionados em tubos plásticos de 2 mL e identificados ao nível taxonômico mais 

específico, com auxílio de especialistas. A separação de machos e fêmeas foi feita levando-se 

em conta o dimorfismo sexual da espécie no qual os machos adultos são menores que as 

fêmeas (Garita-Cambronero & Lizano-Fallas, 2006). Nos casos duvidosos os indivíduos 

foram dissecados a fim de verificar a genitália. 

As galhas coletadas foram classificadas em três tipos considerando o aspecto foliar, 

mais especificamente, a textura e o grau de dobradura das mesmas. Assim, galhas do tipo 

jovem apresentam folhas flexíveis e parcialmente dobradas. As galhas maduras apresentam 

folhas pouco flexíveis (ressecada) e dobradas, e as galhas do tipo velha apresentam folhas não 

flexíveis, muito ressecada e completamente dobrada (Fig 1). 
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Fig 1 Diferentes tipos de galhas induzidas por G. uzeli em Ficus benjamina: jovem (A), 

madura (B) e velha (C).  

 

A área foliar foi calculada por meio da fórmula desenvolvida por Amazonas et al 

(2008): 

AE = π.ab = (3,14.CW)/4 = 0,785.CW  

 Onde a e b representam os semi-eixos maior e menor da elipse, respectivamente. No 

cálculo da área da elipse, os semi-eixos são metade do comprimento (a=C/2) e metade da 

largura (b=W/2), respectivamente, daí o fator 1/4 aparecer na fórmula (Amazonas et al 2008) 

(Fig 2).  

 

Fig 2 Folha de F. benjamina mostrando as medidas utilizadas para cálculo da área. 

Comprimento (C) e largura (W).  

 

 O cálculo da razão sexual de tripes adultos foi determinado pela razão entre o total de 

machos sobre o total de fêmeas (Quicke 1997).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados absolutos obtidos na análise das 800 galhas induzidas por G. uzeli em F. 

benjamina estão sumarizados na tabela 1. 

Os dados revelam um acentuado decréscimo (72,55%) no número total de G. uzeli, do 

verão para o inverno. Este decréscimo se deve, provavelmente, a influência do período de 

coleta, uma vez que no verão a média de temperatura máxima foi de 31,7º, enquanto que no 
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inverno a média de temperatura máxima foi de 27,7°. Não houve precipitação em nenhum dos 

períodos. Segundo Gonçalves (1997) e Leite et al (2002) as altas temperaturas e reduzidas 

precipitações favorecem a população de tripes, enquanto chuvas pesadas aumentam a taxa de 

mortalidade, principalmente ninfas e adultos presentes nas folhas (Kajita et al 1996). As 

galhas já formadas amenizam esse efeito, mas não totalmente. Assim, os dados indicam que o 

G. uzeli apresenta uma maior taxa reprodutiva em temperaturas mais elevadas. Isto é 

reforçado quando observamos que os imaturos representaram 80,09% do total de tripes no 

verão e no inverno, apenas 20,87%. 

 

Tabela 1 Dados da análise das 800 galhas de F. benjamina induzidas por G. uzeli, 

apresentando o número de fêmeas, machos, total de fêmeas e machos, imaturos, total de G. 

uzeli e outros artrópodes associados contabilizados na coleta no Verão, Inverno e a soma de 

ambas. 

 

Segundo Ananthakrishnan (1993), além da espécie principal, as galhas apresentam 

outras espécies secundárias que podem ser inquilinos, parasitas, predadores, ou visitantes 

ocasionais. Entres os predadores estão alguns hemípteros, outros tisanópteros, algumas 

formigas, moscas, vespas, larvas de neurópteros, ácaros, pseudoescorpiões e aranhas 

(Monteiro & Mound 2012). 

Foi observada uma fauna associada às galhas de G. uzeli constituída de artrópodes de 

diversas ordens: Araneae, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Neuroptera, Psocoptera, 

Thysanoptera, Diptera e Blattodea (Tab 2). Esta fauna esteve presente em maior quantidade 

no período de inverno (acréscimo de 115,17%) que no verão (Tab 1). Neste último, 90,81% 

foi representada por predadores e 87,28% no inverno (Tab 3). Como observado no inverno, 

62,47% da fauna associada foi de Montandoniola moraguesi Puton (1896) (Hemiptera: 

Anthocoridae) o que pode também ter contribuído com o decréscimo na população total de G. 

uzeli, visto que o mesmo é um eficiente predador de G. uzeli, predando-o em todas as suas 

etapas de desenvolvimento (Funasaki 1966). 

 

 

ADULTOS 
IMATUROS 

TOTAL FAUNA 

FÊMEAS MACHOS TOTAL 

 G. 

UZELI ASSOCIADA 

VERÃO 4447 77 4524 18201 22725 369 

INVERNO 4843 93 4936 1302 6238 794 

TOTAL 9290 170 9460 19503 28963 1163 
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Tabela 2 Classificação taxonômica da fauna associada às galhas em F. benjamina induzidas 

por G. uzeli nas coletas do Verão e Inverno, indicando a quantidade de imaturos e adultos 

encontrados, exceto M. moraguesi e A. ramachandrai. 

VERÃO 

 ORDEM TÁXON IMATUROS ADULTOS 

ARANEAE 

- 5 - 

Thomisidae  

 

- 1 

COLEOPTERA - 

 

- 1 

HEMIPTERA Aleyrodidae 

 

14 - 

HYMENOPTERA Formicidae 

Nylanderia sp 
 

Crematogaster sp  
 

Cardiocondyla sp 

- 

 

- 1 

- 5 

- 1 

  5 

NEUROPTERA Chrysopidae 

 

- 1 

    TOTAL  19 15 

     INVERNO 

ORDEM TÁXON IMATUROS ADULTOS 

ARANEAE - 23 - 

Thomisidae  

 

- 3 

BLATTODEA - 

 

1 - 

COLEOPTERA - 

 

- 7 

DIPTERA - 

 

- 1 

HEMIPTERA Aleyrodidae 11 - 

HYMENOPTERA 

Formicidae 

 

- 39 

Eulophidae: Tetrastichinae 
5 - 

- 1 

NEUROPTERA 

Chrysopidae 1   

Hemerobiidae 

 

  1 

PSOCOPTERA 

- 7 - 

- 

 

- 3 

THYSANOPTERA Thripidae: Selenothrips rubrocinctus 

 

- 2 

TOTAL  48 57 
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Held et al (2005) relata a presença de aranhas em galhas de G. uzeli no sudoeste dos 

EUA. A dieta alimentar de várias espécies de aranha inclui os insetos, uma vez que as 

mesmas buscam primariamente por presas sésseis ou que se movem vagarosamente (Carrol 

1980). A relação entre as aranhas e a galha pode ser estabelecida pelo fato da mesma confinar 

os G. uzeli e demais artrópodes associados em seu interior dificultando sua fuga e facilitando 

a predação. Leite et al (2006) relata a espécie do gênero Thomisidae (Misumenops spp.) 

associado ao Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) em plantações de berinjela 

(Solanum melongena) em dois municípios de Minas Gerais, Brasil. 

Até então não existia na literatura associação de Psocoptera em galhas de G. uzeli. 

Neste trabalho foi coletada dez espécimes de uma morfoespécie (Tab 2) nos três diferentes 

tipos de galhas. Sabe-se que algumas espécies alimentam-se de ovos de outros insetos, e, 

principalmente de fungos e líquens (Aldrete & Mockford 2012). Assim, provavelmente os 

psocópteros sejam inquilinos eventuais das galhas, as quais devem servir como abrigo. 

A mesma relação de inquilinismo deve haver entre o Diptero e a larva de Blattodea 

encontrados (Tab 2), uma vez que a ocorrência dos mesmos nas coletas foi baixa e não há 

relato de associação dos mesmos com tisánopteros. 

Foi documentada por Kudô (1995) a presença de Selenothrips rubrocinctus em Ficus 

sp. no Nepal, Malásia e Filipinas. O mesmo já foi relatado na região de Jequié em mangueira 

(Mangifera indica), amendoeira de praia (Terminalia catappa) e mini rosa (Rosa chinensis) 

(Brito et al. dados não publicados). 

A presença do hemíptero da família Aleyrodidae em árvores de F. benjamina, foi 

relatado no trabalho de Velasco et al (2011) que observou a infestação da espécie Singhiella 

simplex (Hemiptera: Aleyrodidae) em F. benjamina no município de São Paulo. No nosso, em 

função de terem sido coletados apenas imaturos, ficou impossibilitado afirmar que se trata da 

mesma espécie de percevejo (Tab 2). 

Os Eulophidae (Hymenoptera:Parasitica) apresentam biologia diversificada sendo 

parasitóides (internos e externos), hiperparasitas de várias ordens de insetos, bem como, 

alguns representantes fitófagos (Melo et al 2012). A espécie Tetrastichus thripophonus 

(Waterston 1923) foi descrita a partir de sua criação em prepupas de G. uzeli (Waterston 

1923, Wolcott 1948). Há registro de sua presença em Porto Rico, Trinidad & Tobago e nos 

USA (Wolcott 1948) e em galhas de G. ficorum no Brasil (Bennett 1965). Neste trabalho os 

eulofídeos coletados pertencem à subfamília Tetrastichinae, a mesma subfamília de T. 

thripophonus (Tab 2). 
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Os Formicidae e Coleoptera coletados estariam associados, provavelmente, com o F. 

benjamina e não necessariamente com o G. uzeli, visto que estudos demonstraram que ambos 

estão relacionados à dispersão de sementes de várias espécies de Ficus (Nadel et al 1991, 

Kaufmann et al 1991), desta forma indicando uma relação de inquilinismo e/ou visitação às 

galhas.  

Coletamos, também, dois espécimes de Chrysopidae (uma larva e um adulto) e um 

adulto de Hemerobiidae. Para o primeiro há relato de larvas como predadores de G. uzeli 

(Held et al 2005), para o segundo é sabido que larvas e adultos são geralmente predadores 

(Freitas & Penny 2012). 

O percevejo M. moraguesi foi o inseto mais abundante nas galhas analisadas (Tab 3). 

O mesmo é reconhecido como predador eficaz de várias espécies de tripes e desde 1966 é 

utilizado no Havaí, como agente de controle biológico de G. uzeli (Dobbs & Boyd Jr. 2006). 

É considerado nativo do Sudoeste da Ásia, apesar de ser originalmente descrito na França. Já 

alcançou status cosmopolita sendo relatada em alguns países da África, Ásia, Austrália, 

Europa e das Américas (Funasaki 1966, Dobbs & Boyd Jr. 2006, Pluot-Sigwalt et al 2009, 

Cano et al 2009). Em estudo realizado por Funasaki (1966) com G. ficorum, observou-se que 

as ninfas de 1º e 2º ínstares de M. moraguesi alimentam-se de ovos e ninfas de G. ficorum e as 

ninfas de 3º, 4º e 5º ínstares alimentam-se dos tripes em qualquer fase de desenvolvimento, 

inclusive os adultos. Dobbs & Boyd Jr (2006) relataram o M. moraguesi como predador 

também de Androthrips ramachandrai. 

Outro predador de tisanópteros bastante presente nas galhas foi o tripes A. 

ramachandrai (Tab 3). Descrito inicialmente na Índia, mas já relatada em Trinidad & Tobago, 

Belise, Porto Rico, USA (Boyd Jr & Held 2006), México (Camero Campos et al 2010), 

Colômbia (Sepúlveda Cano et al 2009), Argentina (Borbón & Agostini) e Brasil (Cavalleri et 

al 2011) como predador de vários tripes galhadores entre eles o G. uzeli (Boyd Jr & Held 

2006). Imaturos e adultos de A. ramachandrai foram observados em laboratório se 

alimentando de estágios imaturos de G. uzeli e G. ficorum (Cavalleri et al 2011). 

 

Tabela 3 Valores absolutos e percentual de M. moraguesi, A. ramachandrai e outros 

artrópodes associados nas coletas no Verão e Inverno no município de Jequié, Bahia. 

  Verão Inverno 

 Indivíduos % Indivíduos % 
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Na Tabela 4 são apresentadas as médias de adultos (macho, fêmea e total), imaturos, 

total de G. uzeli (adultos e imaturos), fauna associada geral, M. moraguesi e A. ramachandrai 

nos diferentes aspectos de galhas nas coletas no verão e inverno (Tab 4). Ainda que as galhas 

maduras apresentem as maiores médias, e assim, esteja de acordo com a proposta de 

Ananthakrishnan e Raman (1989) de que galhas maduras apresentam populações maiores, 

enquanto que, galhas em formação apresentam populações menores, de forma geral as 

análises de variância mostraram-se não significativas a 5%, portanto, não havendo diferenças 

entre as médias das galhas. As exceções – na coleta no verão a relação entre Aspecto da Galha 

e: Área Foliar, Total de G. uzeli, e Imaturos; na coleta no inverno a relação entre Aspecto da 

Galha e: Área Foliar e Fêmeas – mostraram significativas e a média das galhas maduras 

estatisticamente diferente das demais. 

 

Tabela 4 Número de galhas, média e desvio padrão da área foliar e médias para adultos 

(macho, fêmea e total), imaturos, total de G. uzeli (adultos e imaturos), fauna associada geral, 

M. moraguesi e A. ramachandrai nos diferentes aspectos de galhas (jovem, madura e velha) 

em coletas no Verão e Inverno. 

ASPECTO FOLIAR 

  VERÃO INVERNO 

 

Jovem Madura  Velha  Jovem Madura  Velha  

Nº de galhas 

 

78 

 

296 

 

26 

 

103 

 

258 

 

39 

 

Área foliar 7,64 ± 

3,81 

 

9,39 ± 

3,46 

 

6,95 ± 

2,47 

 

5,44 ± 

3,71 

 

7,46 ± 

3,07 

 

4,31 ± 

1,93 

 

Adultos 

Machos 

 

0,24 

 

0,19 

 

0,12 

 

0,14 

 

0,27 

 

0,26 

 

Fêmeas 

 

8,10 

 

12,12 

 

8,73 

 

8,50 

 

14,18 

 

7,95 

 

Total  

 

8,35 

 

12,31 

 

8,85 

 

8,63 

 

14,45 

 

8,21 

 

Imaturos (larvas) 

 

10,24 

 

56,79 

 

22,73 

 

0,95 

 

4,35 

 

2,10 

 

Adultos + Imaturos 18,59 69,10 31,58 9,58 18,79 10,31 

Montandoniola moraguesi Puton (1896) 171 46,22 496 62,47 

Androthrips ramachandrai Karny (1926) 165 44,59 197 24,81 

Outros 34 9,19 101 12,72 

TOTAL 370 100 794 100 
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Fauna associada (total) 

 

0,55 

 

1,60 

 

0,69 

 

1,28 

 

2,36 

 

1,36 

 

Montandoniola moraguesi 

  

0,12 

 

0,53 

 

0,19 

 

0,44 

 

1,57 

 

1,10 

 

Androthrips ramachandrai 

 

0,21 

 

0,48 

 

0,23 

 

0,80 

 

0,43 

 

0,08 

 

 

As correlações analisadas com relação à área foliar, quando estabelecidas mostraram-

se fracas (Tab 5). Estes dados indicam que áreas foliares maiores ou menores podem abrigar 

populações de vários tamanhos indistintamente. 

 

Tabela 5 Correlação de Pearson entre Área Foliar (AF) e Fêmeas (FEM), Machos (MAC), 

Total de G. uzeli (TOT), A. ramachandrai (AND), M. moraguesi (MM) e outros artrópodes 

associados (OUT), nas coletas no Verão, Inverno e Geral (Verão + Inverno).  
 

  FEM MAC IMA TOT AND MM OUT   

AF 
0.21671 0.00563 0.31451 0.32139 -.05742 0.15107 0.14478 

FEV 
<.0001 0.9106 <.0001 <.0001 0.2519 0.0025 0.0037 

         
AF 

0.14591 0.11775 0.07578 0.14673 0.05259 0.19026 0.06974 
AGO 

0.0034 0.0185 0.1308 0.0033 0.294 0.0001 0.1639 

         
AF 

0.1588 0.06453 0.2977 0.30652 0.01608 0.11487 0.04873 
GERAL 

<.0001 0.0681 <.0001 <.0001 0.6497 0.0011 0.1685 

 

A razão sexual observada em G. uzeli, (Tab 6) difere, matematicamente, dos valores 

encontrados para as espécies Kladothrips rugosus (0,42 machos) e Onconthrips tepperi (0,12 

machos) (Mound 1971), contudo, em conjunto, esses valores apontam para razões sexuais em 

favor das fêmeas. Segundo Crespi (1993) a forma em que se dá a fundação das galhas é de 

fundamental importância para compreensão da alocação sexual em tripes, consequentemente, 

refletindo na razão sexual.  

Estudos com O. tepperi demonstraram que o acasalamento aparentemente ocorre antes 

da dispersão das fêmeas, enquanto que em K. rugosus isto ocorre após a dispersão. Assim em 

K. rugosus a fundação de novas galhas ocorre, na maioria das vezes, por uma única fêmea, 

um casal ou vários adultos de ambos os sexos, enquanto que em O. tepperi a fundação se dar 

por uma fêmea (Crespi 1993). 

Podemos propor que para G. uzeli aconteça algo semelhante, ou seja, uma ou poucas 

fêmeas fundando uma galha. Isso explicaria, ao menos em parte, a baixa razão sexual 

encontrada nas galhas. Além disso, as fêmeas fundadoras, possivelmente, se acasalaram com 

um macho irmão no interior da galha da qual migraram. Sendo, portanto, comuns os 
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acasalamentos endogâmicos nessa espécie. Outro fator que poderia explicar a baixa 

quantidade de macho nas galhas é que larvas de machos poderiam estar presentes na galha, 

mas não teriam sido contabilizados, visto que em algumas espécies os machos emergem antes 

das fêmeas e tem uma vida mais curta (Mound e Marullo, 1996). 

 

Tabela 6 Número amostral (N) e razão sexual de machos de G. uzeli nas coletas dos meses de 

Verão, Inverno e Total, por aspecto foliar e dados gerais. 

 

 

 

 

Os dados deste trabalho apontam para uma maior taxa reprodutiva do G. uzeli em 

temperaturas mais elevadas, e que a baixa quantidade de macho pode ser um indicativo que 

uma ou poucas fêmeas fecundadas sejam responsáveis pelo processo de fundação de galhas e 

a endogamia seja um processo reprodutivo comum em G. uzeli. A fauna de artrópodes 

associada à galha de G. uzeli foi bem diversa, com a ocorrência de espécimes da ordem 

Psocoptera e Hemerobiideos até então não registradas. Estudos adicionais sobre o padrão de 

fundação de galhas, bem como estudos de parentesco genético entre indivíduos da mesma 

galha podem auxiliar na elucidação de aspectos relacionados às estratégias reprodutivas e 

dispersão das fêmeas nessa espécie. 
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ESTRUTURA POPULACIONAL E DIVERSIDADE GENÉTICA EM POPULAÇÕES 

DE Gynaikothrips uzeli (THYSANOPTERA: PHLAEOTHRIPIDAE) NO ESTADO DA 

BAHIA 

RESUMO: Os Gynaikothrips uzeli (Thysanoptera: Phlaeothripidae) são insetos minúsculos, 

formadores de galhas, subsociais e partenogenéticos. Estão associados ao Ficus benjamina L. 

(Moraceae) e de ocorrência pantropical. A carência de estudos genéticos na ordem 

Thysanoptera levou-nos a utilizar o marcador molecular ISSR para verificar a variabilidade 

genética e a estrutura populacional em populações de G. uzeli. As análises indicaram uma 

baixa variabilidade, provavelmente relacionado a efeitos da haplodiploidia, deriva genética, 

hábito galhador e baixa capacidade de dispersão de G. uzeli. As populações mostraram-se 

altamente estruturadas com maior variação dentro das populações que entre elas. O Bioma e 

distância geográfica parecem não interferir na estruturação e diversidade genética, sendo essas 

influenciadas por inúmeras introduções ocorridas num curto tempo e possível ancestralidade 

comum recente.  

 

PALAVRA-CHAVE: Ficus benjamina, haplodiploidia, heterozigosidade, ISSR, tripes, 

variabilidade genética. 

ABSTRACT: The Gynaikothrips uzeli (Thysanoptera: Phlaeothripidae) are tiny insects, 

forming galls, subsociais and parthenogenetic. Are associated with Ficus benjamina L. 

(Moraceae) and pantropical occurrence. The lack of genetic studies in order Thysanoptera led 

us to use the ISSR molecular marker to examine genetic variability and population structure 

in populations of G. uzeli. The analyzes indicated a low variability, probably related to effects 

of haplodiploidy, genetic drift, and low galling habit dispersal of G. uzeli. The populations 

were highly structured with greater variation within populations than between them. The 

Biome and geographic distance does not seem to interfere in structuring and genetic diversity, 

these being influenced by numerous introductions occurred in a short time possible and recent 

common ancestry. 

 

KEYWORDS: Ficus benjamina, haplodiploidy, heterozygosity, ISSR, thrips, genetic 

variability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Gynaikothrips uzeli Zimmerman (1900) são insetos minúsculos (2,5 – 3,6 mm), 

fitófagos formadores de galhas (Retana-Salazar & Sánchez-Chacón, 2009), de comportamento 

subsocial e de reprodução partenogenética (Crespi, 1993; Kumm & Moritz, 2008). Sua 

ocorrência é pantropical e estão associados ao Ficus benjamina L. (Moraceae). Foram 

descritos a partir do sudoeste da Ásia, porém já registrados nas três Américas (Held et al, 

2005; Cambero-Campos et al., 2010; Cavalleri et al., 2011). A sua ampla distribuição pode 

ser explicada, pelo menos em parte, devido sua associação com Ficus benjamina (Rosales: 

Moraceae), utilizada como planta ornamental e na arborização urbana. 

As galhas que induzem, servem não somente como fonte de alimento, mas também 

como abrigo e proteção contra predadores (Gonçalves-Alvim & Fernandes, 2001). A 

associação entre tripes galhadores e a planta hospedeira apresenta-se como uma estratégia 

trófica especializada e altamente espécie-específica (Ananthakrishnan, 1993). De tal forma 

que as espécies G. uzeli e G. ficorum, morfologicamente semelhantes, são distinguidas pela 

sua planta hospedeira, F. benjamina e F. microcarpa, respectivamente (Mound et al., 1995; 

Dobbs & Jr., 2006). Por seu tamanho diminuto e comportamento críptico são facilmente 

dispersados para novos habitats por meio do transporte de seus hospedeiros (Brunner et al., 

2002). Seu ciclo de vida é de aproximadamente de 30 dias e apresenta uma média de oito 

gerações por ano em clima subtropical úmido (Farong et al., 1995). 

Estas características os tornam um importante grupo no estudo da evolução social e 

comportamental de espécies haplodiplóides, sendo fundamental não somente o conhecimento 

de seu papel ecológico, mas também seu estudo genético (Kranz et al.,2001). 

Os marcadores genéticos são úteis na identificação, caracterização e avaliação da 

diversidade genética. Dentre eles, os marcadores moleculares ISSR (Inter Simple Sequence 

Repeats), destacam-se por sua utilização na caracterização genética de plantas, fungos, 

vertebrados e insetos (Wolf, 2005). Sua metodologia não requer isolamento prévio nem 

sequenciamento específico do DNA e permite detectar polimorfismo em região do DNA 

flanqueada por microssatélites (Zietkiewicz et al., 1994). 

Apesar de nos últimos anos terem sido intensificados, os estudos na ordem 

Thysanoptera ainda são incipientes especialmente quanto a parâmetros genéticos 

populacionais e centralizados em espécies ligadas a algumas culturas agrícolas – Thrips 

tabaci em tabaco e alho-poró (Brunner et al., 2004); Frankliniella schultzei em sorgo, ervilha, 

feijão, algodão, tomate (Palmer et al., 1989), morango (Pinent et al., 2011) e em Malvaviscus 
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arboreus Cav. (Malvaceae) (Milne & Walter, 1997). Neste trabalho, utilizamos o marcador 

molecular ISSR para estimar a variabilidade genética e a estrutura populacional intragalha, 

entre galhas de uma mesma árvore, entre árvores de uma localidade e entre diferentes 

populações de G. uzeli, inferindo sobre a possível influência do Bioma, distância geográfica 

entre populações e aspectos comportamentais na geração de variabilidade genética. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

COLETA E EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 

 

Para as análises genômicas foram utilizados adultos de G. uzeli coletados em galhas de 

F. benjamina.Foram realizadas análises intragalha, entre galhas de uma mesma árvore, entre 

galhas de árvores de um mesmo município e de galhas em árvores de municípios diferentes. 

As coletas foram realizadas da seguinte forma: i) Intragalha – foram coletadas quatro galhas 

em quatro árvores na cidade de Jequié – BA e em cada uma delas foram amostrados dez 

indivíduos; ii) Entre galhas de uma mesma árvore – duas árvores distintas foram amostradas 

na cidade de Jequié – BA. Foram coletados dois indivíduos por galha em oito galhas distintas, 

perfazendo um total de 16 indivíduos por árvore; iii) Árvores de diferentes localidades (Fig. 1 

e Tabela 1) – foram amostradas dez árvores por cidade, sendo que em cada uma delas foram 

coletados três tripes (cada um de uma galha diferente), perfazendo um total de 30 indivíduos 

por localidade, e iv) Árvores de uma mesma localidade – onze árvores na cidade de Jequié – 

BA (dez próximas, mesmo bairro – Jequiezinho, e uma em outro bairro – Centro) foram 

amostradas seguindo a metodologia do item III. 

A extração do DNA em todas as etapas foi feita por indivíduo e segundo o protocolo 

descrito por Roberts (1998) com modificações (substituição do Acetato de Potássio 8M pelo 

Acetato de Sódio 8M; maior tempo de centrifugação em 14.000 rpm ao invés de 16.000 rpm). 

O DNA foi quantificado no espectrofotômetro quantificador L-Quant. 

PPGGBC



56 
 

 
Fig. 1: Mapa da Bahia, indicando as localidades de coleta de G. uzeli. 1 – Salvador; 2 – 

Nazaré; 3 – Jaguaquara; 4 – Jequié; 5 – Contendas do Sincorá e 6 – Vitória da Conquista. A – 

Caatinga, e B – Mata Atlântica. 

 

Tabela 1: Locais de coleta de diferentes populações de Gynaikothrips uzeli indicando número de 

indivíduos amostrados (N), altitude, Bioma e coordenadas geográficas. 

 

Localidade 
N 

Altitude 
Bioma 

Coordenada  

/Código  (m) Geográfica 

Contendas do Sincorá - CSI  30 291 Caatinga S 13° 45' 44.4" W 041° 02' 31.7" 

Jaguaquara - JAG 30 667 Mata S 13° 31' 43.0" W 039° 58' 25.1" 

Jequié - JEQ  30 215 Caatinga S 13° 52' 06.4" W 040° 04' 23.9" 

Nazaré - NAZ 30 39 Mata S 13° 02' 04.4" W 039° 00' 34.0" 

Salvador - SSA  30 8 Mata S 12° 59' 06.1" W 038° 26' 10.2" 

Vitória da Conquista - VCQ 30 923 Mata S 14° 51' 39.2" W 040° 49' 26.0" 

 

ISSR-PCR 

Foram testados, inicialmente, 39 primers ISSR série UBC (University British 

Columbia) sendo selecionados dez com base na definição, reprodutibilidade e número de 

bandas geradas (Tabela 2). As reações de amplificação foram realizadas em um termociclador 

PTC-100 (MJ Research Inc.). Cada reação constituiu de um volume total de 25 μL contendo 1 

μL de DNA genômico a 10 ng, 2,0 μL de dNTPs a 200 μM cada, 0,5 U da enzima Taq 

polimerase (Biotools), 1 μL  de primer com 50 pmoles, 2,5 μL de tampão 10X com MgCl2 e 

18,4 μL  de água milli-Q. O termociclador foi programado para um passo inicial de 

desnaturação de 3 min a 94ºC, 40 ciclos de 1 min a 92ºC, 2 min a 53°C para pareamento do 

primer, 2 min a 72 ºC para a extensão dos fragmentos, e um passo final de 7 min a 72ºC. As 

reações foram acompanhadas por controle negativo contendo todos os componentes, exceto o 
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DNA genômico e controle positivo contendo um DNA já amplificado anteriormente, a fim de 

verificar a reprodutibilidade dos resultados. 

Os fragmentos de DNA resultantes da amplificação foram separados por eletroforese 

em gel de agarose 1,2% e corados com Gelred (Biotium) diluído 1:500. Os fragmentos 

amplificados foram visualizados em luz ultra-violeta e fotografados no sistema de 

fotodocumentação L-Pix EX. 

 

ANÁLISES DOS DADOS 

 

Os produtos das amplificações foram codificados de acordo com a presença (1) ou 

ausência (0) de bandas. O programa TFPGA v1.3 (Miller, 1997) foi utilizado para estimar a 

diversidade genética (He), o percentual de locos polimórficos, a distância genética de Nei 

(1978) e para a construção do dendrograma utilizando o método de agrupamento da distância 

média (UPGMA). A análise da variância (AMOVA) (Excoffier et al., 1992) e a estimativa do 

índice de estruturação entre localidades (ΦST) foram realizadas usando o programa Arlequin 

v3.5.1.2. (Excoffier et al., 2005). A significância da estruturação foi testada com 1000 

permutações. 

Foram estimadas também, numa abordagem Bayesiana, a diversidade genética e a 

estruturação populacional utilizando o software HICKORY 1.1 (Holsinger & Lewis, 2005), 

sendo os índices HB e θB, análogos a He e ΦST, respectivamente. As análises foram realizadas 

com base em quatro modelos a priori (full model, f = 0 model, θ = 0 model, e f free model), 

sendo o melhor modelo definido com base no menor valor de DIC (Informação de Desvio de 

Critério). Um total de 100.000 gerações MCMC (Markov Chain Monte Carlo) e um burn-in 

de 20% foram implementadas. 

Para averiguar a correlação entre distâncias geográficas e genéticas das amostras 

analisadas foi realizado o teste de Mantel com base na matrix de distância de Nei (1978). 

Essas análises foram realizadas no programa Arlequim v3.5.1.2 (Excoffier et al.,2005), 

atribuindo um valor de bootstrap 1000 permutações.  

Foi também utilizado o modelo bayesiano para estimar a estruturação populacional 

STRUCTURE versão 2.3.1 (Falush et al., 2007). 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 10.000 iterações, depois de um burn-in de 10.000 

iterações, para testar a subdivisão da população de k = 1 a k = 10, e assim verificar qualquer 

eventual subdivisão. Foram realizadas 20 réplicas para cada k, a fim de verificar se diferentes 
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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 pela STRUCTURE foram posteriormente analisados pelo 

STRUCTURE HARVESTER versão 0.6.7 (Earl, 2011), de acordo com o método de Evanno 

et al. (2005). 

 Com exceção das análises intragalha em que somente foram verificadas a diversidade 

genética e o agrupamento de alelos gerados pelo STRUCTURE HARVESTER, as demais 

análises utilizaram todos os programas acima descritos. 

 

RESULTADOS 

 

Para as análises intragalha foram utilizados cinco primers ISSR (UBC 825, UBC 827, 

UBC 836, UBC 856 e UBC 889). As amplificações na galha A geraram 53 bandas e 

apresentaram uma He de 0,1673; na galha B foram 41 bandas e uma He de 0,1315; na galha C 

foram 39 bandas e uma He de 0,168, e na galha D foram geradas 30 bandas e apresentou uma 

He de 0,1776 (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Gráficos evidenciando o agrupamento de alelos na análise intragalha das quatro galhas 

amostradas na cidade de Jequié – BA. 

 

 Na análise entre galhas de uma mesma árvore foram utilizados quatro primers ISSR 

(UBC 825, UBC 856, UBC 884 e UBC 889). A árvore A foi analisada a partir das 34 bandas 

geradas pelas amplificações e apresentou uma heterozigosidade média (He) de 0,1614 e HB = 

0,1841; ΦST de 0,6613 e θB = 0,5923 e variação dentro da galha (33,87%) menor que entre 
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galha (66,13%). A árvore B apresentou um He de 0,1614 e HB = 0,2254 em 30 bandas geradas, 

além de ΦST de 0,5532 e θB = 0,5644 e variação dentro da galha (44,68%) menor que entre 

galha (55,32%) (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3: Gráficos evidenciando o agrupamento de alelos na análise entre galhas de uma mesma 

árvore, nas duas árvores amostradas na cidade de Jequié – BA. 

 

Para a análise entre localidades foram utilizados dez primers (UBC 812, UBC 825, 

UBC 825b, UBC 827, UBC 836, UBC 846, UBC 855, UBC 856, UBC 888, UBC 889). 

Foram produzidos 112 fragmentos, com uma média de polimorfismo de 77,68%. O primer 

UBC 888 foi o que produziu o maior número de bandas (16) e o primer UBC 812 o menor 

número (7). O primer UBC 812 apresentou 100% de polimorfismo. A estimativa de 

diversidade genética de Nei (He) foi de 0,2621(Tabela 2).  

 

Tabela 2: Primers ISSR selecionados e suas respectivas sequências, número total de bandas, 

número de bandas polimórficas e percentual de polimorfismo. 

 

Primers 

 

Sequência (5' → 3') 

 

Total de 

número 

 de 

bandas 

Número de 

bandas 

polimórficas 
% 

 

UBC 812 GAG AGA GAG AGA GAG AA  7 7 100 

UBC 825 ACA CAC ACA CAC ACA CC  14 11 78,6 

UBC 825b ACA CAC ACA CAC ACA CT  13 10 76,9 

UBC 827 ACA CAC ACA CAC ACA CG  10 7 70,0 

UBC 836 AGA GAG AGA GAG AGA GYA  8 7 87,5 

UBC 846 CAC ACA CAC ACA CAC ART  13 12 92,3 

UBC 855 ACA CAC ACA CAC ACA CYT 9 2 22,2 

UBC 856 ACA CAC ACA CAC ACA CYA 10 6 60,0 

UBC 888 GAT CAA GCT TNN NNN NAT GTG G 16 15 93,8 

UBC 889 CAT GGT GTT GGT CAT TGT TCC A  12 7 58,3 
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As distâncias genéticas par a par para as populações (Tabela 3) apontaram uma menor 

distância entre as populações de Salvador e Jaguaquara (0,0516) e uma maior distância entre 

as populações de Salvador e Vitória da Conquista (0,1535). 

 

Tabela 3: Distância genética de Nei (1978) entre os diferentes municípios coletados. 

  CSI SSA JAG NAZ JEQ VCQ 

CSI *****           

SSA 0.0537 ***** 

    JAG 0.0752 0.0516 ***** 

   NAZ 0.0864 0.0964 0.1039 ***** 

  JEQ 0.0921 0.1023 0.1052 0.0578 ***** 

 VCQ 0.1498 0.1535 0.1338 0.1518 0.0869 ***** 

 

O dendograma gerado pelo método UPGMA e o gráfico produzido pelo 

STRUCTURE agruparam as populações em três grupos distintos (Fig. 04 e 05) 

 
Fig. 4: Dendograma gerado pelo método UPGMA para as seis populações de Gynaikothrips 

uzeli estudadas. O ponto de corte estabelecido foi o valor da mediana das distâncias Nei 

(1978). 

 

 
Fig. 5: Gráfico gerado pelo programa STRUCTURE HARVESTER evidenciando os três 

agrupamentos das seis populações de Gynaikothrips uzeli estudadas. 
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A AMOVA realizada com dois níveis hierárquicos mostrou que 63,69% da variação 

genética está dentro das populações e 36,31% entre as populações (Tabela 4).  

Na análise Bayesiana o melhor modelo ajustado (menor DIC) foi o full model 

apresentando HB = 0,2349 e θB = 0,4797.   

O teste de Mantel mostrou uma baixa correlação entre a distância geográfica e 

genética (r = 0,3579; p = 0,125). 

Tabela 4: Análise da variância para as seis populações de Gynaikothrips uzeli, considerando 

dois níveis hierárquicos. GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados. 

Fontes de Variação GL SQ 
Componentes 

da variância 

Variação  

(%) 

Valor  

de P* 

Entre populações 5 601.222 3.80679 36.31 < 0.001 

Dentro das  

populações 
173 1155.421 6.67873 63.69 < 0.001 

Total 178 1756.642 10.48552 

  Índice de fixação  ΦST: 0,3630       

 

As 11 árvores da amostra de Jequié foram analisadas com oito primers (UBC 812, UBC 825, 

UBC 825b, UBC 827, UBC 855, UBC 856, UBC 888, UBC 889) que geraram 78 bandas. 

Apresentou uma heterozigosidade média (He) de 0,2057 e HB = 0,2733; ΦST de 0,3206 e θB = 

0,4398 e variação dentro da árvore (67,94%) maior que entre árvore (32,06%). 

 
 

Fig. 6: A – Gráfico gerado pelo programa STRUCTURE HARVESTER evidenciando o 

agrupamento de alelos na análise entre árvores na cidade de Jequié – BA. Indivíduos de 1 a 30 

do mesmo bairro (Jequiezinho) e 31 a 33 de outro bairro (Centro). B – Dendrograma gerado 

pelo método UPGMA para mesmas 11 árvores estudada. O ponto de corte estabelecido foi o 

valor da mediana das distâncias Nei (1978). 
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DISCUSSÃO 

 

As análises intragalha e entre galhas de uma mesma árvore foram feitos a princípio 

como pré-testes, com o objetivo de avaliar o polimorfismo e definir a quantidade de 

indivíduos a serem amostrados por galha, por isso a utilização de um menor número de 

primers. Contudo, os resultados obtidos pelo STRUCTURE nos permitiram inseri-los nas 

análises.  

Os resultados obtidos de heterozigosidade e os gráficos gerados pelo STRUCTURE 

revelam uma grande similaridade entre os indivíduos de uma mesma galha, visto que nas 

quatro galhas analisadas todos os indivíduos compartilham todos os conjuntos de alelos e em 

proporções semelhantes (Fig. 2). 

A análise entre galhas de uma mesma árvore também apresentou uma baixa 

heterozigosidade, populações com altos valores de estruturação e uma variação dentro da 

galha menor que entre as galhas. Esses dados reforçam o alto grau de similaridade entre os 

indivíduos da mesma galha e auxiliaram na definição da amostragem para cada localidade. 

Desta forma, estabelecemos que cada galha poderia ser representada por um indivíduo e que 

cada árvore seria representada por três galhas. 

A baixa variabilidade observada em todas as análises já era esperada levando-se em 

conta o conhecimento sobre os hábitos de formação de galhas de G. uzeli, bem como os 

trabalhos realizados com outros organismos haplodiplóides. Miranda et al. (2011) usando 

marcador ISSR observou uma He = 0,2616 e HB = 0,2573 para Melipona mandacaia 

(Hymenoptera: Apidade); Brito et al. (2012) usando marcador RAPD encontrou um He = 0,30 

para G. uzeli, e Crespi (1990) usando dados isoenzimáticos observou uma média de He = 

0,058 para quatro espécies de tripes, resultado semelhante ao levantamento que fez de 30 

gêneros de himenópteros (com representantes de vespas, abelhas e formigas) analisados com a 

mesma técnica.  

Segundo Hedrick e Parker (1997) a baixa variação genética pode ser consequência do 

pequeno tamanho efetivo da população causada pela haplodiploidia. Assim ocorre com G. 

uzeli em que a razão sexual apresentada pela espécie é em média de 0,017 machos e há 

casamento endogâmico, visto que as fêmeas acasalam com machos irmãos no interior da 

galha antes de migrar (Mascarenhas e Silva Jr, dados não publicados). Além disso, o sistema 

de determinação de sexo haplodiplóide reduz a variabilidade ao expor os locos hemizigóticos 

à seleção, sendo assim, removidos mais rapidamente da população (Hedrick & Parker, 1997). 

No caso específico do G. uzeli, o mesmo foi introduzido no Brasil juntamente com o F. 
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benjamina nos anos 70 (Santos e Ramalho, 1997), este evento acarreta um efeito de deriva 

genética que, consequentemente, diminui o pool gênico da população introduzida (Frankham 

et al., 2008). O hábito galhador do G. uzeli é outro fator preponderante na diminuição da 

diversidade genética, pois segundo a hipótese de Van Valen (1965) ambiente mais estável – as 

galhas – favorecem o declínio da heterozigosidade, devido à necessidade de menor exploração 

de nicho. 

Tanto o modelo UPGMA quanto o STRUCTURE agruparam as localidades em três 

grupos: 1. Salvador, Jaguaquara e Contendas do Sincorá; 2. Nazaré e Jequié, e 3. Vitória da 

Conquista (Fig. 04 e 05). A forma em que foram agrupadas e os dados do teste de Mantel 

indicam não haver relação entre proximidade geográfica e genética. Contudo, mesmo as 

distâncias genéticas maiores – 0,1535 entre Vitória da Conquista e Salvador – ainda são 

pequenas. Esse valor não informa necessariamente sobre fluxo gênico entre elas, mas indica 

uma proximidade genética que pode ser devido a ancestrais comuns, o que seria provável 

considerando a possibilidade das mudas serem provenientes de um mesmo local de origem.  

Da mesma forma esse agrupamento indica não haver relação entre Bioma e 

similaridade genética. O tempo decorrido desde o inicio da utilização do F. benjamina na 

arborização das cidades analisadas (por volta de 1980) talvez não seja o bastante para o 

estabelecimento de populações microclimaticamente semelhantes. Segundo Ananthakrishnan 

(1993) a própria galha favorece a tolerância microclimática, uma vez que reduz o impacto das 

mudanças drásticas de temperatura no interior da mesma. 

O que poderia contribuir para uma acentuada diferenciação entre as populações após 

introdução seria uma alteração no número de gerações/ano. Contudo, as diferenças climáticas 

entre as áreas coletadas não são severas ao ponto de modificar, drasticamente, o número de 

gerações por ano em cada população. Assim, mesmo as populações de Vitória da Conquista e 

Salvador ou Contendas do Sincorá, que seriam representantes de domínios morfoclimáticos 

diferentes, respectivamente, floresta estacional/campo cerrado, floresta ombrófila e caatinga 

arbórea/arbustiva (Brasil, 2007) apresentariam um média de 8 a 12 gerações/ano para o G. 

uzeli. Isso com base em trabalhos para o gênero Gynaikothrips. Ananthakrishnan (1993) 

encontrou uma média de 10 a 12 gerações/ano em G. flaviantennatus em clima tropical e 

Farong et al. (1995) observou oito gerações/ano em média em G. uzeli em clima subtropical 

úmido. 

A AMOVA realizada com a variação genética sendo particionada em dois níveis 

hierárquicos apresentou um alto percentual de variação dentro das populações (63,69%), 

dados que difere dos resultados obtidos por Brito et al. (2012) que utilizando RAPD 
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encontrou maior variação entre as populações de G. uzeli que dentro das populações. 

Contudo, o valor encontrado aponta para a inexistência ou restrição de fluxo gênico entre 

indivíduos de outras localidades e um possível aumento da endogamia dentro das localidades 

(Frankham et al., 2008). A baixa capacidade de dispersão não contribui para o fluxo gênico 

entre as populações nem mesmo as mais próximas geograficamente. Embora G. uzeli 

apresente um voo ativo “limitado”, as asas franjadas possibilitam sua permanência no ar e a 

possibilidade de ser levado pelo vento por longas distâncias (Lewis, 1997), mas devido à 

distância entre as localidades isso só seria possível via transporte de mudas/galhos do 

hospedeiro. 

Os índices de fixação (ΦST: 0,3630 e θB: 0,4797) revelam uma alta estruturação das 

populações e reforçam a proposta de que a haplodiploidia, a baixa capacidade de dispersão e o 

processo de fundação de novas galhas poderiam explicar estes índices. Um alto ΦST de 0,56 

foi encontrado também por Brito et al. (2012). 

A análise complementar feita com amostras da cidade de Jequié (Fig. 6) e realizada 

visando verificar a variabilidade genética entre árvores próximas, apontou para a inexistência 

de similaridade como consequência de proximidade. Estes dados reforçam a ideia de que a 

série de introduções - visto que por se tratar de uma planta hospedeira utilizada como 

arborização/ornamentação provavelmente várias introduções foram realizadas – e 

consequentes efeitos de deriva genética são os principais componentes no entendimento da 

variabilidade em populações de G. uzeli, e de que desta forma a população de cada árvore tem 

sua história de fundação, apesar de compartilharem alguns alelos. Além disso, quaisquer 

barreiras físicas (muros, curvas...) são reais empecilhos para dispersão de G. uzeli, mesmo em 

curtas distâncias. 

Desta forma, proximidade geográfica e fatores morfoclimáticos não seriam os 

principais fatores determinantes para a estruturação populacional e diversidade genética 

observadas nas populações de G. uzeli. Estas, provavelmente sejam influenciadas pelas 

características bioecológicas (hábito galhador, capacidade de dispersão e haplodiploidia), pelo 

efeito de deriva genética, efeito gargalo e ancestralidade comum recente, visto que um 

período de poucas décadas não seria suficiente para diferenciá-las de modo significativo. 

As diferenças entre dados obtidos por Brito et al. (2012) e apresentados aqui, 

provavelmente, sejam resultado das diferenças de amostragem e do marcador utilizado. 

Enquanto amostramos 30 indivíduos por localidade e extraímos DNA por indivíduo, eles 

coletaram 36 indivíduos e extraíram o DNA num pool de quatro, ou seja, nove representantes 

por localidade, desta forma a variação dentro das populações tenderiam a diminuir e o ΦST 
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aumentar – como realmente é constatado pelo valor obtido na AMOVA. Além disso, o 

marcador RAPD utiliza primers mais curtos que o marcador ISSR (10 pb e 16 - 20 pb, 

respectivamente) sendo por tanto menos específico, o que poderia sobrestimar os dados 

obtidos. 

Trabalhos como este, associando análise molecular a dados biológicos podem auxiliar 

na compreensão de como certos aspectos da história natural podem influenciar a dinâmica de 

estruturação e diferenciação de espécies, especialmente em espécies haplodiplóides. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os dados deste trabalho nos levam a concluir que: 

 

A baixa quantidade de machos indica que a endogamia deva ser um processo 

reprodutivo comum para a espécie, sendo os machos produzidos em maior quantidade apenas 

durante o período reprodutivo. 

 

O G. uzeli apresenta uma maior taxa reprodutiva em temperaturas mais elevadas e 

maior quantidade de predadores no inverno. 

 

A fauna de artrópodes associada à galha de G. uzeli é bem diversa, com relato da 

ocorrência de espécimes da ordem Psocoptera e Hemerobiideos até então não registradas.  

 

A baixa variabilidade intra e intergalhas de uma mesma árvore reforçam a hipótese de 

que acasalamentos endogâmicos é comum para a espécie.  

 

A baixa heterozigosidade observada em todas as análises deve ser consequência do 

tamanho efetivo da população, sistema de determinação de sexo, do hábito galhador e baixa 

capacidade de dispersão do G. uzeli. 

 

Não foi possível determinar relação entre distância genética e distância geográfica e 

nem entre similaridade genética e Bioma.  

 

As populações mostraram-se altamente estruturadas, indicando uma restrição de fluxo 

gênico entre as populações e tendência ao aumento da endogamia. 

 

Não há similaridade entre galhas de árvores próximas e qualquer barreira física 

representa empecilho para dispersão de G. uzeli, mesmo em curtas distâncias. 
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