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DETERMINAÇÃO DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA EM GERMOPLASMAS DE ARROZ 

COryza sativa L.) ATRAVÉS DE ANÁLISES ELETROFORÉTICAS 

CSDS-PAGE) DE PROTEÍNAS DE GRÃO 

RESUMO 

Aut.or: RICARDO MONTALVAN DEL AGUILA 

Orient.ador: PROF. DR. AKIHIKO ANDO 

Visando caract.erizar e aglomerar variedades em 

grupos de diversidade, Ioram avaliadas as variações quanli

lalivas nas proleinas de grão, separadas por SDS-PAGE, enlre 

67 germoplasmás de arroz (Oryza sativa L.) (59 brasileiros e 

8 japoneses) . A avaliação quanlilat.iva foi desenvolvida 

alravés de análise densilomét.rica dos padrões elelroloréli

coso Os dados oblidos permiliram a delerminação da dislância 

genélica enlre pares de variedades, ut.ilizando-se a dislân

cia euclidiana média. A 'análise de conglomeração pelo mélodo 

de Tocher possibililou a formação de 10 grupos de diversi

dade, enquanlo que pelo mélodo do vizinho mais próximo foi 

obli do um dendogr ama das r 901 ações de aI i ni dade enlr e as 

var i edades . Foi ob:ser v.3.do , em ambos os mélodos de agr upa

menlo, que em lermos gerais, o gradient-e de dilerenciação 

est_á relacionado com a procedência dos maleriais e com o 

ní vel de mel hor amenlo das var i edades. Foi apl i cada a, anál i se 
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de função discriminanLe, que em gráficos de dispersão con

firmou que é possível uma clara discriminação en"lre varieda-

des brasileiras e japonesas. En"lre"lan"lo, a diferenciação 

en"lre variedades melhoradas eM) e não melhoradas CO) não foi 

tão manifes"la, embora "lenha sido possível es"labelecer faixas 

para )vi e O e uma faixa de t_ransição entre elas. 

As "lécni cas esLaLí sti cas apli cadas aos compo

nen"les pro"leicos mencionados indicam que o conhecimento das 

pro"leínas de semente permi le a avaliação da aFinidade gené

tica entre variedades e í'acilit.a a Formação de grupos de 

diversidade e a diferenciação entre variedades de 

"backgrounds" gené"li cos si mi 1 ares. 
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GENETIC DIVERGENCE AND CLASSIFICATION OF GERMPLASMS OF RICE 

C Oryza sa t i va L.) THROUGH ELECTROPHORETI C TECHNI CS 

CSDS-PAGE) OF SEED'S PROTEINS 

SUHMARY 

sativa L . .) 

Variat..ion 

Author: RICARDO MONTALYAN DEL AGUILA 

Advisir: PROF. DR. AKIHIKO ANDO 

among 57 riee eul li vars COryza 

was 'evalualed comparing lheir soluble grain 

proleíns profiles on SDS-PAGE gels. The prolein fraet,ions 

wer e quant..i la li vel y anal ysed by densi lomelr i c seanni ng of 

lhe gels. Ulilizalion lhis me~hodology allowed an 

evalualion of genelie dislances among pairs of eullivars, by 

eslimalion of lhe mean euelidian dislanees. Ten groups of 

di ver si t..y were formed by of lhe Toeher's melhod 

eonglomerat.ion analysis, whieh were eonfirmed by 

dendogr am of af i ni l y r el a t..i ons C si ngl e I i nk age melhod). In 

general, lhe resulls showed t..hat.. different..iat..ion grades were 

r el a led lo lhe or i gi n of lhe ma ler i aI s and lhei r 1 evel of 

i mpr ovemen l . Graphie analysis of di ser i mi nanl funet..i on 

showed a elear diseriminalion bet..ween brazilian and japanese 

eult..ivars. However, differenciat..ion bet.ween improved eM) and 



xii. 

non i mpr oved C O) cul t~i var s '""as noto so cl ear , showi ng a 

Lransilion range beLween Lhem. 

Sla Li SLi cal Lechniques appl i ed lo proLein 

componenLs i ndi ca Le lha L k nowl edge of seed pr olei ns allows 

lo evaluale lhe genet~ic a!~fin,it.y among varieLies and enables 

lo form diversíty groups and to discriminate t-hem with 

similar genetic background. 
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h I NTRODUÇÁO 

o arroz cullivado COryza sativa L.) loi int.ro

duzido no Brasil no século XVIII. Desde essa época, numero-

sas variedades loram lrazidas por i mi gr anles de vários 

países do mundo. Em conjunto, são milhares de variedades es

palhadas por lodo o país, conliluindo-se em bancos de germo

plasmas brasileiros desla cullura, em várias insliluições. 

Paradoxalmenle, no enlanlo, a ulilização des

les germoplasmas, por parle de programas de melhoramenle é 

mínima, alé mesmo irrisória. Uma das causas desle uso inci

pienle, segundo van Slolen cilado por VALLS (1988), é a lal

la de i nlormação sobre os maleri ai s dos bancos, ou mesmo 

quando disponível, lal inlormação é inadequada ou insufi

cienle para o melhorisla. 

O conheci menlo da di versi dade genéli ca ent~re 

parenlais é considerado de suma imporlância na oblenção de 

segreganles lransgressivos e subsequenle desenvolvimenlo de 

var i edades mel hor adas (GAOHERY e t a'l. i i, 1984) . Por conse

guinle, o conhecimenlo prévio de grupos de divergência gené

lica em uma cullura é muilo úlil para diminuir o número de 

entradas nos eslágios iniciais ("screening" e cruzamento) no 

programa de melhoramenlo. 
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A caracterização e avaliação de germoplasma -

nos moldes ~radicionais - é mui~o onerosa. A demanda de in-

rormação dos melhoristas, sobre grupos de divergência, en~re 

ou~ros ~ópicos, pode esperar um período longo. Por outro 

lado, a quantidade e níveis de diversidade genética de nume-

rosas cul turas tem si do estudados na base de caract.eres 

isoenzimáticos. 

A eletroforese em geis de poliacrilamida é um 

método de rracionamento molecular 1- • van, .. aJoso quanto à sensi-

bi 1 i dade e al ~o poder de r esol ução, combi nados à economi a e 

si mpl i ci dade C GUI MARÁES, 1978) . Esta técni ca, aplicada a 

pr oteí nas de semente, também tem si do usada com sucesso, 

para es~abelecer relações ~axonômicas em grande número de 

espécies de plantas CLADIZINSKY & HYMOWITZ, 1979). 

o uso de eletrororese em proteínas de semente, 

que supera em simplicidade ao uso de isoenzimas, é conside-

rado útil para revelar associações genéticas de divergência, 

que possam ser usadas em programas de melhoramento. 

o presen~e ~rabalho foi reito para caracteri-

zar e aglomerar variedades de arroz em grupos de diversida-

de. Usou-se para isso, dados quanti ta ti vos de densi ~ogramas 

de bandas de pro~eínas solúveis de semente, resultantes da 

eletrororese em géis de poliacrilamida com o uso do disso-

ciante sódio duodecil sulfa~o (SDS-P.~GE). Tais dados foram 

submet_i dos a técni cas de anál i se multi var i ada de uti li dade 

já bem reconhecida, como são, análise de agrupamento e 

análise discriminante. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Eletroforese de prot~eínas desnaturadas em gel de 

poli acr il ami da <: SDS-PAGE) 

Eletroforese e uma t~cnica que permite a sepa~ 

raç.3.o de macromol~culas eletricament.e carregadas, numa solu

çâo quando a est.a ~ aplicada uma corrente elétrica. O m~todo 

está baseado no fat-o de que mol ~cul as tai s como DNA., RNA. e 

proteí nas possuem uma c.3.rga e são capazes de se movi mentar 

quando colocadas em um campo elétrico .. Ô:S primeiras aplica

ç6es de métodos eletroforéticos foram realizadas em soluç6es 

de sacar ose C COOPER, 1977), embor a a i ncoveni ênc i a desses 

métodos e o equi pamento c·ar o necessár i o t.enham li mi lado se-

veramente sua aceilação. O uso de géis de amido em lugar de 

sêl.carQSe. assi m como suport-es e agent~es de ant.i convecçáo. 

aumentaram a aplicação de elet.roforese a problemas biológi

cos ~ mas foi o advento dos géi s de acr i 1 ami da que i mpul si 0-

nou est~e mét.odo à sua atual popularidade. 

Diversos sist.emas de elet.roforese foram desen-

volvidos e t.êm cont.ribuído enormement.e para est.udos de 

caracterização de espécies ou variedades CFORDE el 0:1.1: i, 

1 980 ~ WEN 8', LUTHE, 1985, et.c.). Dentr o dos si stemas aI et.r 0-
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forét.icos mais utilizados, a eletroforese de prot~eínas com o 

uso do di ssoci ante SDS em gel de pal i acr i 1 ami da (SDS-PAGE) 

ocupa um lugar relevant.e nos t.rabalhos de caract.erização. 

Foi most.rado que o sódio duodecil sulfat.o 

(SDS) , um detergente aniónico, liga as regiões hidrofóbicas 

de prot.eínas para separar a maioria em suas unidades compo-

nent.es (polipeptídeos). Assim, as proteínas perdem o efeito 

de carga específico, separando-se devido a suas diferenças 

de pesos moleculares. Est.a separação permite uma melhor 

resolução das bandas. t.ornando possível a avaliação. a nível 

qualitat.ivo (ausência/presença) e quant.it.ativo (diferenças 

de concent.ração) dos pol i pept.í deos exi st.e1"lles numa amostra 

( CAARAAO. 1990). P A.NDA e tal. i i C 1 986) t.ambém sal i entam o PA

GE como uma poderosa t.écni ca para aval i ar homologia gêni ca 

ao ní vel mol ecul ar devi do a sua super i or capaci dade par a 

resol ução de component.es e acrescent.am uma outra caract.e

rística: o PAGE fornece uma ferrament.a adicional p.ara iden

ti f i cação e del imi tação de espéci es e t.em si do par ti cul ar

mente út.il na dedução de relações sistemát.icas entre grupos 

onde dados cit.ológicos ou morfológicos não dão resultado. 

GUIMARAES (1978) mostra algumas caract.erísti

cas gerais dos géis de poliacrilamida, que são relat.adas a 

segui r: .. As mol écul as de acr i 1 ami da monomér i ca são pos t.as a 

polimerizarem-se em mist.ura com pequena quant.idade de bis

-acrilamida, sob a ação iniciadora catalítica do íon persul-

fato, ativado pela amina terciária N.N. N'. N'. -tet.rametil 

et.ilanodiamina (TEMED). 
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o polímero de acrilamida forma longas molécu

las lineares, mas a incorporação, em inLervalos regulares, 

da bis-acrilamida, inLroduz ligações cruzadas enLre os polí

meros. As disLâncias enLre as ligações cruzadas são deLermi-

nadas pela concenLração da bis-acrilamida, em rei aç.ão à 

quantidade total de mon6meros. também chamada de concenLra-

ção do gelo 

2.2. Classificação e descripLores bioquímicos 

A cl assi f i cação, segundo Ever i L L, ci Lado por 

CURI (1983), pode ser enLendida como um processo para loca

lizar enLidades em classes inicialmenLe indefinidas, de modo 

que indivíduos da mesma classe sejam similares ent.re si, de

finidos pelas variáveis consideradas. Essas classes de indi

víduos semelhanLes são os agrupamenLos. 

o t.ermo variáveis, uLilizado por EveríLL, 

resulLa mais apropriado denLro do contexto do presente tra-

balho, como "descr i tor es .. 1. Para t~íns de classificação, na 

abordagem do melhoramenLo, é fundamenLal a escolha de um 

jogo de descritores convenientes. Estes descritores devem 

possuir suficiente capacidade de discriminação entre as va

r i edades a avali ar ~ e revel ar, por sua vez, as reI ações 

genéti cas de semel hança enLr e os mesmos. A descr i ção exa La 

de variedades de arroz cultivadas, segundo ALIAGA-MOREL 

1 
Tradução do i.ngles ··descri.ptors··, uüli.zodo por VALLS (1988). 
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c: 1987) é di fi cul tada pel a grande si mi 1 ar i dade mor fol ógi C:,i., 

por ca usa da for t.e r el ação genét.i ca ent.r e el as. .L\.l ém di st~o 

deve-se considerar que o uso de grande número de caracteres 

morfológicos é, com frequ~ncia, insuficient.e para dist.inguir 

algumas variedades. 

Por out.ro lado o pó de semente é relat.iv?.men-

t.e fácil de se manejar na ext.raç.3.o de proteína e, mais 

ainda, as sement.es maduras podem ser consideradas um estádio 

r el a ti V.3.mente estável, em especi a1 quant.o a sua composi çã.o 

pr otéi C 2'- C LADI Z1 NSKY 8< H'O ... fOW1 T2, 1979). }.!esmo quando condi

ções amb.i ent.ai s dur ant~e o desenvol vi men t.o possam 1 evar a 

alterações na composição das sement.es, as amost.ras obtidas 

sob essas condições represent.am uma .fonte apropriada a 

est.udos de di st.anci amento. Ent.ret.ant.o, é bom deixar claro 

que os caract.eres bioquímicos complementam os descrit.ores de 

natureza morfológica, agronômica, etc., que são de indiscu

ti vel v-3.10r par.a o mel hor i st~.a, assegurando ma.i s confi abi 1 i

dade e e·st.abilidade. E mais ainda, os caracteres morfológi

cos e agronômi cos não são simul tàneos no t.empo, e a sua 

col hei ta r equer mui tas vezes um pr 01 ongado per í odo de tempo. 

2.3. Divergência genética 

.Di di vergênci a genét.i ca é nat-ja mai s que a ex

pr essão da di 5si mi 1 ar idade en t. r e doi 5 i ndi ví duos ou popul a-

ções . .Di quantificação dessa dessemelhança é feita, geralmen-

te, at.ravés da dist~ància es+_atístrica que, quando aplicad.a à 
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gené~ica. é chamada dis~ância genética. 

A ênf ase da di ver gênci a es~á r el aci onada ao 

grau de diversidade dos paren~ais. como um importante fator 

que possa con~r i bui r para a obt-enção de heterose de al to 

rendimen~o ou para segregação transgressiva. 

2.3.1. Medição da dist-ância genética 

A estimaçâo da distância genética entre popu-

lações pode ser feita com base: 

a) no esludo de seus ances~rais~ 

b) na diversidade de origem (divergência geográfica) e 

c) na sua composição gené~ica (GHADERI et alii. 1984). 

O falo de que indivíduos aparen~ados se asse

melhem uns aos ou~ros é indicalivo de sua relação genética. 

Segundo LEFORT-BUSON C 1985)" as di slânci as baseadas em coe

ficientes de identidade ou de parenlesco representam uma 

informação condensada, mais ou menos precisa, de genealogia 

desses indivíduos, embora estejam na hipótese de ausência de 

seleção gamélica e zigótica, e de seleção natural e artifi

cial. Cabe salientar que a distância baseada em dados genea

lógicos só é possível entre individuos com algum grau de 

parentesco. e que não pode ser aplicada a grande par~e das 

comparações enlre germoplasmas usados em programas de melho

ramento. Deve ser ~ambém considerada que a dessemelhança ge

nét,i ca ent.re doi s i ndi ví duos aparenlados não é de 1 OO~~ como 

indicam os dados genealógicos. 
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Na ausência de ou~ras informações, a diversi-

dade de origem dos paren~ais ~em sido usada como uma medida 

de sua divergência, embora est.e cri~ério ~enha exceções 

(OLI VEI RA, 1989). Não por acaso, MURTY & .D..RUN.!I,CHALAM C 1966) 

não encont.r ar am par al el i smo en~re di versi dade genét.i ca e 

dist.ribuição geográfica. Segundo est.es aut.ores, a deriva 

genét.ica e a seleção em diferentes ambient.es podem causar 

maior diversidade que a dist.ância geográfica. 

A dist.ância genét.ica baseada na composição 

genét.ica de populações pode ser vist.a sobre a base de fre-

quência de diferen~es genó~ipos Cdist.ância genot.ípica) ou 

frequência de vários alelos em um dado loco Cdis~ância gêni-

ca) CGHADERI et atii, 1984). 

2.3.2. Idéia de distância estatística 

o concei t.o de di st.ânci a est~a t.i s~i ca, na sua 

abordagem mais simples, pode ser visto em lit.erat.ura espe-

cializada de est.at.íst.ica CMANLY, 1986) de biologia CGOODMAN, 

1972), ou a~é mesmo de gené~ica CJACQUpRD, 1974~ ARUNACHA-

LAM, 1981; LEFORT-BUSON, 1985). Segundo estes au~ores, quan-

do duas ent.i dades C obj et.os, i ndi ví duas, popul ações, et~c.), 

forem t.ot.almente t.ipificadas por uma simples característ.ica, 

ent.ão será fácil ver que a diferença ent.re os valores desse 

car á t.er cor responde à mel hor medi da de sua di st.ânci a. Con-

si der ando-se doi s genót.i pos G e G, 
1 Z 

os quais podem ser 

perfeitament.e individualizados por duas caract.er í st.i cas 



i ndeDenden les x e x , 
• 1 2 

pode-se adolar a convenção de que 

9. 

X 
LJ 

denola o valor do genóli po i no car á ler j. Nesle caso, o 

genót.i po G é car acler i zado 
1 

por Cx 
1.1. 

x ) 
12 

e o genót.i po G 
2 

por ex 
2:1 

x ). 
22 

Neslas condi çôes a di slânci a ent.re G e G 

pode ser oblida de D
2 

= Cx 
21 

+ ex 
22 

1 2 

Se 

forem consideradas as diferenças nos valores dos caract.eres 

dos genót.i pos G ~ G como sendo d e d , t.er -se-á: 
1 2 i 2 

lal que, 

2 
x ) 

11 
+ (x - X )2 

22 :12 

d = x - X 
1 21 11 

d = x X 
2 22 12 

d
2 = d

2 
+ d

2 

1 2 

J 

para j caract.eres ler-se-á: d
2 = E d

2
. 

j=l 
j 

Têm sido proposla mui las medidas de dislância 

nas décadas passadas, at.endendo a vár i os obj et.i vos C LEFORT-

-8USON, 1985 e JACQUARD, 1974). A dist.ância generalizada de 

Mahal anobi s C MAHALANOBI S, j 936) ocupa um lugar úni co no 

melhoramenlo de plant.as, de acordo com a expressão de 

ARUNACHALAM (1981). 

2.3.3. Distância Euclidiana e de Mahalanobis 

É quase obrigalório, anles de t.rat.ar de dis-

t.ância de Mahalanobis, referir-se a dist.ância euclidiana. O 

~onceilo de dislância euclidiana já foi esboçado no parágra-



fo onde se dá a idéia de dis~ância. Sua fórmula é: 

dis~ância euclidiana = 

onde: 

ex 
i.j 

x.) 
L'] ]

1/2 

10. 

X .. 
1.J 

= o valor do caract.er j no i ndi ví duo (ou popul ação) i . 
> 

x 
vJ 

= o valor do carac~er j no indivíduo (ou população) i •. 

A distância euclidiana tende a aumentar com o 

número p de carac~eres anotados. Es~e inconveniente é supe-

rado com o uso de uma modificação, a chamada distância 

euclidiana média: 

dis~ância euclidiana média = 1 

-tp 
(distância euclidiana)1/2 

As di stânci as eucl i di ana e eucl i di ana médl a 

são de cálculo fácil, mas ~êm algumas limitações. A princi-

paI delas é aquela que assume que os caracteres avaliados 

são independentes, o que nem sempre é verdade. Por sua vez, 

a distância generalizada de Mahalanobis não Lem essa restri-

cão, pois ela libera os dados de prováveis correlaç5es, no 

cálculo da malriz comum de covariâncias para os indivíduos 

ou populac5es. Fora dessa importanle qualidade, a dis~ância 

eucl i di ana ou eucl i di ana médi a é semel han~e à di slânci a de 

Mahalanobis. Esta úllima é expressa por: 

x)' S-1 (x. 
j 1. 

onde: 

= dis~ância entre i e j~ 

x. = velor de observações da população i; 

x = ve~or de observações da população j~ 
J 

S-1 = inversa da malriz comum de covariâncias para as n 
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popul ações. 

Quando a di stânci a eucl i di ana é cal cul ada a 

• partir de escores (que est...ão livres dos e:feitos de correla-

ção entre variáveis), seu valor é análogo à distância de 

Mahal anobi s. Sendo o cál cuIa de di st.ânci a eucl i di ana mai s 

rápido. a utilização desses escores propicia um important.e 

ganho no tempo de comput.ação. 

A di st.ánci a de Hahal anobi s pode se apl i car a 

caract.eres biométricos ou sobre marcadores moleculares CLE-

FORT-BUSON, 1985), ent.ret.anto, a sua aplicação com dados mo-

leculares tem sido muit.o limit.ada devido a nat.ureza não 

paramétrica de grande part.e dest.es dados. 

2.4. Distâncias entre populações caracterizadas por atri~ 

but..os qualitativos 

Exist.em est.imadores de distância, quando os 

atributos aval i ados nos genót..i pos são do t..i po quali t..ati vo. 

Est.as distâncias são muit.o usadas com dados de presença ou 

ausência de bandas elet.ro:foréticas. seja estas de isoenzima~ 

ou de prot.eína t.ot.al. Numerosos são os índices de similari-

dade (assim chamados de estimadores de dist..ância) propost..os. 

Assim tem-se: de Jaccard (1908), de Julzynski (1927), de 

Dice (1927) e de Sokal & Sneat.h (1963), todos citados por 

• Escore: Resul.tado obti.do atravês da função di.scrimi.nante para cada uma 

das vari.edades. Neste valor resume-se o conjunto de varióveis 

que caracteri.zam um genótipo, as quai.s têm a vantagem de não 

serem correlacionadas. 
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J ACQUARD ( 1 974) . Ou~ras dis~âncias u~ilizadas são as de 

Gower e a de Roger ci~adas por WRIGHT (1978). 

Es~a produção de índices ex~erna a dificuldade 

de enconlrar uma medição obje~iva de semelhança CJACQUARD, 

1974). E óbvio que se concluirá, algumas vezes, que o obje~o 

í é maí s si mi 1 ar ao objelo k que ao obj elo 1, e aI gumas 

vezes o oposto, dependendo de qual foi o índice usado. 

Sendo o concei~o de dis~ância genélica a soma

~6ría das alleraç5es ao nível g~nico, e porlan~o mais preci

sa quanto maior o número de genes avaliados, o uso de est.í

mador es de di s~ânci a quan~i ~a ~i vos que englobam lanlo as 

variações estrulurais quanto regulatórias, permi~e ~eoríca-

mente maior precisão de que as análises qual i ta li vas 

CDAMERVAL et aLii, 1987). 

2.5. Relações genéticas a partir da avaliação quantitati

va de bandas eletroforéticas de proteínas de semente 

o extrato proléico bruto, de semenle ou de ou

tro tecido, quando fracionada num meio gel conveniente, 

produz um espectro de bandas que é um diagn6stico da espécie 

ou população. A homologia de bandas de diferentes espécies 

Cou populações) tem fornecido um cri~ério de afinidade gené

tica, que tem auxiliado aos evolucionis~as nas suas infer~n-

cias (LADIZINSKY & HYMOWITZ, 1979). No entanto, o coeficien-

te de semelhança, utilizado. por esles pesquisadores, na 

mai or i a dos casos, é o í ndi ce de si mi 1 ar idade (~-;; de si mi la-
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ridade = (Cnúmero de pares de bandas similares) x 100J/Cnú-

mero de bandas diIerenLes + número de pares de bandas 

similares). Aos ní veis Laxonômicos de suas comparações 

Cenlre gêneros e espécies) são enconLradas diIerenças que 

permilem I3.zer inferências das relações filogenéLicas. Ainda 

ao nível de caract.erízação inlraespecífica, esse índice de 

similaridade também foi eficienle CSIDDIQ et a1.ii, 1972, em 

ar r 02 ~ BUSHUK & ZI LLMAN , 1 978, em Lrigo; MPRCHYLO & LA 

BERGE, 1980, em cevada). Ent..reLanLo, comparações de varie

dades na base de suas diferenças quanLiLaLivas de Iraç':Ses 

proLéicas lêm sido levadas em conLa. Uma evolução rápida dos 

avanços, nesLa abordagem, é Ieita a seguir. 

Um dos primeiros usos de perfis densiLoméLri-

cos, .em eleLroIorese de proleínas, esLá relacionado à 

idenLificação de bandas homólogas enlre especLros com 

velocidades de migração discrepanles C JOHNSON et a!. i i, 

1967). O mélodo requer a elelroforese de uma misLura 1:1 de 

proleína de cada espécie com a proleína padrão, para faci

lilar a idenlificação de bandas homólogas. 

QuanLo a lécni cas que per mi lam car acLer i zar 

variedades individuais, t<fcDANIEL (1971) comparou diIerenLes 

culli vares, denLro de lrês espéci es do gênero Hordev.m. e 

SecaLe cereal.e. As proleínas de diIerenLes cullivares Ioram 

comparadas com base na similaridade qualilaLiva e quanLila

Liva. O número de bandas proleicas comuns de similar concen

t..ração Ioi esli mado usando-se um densi LômeLro. Bandas que 

diIeriram menos que 25X nas medidas densilomélricas da in-
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t.ensi dade for am consi der adas como as mesmas, quant.i t.a t.i va

ment.e. No final, o nómero de band~s prot.eicas que dois cul

t.ivares t.inham em comum foi expressado como uma porcent.agem 

do nómer o t.ot.al de bandas visualizadas. McDANIEL (1971) 

achou que cul t.i var es r el aci onados por descendênci a for am 

mais similares no fen6lipo das prot.eínas do que cult.ivares 

não aparent.ados. Também para confirmar -as diferenças quali-

tat.i vas em bandas e1 etroforét.i cas de proteí nas, medições 

densi tográficas foram efet.uadas por UNCAR & BOUCARD (1974) 

no gênero Suaeda e por PANDA et aLii (1986), ~m Capsicu~. 

Um dos primeiros t.rabalhos que ut.ilizam int.en

sidades de bandas, nas fórmulas para ident.ificar cult.ivares, 

foi o de ZILMAN & BUSHL~ (1979). A citada quant.ificação con

sist.iu em uma escala subjet.iva de 1 a 5, baseada na projeção 

do negat.ivo fot.ográfico dos espect.ros elet.roforét.icos. Eles 

acharam fórmulas de elet.roforegramas para as 18 variedades 

de t.rigo estudadas. Materiais est.reitament.e relacionados por 

pedigree, no geral, t.inham ao menos uma banda, na sua f6rmu-

la, que o dist.inguia do seu parent.e próximo. 19ualment.e, 

t.rigos duros foram facilment.e dist.inguidos dos t.rigos 

comuns. 

Uma abordagem est.at.íst.ica um pouco mais acura

da da variação quant.i t.at.i va de bandas el et.roforét.i cas de 

prot.eínas obt.idas de SDS-PAGE foi feita em arroz. SARKAR & 

BOSE (1984) calcularam as áreas que correspondem aos picos 

de 1 ei t.ura densi t.ométr·i ca das bandas e consi der ar am como 

porcent.agem da área tot.al de t.odos os picos. A análise de 
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variância dos picos de globulinas de mobilidades relalivas 

CRf) de 0,27 e 0,43 moslrou diferenças significat.ivas. Os 

efei los ambi enlai s devi dos a local i dades e anos não foram 

significativos. Os mesmos autores concluíram que a dist.inção 

dos perfis elet.roforéticos de cada variedade é, essencial

mente, sob controle de fatores genélicos, e que esta varia-

câo pode ser convenienlement.e ulilizada na idenlificacão de 

cul li var es. DERBYSHI RE e tal. i i' C 1 981) compar lem a i déi a de 

SARKAR 2< BOSE (1984) e afirma que os perf'is obtidos de géis 

de pol i acr i 1 ami da estão r el aci onados á afi ni dade genéli ça 

das amoslras. 

Um t.rabalho mais complet.o fo.i realizado por 

ALIAGA-MOREL et al.ii (1987) com 43 variedades de arroz, es

t.udando a obt.enção de medidas mais objetivas, estáveis e re

produzíveis para a ident.ificação de variedades. A est.imaliva 

da afinidade entre as variedades sobre "bases mais seguras", 

segundo a expressão dos autores, foi o objet.i vo compl emen-· 

tar. Um elevado número de caracteres morfológicos qualit.ati

vo e quant.i t.at.i vos, assi m como medi das densi t.omélr i cas C 57 

bandas) de perfis elet.roforéticos foi regislrado. A simila

r i dade entre var i ávei s foi est.i mada a par ti r de um coefi

ci ent.e de di st.ânci a em enfoque muI t.i var i ado. Dos resul t.ados 

obtidos ALIAGA-MOREL et al.ii (1987) concluiram que a análise 

quant.itat.iva de component.es (fraç5es) de prot.eínas de embri

ão fornece maiores conheciment.os de afinidade ent.re varieda

des, do que aqueles obtidos a part.ir de caracteres morfoló

gicos. 
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A habilidade dos dados bioquímicos (quando 

avaliados quantitativamente) de proporcionar descrições 

altamente discriminatórias foi salientada também por SMITH & 

SlvlI TH ( 1989) . Eles compararam 34 dados morfológicos com 

herdabilidade maior que 50%, dados iso-enzimáticos de 31 

loci e dados cr oma r_ogr áfi cos de zeí na em 31 I i nhas endogà

mi cas de mi lho. Depoi s de cor r el aci onar dados de heter ose 

com as distâncias calculadas com os diferentes tipos de 

dados mencionados, eles concluíram que os dados morfológicos 

não podem ser confiadamente usados para estimar distâncias 

entre cul ti vares de mi I ho que refI etem as suas associ ações 

genéti cas ou de "pedi gree". Por sua vez, os dados bi oquí mi

cos poderão ser usados na descrição de linhas e híbridos de 

milho. Finalmente, os mesmos autores ressaltaram que, quando 

as intensidades de bandas foram consideradas nos dados cro

matográficos, a sensibilidade foi acrescentada na distinção 

de linhas. 

2.5. Análise de conglomeração 

As relações grupais entre pares de indivíduos, 

cujas distâncias têm sido calculadas, podem ser melhor apre

ciadas por meio de agrupamentos. A análise de conglomeração 

visa agrupar os objetos, populações, etc., em classes, de 

tal forma que similares estejam no mesmo grupo. 

Muitos são os algoritmos propostos para a aná

lise de conglomeração. Entretanto a atenção estará restrin-
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gida a duas abordagens par~iculares mui~o usadas em melhora-

men~o. 

o m~~odo Tocher começa com duas en~idades es-

~rei~amen~e associadas e encon~ra uma ~erceira en~idade que 

tem a menor médi a' de r:l j unt-o com os doi s primei ros C 2:D
2
/n; 

n = número de di stânci as envol vi das = 3 nest-e caso). Si)Di-

1 ar mente o qua.r lo e escol hi do por ter 3. menor médi 3. de 0
2 

junto com os tr~s a.n1:. er i ores (a. média. é 
__ 2 . 
2.U /n = 6), e a.ssim 

sucessi vament.e. Se em qlral qtJer est.a.dlo a médi a do [} de t1m 

grupo de aqueles que já tem sido considerados aparece alto, 

então a úl t.i ma. enti dade adi ci onada e reti rada, passando a 

constjtuir-se um grupo com os componentes an~eriormente exa-

mi nados (RAO, 1952). 

No mét.odo do vi zi nho mais próxí mo, todos os 

i ndí vi duos começam sós num gr upo de um e são poster i or mente 

fusionados em grupos sobre um dado' nivel de distância. Esse 

nivel de di st~ânci a vai crescendo com as grandeza.::; das 

distâncias até at.ingir a todos os individuos num só grupo 

(M.D..NLY, 1 986) . o método de Tocher fornece uma relaç-3.o de 

agrupament~os, 9ntretanto o método do vizinho mais próximo dá 

uma relação hierárquica de afinidade entre gen6tipos, o que 

torna est-es dois métodos em part.e complementares. Uma revi-

são compreensi va sobre agrupamentos pode ser vista em RAO 

(1952), SINGH & CHAUDARY (1977) e MANLY (1986). 

Extensa é a literatura das aplicaç5es da aná-

1 . 
~lse de conglomeração no melhoramento, CRUZ (1990) fornece 

numerosas referênci as à respei t-o. o uso da.s anál i ses de 
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agrupamen~os hierárquicos (aglomera~ivos) como ferramen~a no 

manejo de variação em coleções de germoplasma é, dest.acada 

por PEETERS & ~4RTINELLI (1989). Os result.ados da análise de 

agrupamen~o, segundo eles, poderão ser usados para classifi-

car entradas de coleções de germoplasma, de acordo com seus 

respectl vos grupos ("pool ") gEmi cos, quando nenhum dado de 

* passapor ~e ror di sponí vel. Ai nda concl uem que, baseada nes-

ta técni ca, o po~enci al segr ega ti vos das ent.r adas pode ser 

es~imado. 

2.7. Análise de função discriminante 

Através da análise de função discriminante 

C AFD), é possí vel separ ar doi s ou mai s gr upos de i ndi ví duos , 

a partir de medidas desses indivíduos em várias variáveis 

CMANLY, 1986). Por exemplo, HUSSAINI et atii (1977) avalia-

ram 18 caracteres em 540 est.oques genéticos de Eteu.sine 

coreana e estudaram a diversidade desses mat.eriais aplicando 

a ftFD, al ém de uma outra t.écni ca uti 1 i zada nest.e ti po de 

trabalho, chamada análise de componentes principais CACP). A 

AFD di sti ngui u os ma ter i ai s em gr upos razoa vel mente seme-

lhanles aos grupos formados pela ACP, com exceção de um, que 

foi subdividido em dois, os hindus e os etíopes. A AFD. por-

tan~o, demonstrou ser a mais sensível que a ACP. 

* os dados de passaporte sõo aqueLes que fornecem fundamentalmente Lnfor-

maçõo da procedênci.a dos ent rodas de um banco de germoplosmo. 
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MORISHIMA & OKA (1981) ~amb~m ~es~aram o poder 

di scr i mi na~ór i o de 11 caract~er es na di ferenci ação dos sub-

grupos í ndi ca e Japôni ca em 89 cul ~i vares de uma col eção 

asiá~ica de arroz. As funções discriminan~es combinando va-

lores de Lr§s ou qua~ro carac~eres. possibili~aram a clas-

si.ficacão incorreta das linhagens e subgrupos com um máximo 

de O.7~ de erro. No entanto, foram percebidos no gráfico de 

di spersão al guns ti pos i n~er medi ár i os com car ac~er í s1:.1 cas 

combinadas dos grupos Índi ca e JapÔnica. Cont.udo. uma 

aplicação mais interessante da AFD foi feita por OKA & CHA.NG 

(1962). Eles junt.aram, em uma avaliação, diversos mat.eriais 

de Oryza perennis C"spont.anea", in~ermediária e "perennis"), 

linhas de Jei porei (sel vagem e cul t.i vado) e Oryza sat i'va 

(ti po Í ndi ca, Japôni ca). Com a f i nal i dade de a val i ar as 

var i ações como um ~odo (ao ní vel mul ~i var i ado) , fór mul as 

discriminant.es para classificar tipos perenes e espont.âneos, 

formas selvagens e cult.ivadas e os t.ipos Índica e Japônica 

foram est.abelecidas para cada ~ipo, usando dados de linhas 

selvagens e cult.ivadas como controle. Examinando os escores 

result.an~es dessas funções discriminan~es. Os aut.ores obser-

varam que as linhas de Jeipore foram em maior número int.er-

mediárias ent.re selvagens e cult.ivadas e que aquelas formas 

selvagens eram do t.ipo "perennis". I st.o sugere, segundo 

eles, que o t.ipo "perennis" do arroz cult.ivado poderia ser o 

i __ 

Rege ao mont.anhosa da Índia., onde supõem os autores, encont ram-se plan

tas iniermedi.6ria.s da evoll.lçâo do arroz, de formas selva.gens a espécLes 

cu!. t ivadas. 
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seu progenitor. 

As concl usões que podem ser ti radas da AF'D 

derivam, muitas vezes, de apreciações visuais de diagramas 

de dispersão dos primeiros componentes, quando esles acumu-

1 am suf i ci enle var i abi 1 i dade C ger al menle mai s que 70~D . 

Assim, os dois primeiros componentes da AFD de ERSKINE et 

a l i i (1989) ac umul ar am 90~;; da var i abi 1 i dad,? l.o't.al sobr e uma 

análise por país de origem enlre os 13 primeiros produtores 

mundiais de lentilha. O agrupamento por país de origem foi 

sumarizado visualmenle em um gráfico de dispersão de duas 

dimensões. Foi clara a formação do grupo consliluído por 

acessos do Egilo, Jordãnia, Líbano e Síria. Um segundo grupo 

compreendeu acessos da Grécia, Irã, Turquia e Rússia. 

Mas, nem lodos eslão satisfeilos com o uso da 

~FD. RISI & GALWEY (1989) opinaram que, para o seu trabalho, 

lanlo a AFD como a ACP não forneceram informações claras. A 

AFD dislinguiu enlre ecólipos de Chenopodi1.J.J7l. q 1..1.inoa Willd, 

mas a classificação obtida foi qualificada de arbit.rária, 

excelo no caso de ecót.ipos sublropicais. 

Embora tenha oulras aplicações, at.é mais 

úleis, a AFD est.á sendo mais usado em uma de suas aplicações 

no melhoramento de planlas. Geralmenle, serve para confirmar 

as relações de semelhança reporladas com a ACP C COSME , 1990; 

VARMA & GULATI, 1982), e a di slãnci a de Mahal anobi s C DAS & 

GUPTA, 1984; RAO et aLii, 1981; JAIN et alii, 1981; PETER & 

R.6.I, 1976; R.AM & P ANW.6R , 1 970) . 
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3. MATERI AL E METODOS 

3.1. Mat.er i ai s 

roram lomados a.o a.C3.50 67 genóli pos de arroz 

da col eçào de ger mopl asmas do I nsti tuto de Genéti ca. da.. 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiro"/USP, Piraci-

caba SP. Desses 67 germoplasmas, 58 sâio "brasileiros", 

provenienles do CNPAF/EMBRAPA, Goiânia, Goiás,· E;' do IAC, 

Campinas, SP e 9 são japoneses proveni enles da Eslação 

Experlmenla1 de Arroz de Sequeiro, Japão. A re1 ação dos 

germoplasmas ulilizados é apresenlada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Germoplasmas br.asileiros e japoneses ut~ilizados 

no present.e t.rabalho. 

l'{úMERO NOME PROCEDÊNCIA 
BANCO DE 

TIPO 
ORIGEH 

1 Bico Ganga G0
1 

CNPftF H 
2 Guaíra CNPftF O 
3 Dourado Precoce SP CNPAF M 
4 4 meses CNP.~F O 
5 Guedes CNPAF O 

i~J!1ar e1 ;a.o 
,.. 

HG
z 

Ô CNPAF H 
7 Pratão Precoce SP CNP.4F M 
8 Prat.ão CNP.4F M 
9 H3.lão O··{P.i\F O 

10 Fernandez G01 
CNPftF O 

conli nua. 
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Tabela 1 - Continuação. 

N(JMERO NOt<IE PROCEDÉNCIA 
BANCO DE 

TIPO 
ORI GEt ... l 

11 I AC-5544 SP CNP.<\F M 
12 I.6.C-25 SP CNP.<\F 1'-1 
13 I AC-1246 SP CNPt>F M ... 
14 IAC-120 SP CNPAF H 
15 I AC-47 SP CNPAr::: lvi 
16 I P.C-5()32 SP CNP.é;F 1'-1 
17 T ...... 

1. gU.3.pao CNPAF () 

18 Iguape C}·fP.6F O ... 
19 IAC-416 ~D .:::;" Cl'iPt>F r·j 
20 1'-1ont.anha. Liso Ct-iP.<\F O 

21 Pérola de Ca.mpina.s CNPAF O 
22 Ba.caba C NP.<\F O 
23 Procó\ji'io CNPt>F O 
24 Caqui PB

z 
CNPt>F O 

* PB
z 

25 P..gul ha Branca CNP.4F O 
26 Ourinho CNP.AF O 
27 Bico Prelo CNPAF O 
28 A.gul hão CNPAF' O 
29 Bat.at.ais CNPAF M 
30 Zebú MA

z 
CNPAF O 

31 Agulha. ESAV MG CNPt>F Jvf 
32 Palnaí 5 IAC Jvf 
33 Dourado Peludo IAC O 
34 Dourado Liso LD..C O 
35 Dourado Agulha SP IAC O 
35 Paraí ba IAC O 
37 Cat.elo XXI I IAC 1'-1 
38 Cat.et.o Dourado IAC H 
39 Cat.et~ão IAC O 
40 Dourado IAC M 

41 Dourado Seco IP·.C 1'-1 
42 Mat.ão Branco IAC O 
43 Prat.âo de Campinas LD..C O 
44 Goiano IAC O 
45 Pindorama IAC O 
45 4 meses NQ XL IAC M 
47 Dourado A.gul ha 2 IAC M 
48 Bir i gui IAC O 
49 I tarabé IAC O 
50 s.anta América SP

2 
IAC O 

conlinua. 
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Tabela 1 - Con~inuação. 

NÚHERO NOME PROCEDENCI.4. 
B.!I.NCO DE 

TIPO 
ORIGEM 

51 Pralão I MtfG NQ 11 
52 P,atão Uber 1 àndi ·3. 

53 Amarelão IP·J--!(;; NQ 2 
54 Piemonte I.6JvíG N2 4 
55 A.marel ão Ip";v!G N2 14 

56 
Jaguari ES.4.V 
IAMG NQ 25 

57 Batalaes 
58 I AC-1391 
59 Dango Hochi 
60 Kahee 

61 Shinkoku Dai o Í'-'Íochi 
62 Norin Mochi 4 
63 Kazusa Wase 
64 Senshó", 
65 Ooha~a Wase 
66 Gaisen Hochi 
67 Gose Yonkoku 

1 
Segundo FONSECA !< BEDENDO (1984). 

2 
.Segl.mdoFoNSECA et aLií (1.98.1>. 

CI..lttivares de ,~rroz ~rri..gado. 

MG IAC 
IAC 

J'.1G I.4.C 
MG I AC 
j'IG IP .. C 

l"IG IAC 

I.t\C 
SP I P.C 

Japão 
Japão 

Japão 
Japão 
Japão 
Japão 
3apão 
Japão 
3apão 

CNPAF':: Centro Naciona.l de Pesquisa de Arroz e Fet.jão/EMBRAPA. 

IAC :: Inst. i Luto Agronõmi-co de Campinas. 

1'1 
O 
M 
1'1 
1'-'1 

M 

M 
M 
M 
)'-.\ 

M 
M 
M 
M 
1'1 
M 
M 

o tipo M indica germoplasmas com algum melho-

ramen~o por ins~i~uiç5es; o signií~ica "não melhorado" e 

involve variedades originais ou an~igas com baixo grau de 

melhor3.ment.o. A informação para es~a classificação veio do 

IAC e CNP.LW, além das bibliografias ci~adas. En~re~an~o, em 

alguns poucos casos, segundo especia.lislas a delimit.aç.âo 

() 
entre M e N não é clara. 
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3.2. Mét.odos 

3.2.1. Trabalhos no campo 

Todos os germoplasmas ut.ilizados loram cult.i-

vados sob id~n~icas condiç5es, dentro do plano de renovaçâo 

e manu~enção da 1 ~ 
co~eçao de arroz do Deparlamento de 

Genéti ca, ESJ;LQ/USP. Foram semeadas em 20.10.88 no campo 

exper i mental da P.GROCERES S. ,D...., em Santa Cr uz das Pal mei r as 

SP, e a colheita Ioi a~é 04.04.89 com materiais mais 

lar di os. sendo os ger mopl asmas japoneses bem mai s pr ecoces. 

A semeadura Ioi realizada em sulcos corridos, em Iileiras de 

2,0 m por germoplasma, sem repelição, com uma quanlidade 

média de 75 semenles por melro linear. A colheita Ioi manual 

e foram seguidas as práticas usuais de cult.ivo. 

3.2.2. Trabalhos no laboratório 

3.2.2.1. Ext.ração da prot.eína solóvel 

As proteínas foram extraídas de 15 grãos secos 

(14% de umidade e 10 meses de armazenamento em condições de 

ambiente), descascados e triturados em almofariz. Para cada 

germoplasma, 50 mg de pó foi homogeneizado com 200 ml de 

t.ampâo de ~ * ext.raçao , e logo a seguir agit.ado por 30 segun-

dos, sendo deixado em repouso durant.e duas horas e logo 

centrifugado por dois minut.os a 15.000 rpm. 

* As composlções desta e outras se ence,ntro.m na Tabelo. 3. 
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3.2.2.2. Quantificação de proteína 

A solução de reagente de Bradford (Tabela 2), 

diluída em água na proporção de 1:2, foi distribuída em cin-

co tubos de ensaio. Nestes tubos, foram acrescentadas fra-

ções de sol ução de al bumi na bovi na (Tabel3. 2) cor responden-

tes a O, 10. 20. 50 e 100 pg de proteina para a construção 

de curva padrão. As amostras foram separadas adi ci onando-se 

10 ml de proleina solúvel em outros cinco com 5,0 ml da 

sol ução r eagente de Br adford. Todos os dez tubos foram 

homogeneizados em vortex. Os valores de absorção foram 

obti dos em espectofotômetro a 595 nm. Com os valores dos 

padr5es, foi con~truída uma curva, utilizada para o cálculo 

das concentraç5es proteicas das amostras. 

Tabela 2 - Composição de soluç5es para quantificação de pro-

teínas pelo método de BRADFORD (1976). 

Reagente de Bradford: 100 mg do corante Coomassie - brilliant 
blue G-250, diluído em 50 ml de etanol, 
e misturado em 100 ml de ácido fosfóri
co 85%. 

Solução estoque de 
albumina bovina 

0,1 g de soro albumina bovina em 100 ml 
de água. 
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Tabela 3 - Composição das soluç5es es~oques do procedimen~o 

ele~roloré~ico SDS-PAGE. 

1. Tampão de ext.r ação: Sol uçio de ~r i sma 10 m1'1, com pH aj us
tado a 8,0 com HCl e 0,5% de 2 merc?p~o-etanol. 

2. Solução de acrilamida/bis-acrilamida (A/B): acrilamida 30 
bis-acrilamida 0,8 9 

3. Tampão do gel i nfer i or: Sol ução tr isma 1,5 t'L com pH aj us
tado a 8,8, com HeI. 

4. Tampão do gel superior: Solução trisma 0,5 1'1 ajus~ado o 
valor do pH para 6,7 com HCl. 

5. Solução SDS (sódio duodecil sulfa~o): 1,0 9 de SDS, ajus
tado para 10 ml de água (10Y~. 

6. Sol ução de per sul f a to de am6ni o C PSA) 10%: 
não deve ser est.ocada, devendo-se pr epar á -1 a 
forese Cno caso se preparava cada vez 0,1 g/l 

7. Tampão de corrida Ces~oque): Trisma . 12,0 9 
G1 í ci na 57, 6 g 

Essa sol ução 
cada e1e~ro

ml) . 

Ajus~ar para 1 li~ro com água des~ilada CpH da solução - 8,3) 

8. Tampão de amost.ra: 1,25 ml do tampão do gel inferior 
2,0 ml de glicerol 

Completar para 6,0 ml com água destilada e deionizada. 

9. Tampão de amostra desnaturante: 
500 ~l de 2 mercaptoetanol 
250 ml de azul de bromofenol 0,1% 

4 ml SDS C 1 Oy~ 
5,3 ml de tampão de amostra 

3.2.2.3. Preparação de amostra denaturada 

As amostras de proteína solúvel são ajus~adas 

com tampão de extração (Tabela 3) para obtenção de concen-

tração final de 70 ,ug/50 i-ll de solução prot_éica. Prepara-

ram-se ~s amostras, colocando-se 50 ~l da solução de proteí-
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na solúvel para 50 f.-1l de tampão de amost.ra desnaturante. As 

mist.uras foram submet.idas a temperatura de 100°C por cinco 

minutos, previament.e à elet.roforese. 

3.2.2.4. Elet.roforese SDS-PAGE 

As prot.eínas !~oram separadas eletroforet.ica

ment.e em um sist.ema bifásico de gel de poliacrilamida, se

gundo a melodol agi a de Lf:>EJ,.,fHLI (1970). Este si stema ut.i 1 i za 

um gel superior (chamado espaçador) com baixa concentração 

de acrilamida (4,5%) e pH 6,7 com a função de concentrar as 

prot.eínas, e, um gel inferior (separador) com alta concen

t.ração de acrilamida C12Y~ e pH 8,9 no qual os polipeptídeos 

são separados de acordo com seu peso molecular. 

Os g~is utilizados foram de 10 x 13 cm e de 

1 mm de espessura, sendo 7,5 cm de gel separador e 2,5 cm de 

gel espaçador. Para a formação dos géis, as placas foram 

seladas com solução de agar 1% e o preparo dos mesmos foi a 

partir de soluções est.oques descrit.as na Tabela 3. A compo

si ção e modo de preparação dos géi s ~st.ão apresent.ados na 

Tabela 4. 



28. 

Tabela 4 - Composição dos gE§.íS CSDS-PAGE) (rot.eiro de prepa

ração) . 

COMPONENTES 
GEL SEP..ôRADOR GEL ESPAÇ.~,.oOR 

C 1 2~'~ ACRI L.AJvlI DA) <: 4 ., 5~~ ACRI L"tV-"11 D.l4) 

'* Tampão superior (4) 
Tampão inferior (3) 
Solução acrilamida-bis 
Ãgua deionizada 
Soluçáo 50S 10~ (5) 
Soluçáo PSA 10% (6) 
Temed 

Tob.".1.o 2. 

(2) 
10,0 ml 
16,0 ml 
12,5 ml 
0,4 ml 
(),4 ml 

10,0 .ul 

2,5 ml 

1,5 ml 
5,4 ml 
0,1 ml 
O' , .L ml 

10, ° .uI 

Para a ut.ilização do t.ampão de corrida Csolu-

ção 7 da Tabel a 3), o ta.mpão est.oque foi di 1 uí do em água na 

proproção de 1:4 e aJust.ado para 0,1% de SDS. 

Para a corrida elet.roforética, 40 .uI de ext.ra-

to proteico foi aplicado em cada canaleta do gel, e submet.i-

do a um ambient.e a 4°C de t.emperatura, com int.ensidades , 
crescent.es de volt.agem conforme o seguint.e esquema: 50 volts 

C/), desde o i ní ci o da corr i da até as amostras saí rem das 

canalet.as; 70 V no percurso do gel espaçador; 150 V até 2/3 

do gel separador; 170 V até a terminação do gelo 

Ao final da corrida, os géis foram corados e 

fi xados com uma sol ução mi sta de metanol: áci do acéti co, e 

água (30: 7: 63) e Coomassie-brillianl-blue (0,05%) durante 

uma noi te. o descorado foi fei lo com vár i as lrocas da 

solução melanol: ácido acético: água (30:7:63), 

Para est.i mali va dos pesos mal ecul ares aproxi-

mados das bandas eletroforét.icas, foi aplicada em cada ge1 

uma amost.ra de pesos moleculares padr5es (marca Pharmacia) 
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com polipetídeos de 94, 67, 43,30, 20,1 e 14,4 kD, que 

corriam junto às amostras. 

3.2.2.5. Densitometria 

As características das frações proteicas foram 

medidas por um densil.ômet.ro Tecnow, resultando em perris 

densi tométr i co::=: de cada var i edade. A medi da aproxi mada da 

concentração de cada fração roi obti da consi der ando-se a 

altura dos picos correspondentes. Para a utilização poste-

rior, os valores dos picos foram corrigidos proporcional-

mente, para que ricassem reí'eridos a uma quantidade tot.al 

padrão de proteína analisada. A seguinte r6rmula de correção 

foi uti lizada: 

onde: 

'lC 
ij 

'lO 
t.j 

'lC 
l.J 

= VO 
í.j 

+ (QM - 'lO )/NP 
q 

= Valor corrigido da repetição i do cultivar j; 

= Valor observado da repetição i do cultivar j; 

QM = Quantidade total padrão de proteína analisada Cme-

dida pela somatória máxima dos valores dos picos, 

e que correspondeu a 454,5 na var i edade Oohata 

Wase); 

NP = Número de picos analisados Crrações). 

Os dados densilométricos corrigidos não entra-

r am di r etamente no cál cul o das di stânci as. mas pr evi amente 

foram obtidos escores discriminant.es Cde 8 componentes e 

97,2% de var i ânci a) a par li r del es , por razões expostas no 

item 3.3.2.2. 
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3.3. Metodologia Estatísticas 

3.3.1. Análise univariada 

Visando estabelecer diferenças significativas 

nas respostas médias das variedades, foi realizada uma aná-

lise de variância. Esta análise permitiu determinar as va-

riáveis com maior poder de diferenciação. Devi do à forma 

como foi conduzi do o exper i mento, onde as avaliações em 

géis. embora uniformes, foram preparadas em dias diferentes, 

um delineamento em blocos ao acaso com duas repetições foi 

considerado. Est_e delineamento permite distribuir o erro no 

context.o de ·todo o experimento. 

o modelo matemático do delineamento em blocos 

ao acaso é: 

Y =m+t +b+e 
~j 1. J i.j 

onde: 

y 
í.j 

= observação do tratamento i Ci 

repetição j Cj = 1. 2. . .. , 

m = média geral do experimento~ 

t 
~ 

= efeito de tratamentos i 

b. = efeito do bloco j~ 
J 

= 1, v) na 

e.. = erro experimental associado ao tratamento i na re
~J 

petição j. 

Para se detectar se exi stem di ferenças entre 

var i edades dentro do modelo, usou-se a segui ntes hi póteses 

nul a C H ). e aI ternati va (H ): 
o a 



H = m = m = 
012 

= m 
!58 

vs 

para lodo i, j = 1, 2, 
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H = m ;>é m. 
a 1,. J 

58 

Nestas hipóleses, procura-se enconLrar ao me-

nos duas variedades que respondam diferenLe à resposta mé-

dia. Para esse fim foi aplicado o leste de F CF = Q,MV/QMR), 

que se distribui com graus de liberdade da variedade CgIV), 

graus de liberdade do resíduo CgIR) e um nível de signifj-

cânci a cc 

onde: 

Qf.1V = quadrado médio de variedades 

Q.t1R = quadrado médio do resíduo 

o lesle de F foi feito a partir da análise de 

variância (Tabela 5). 

Tabela 5 - Esquema da análise da variância em blocos ao acaso. 

FONTE DE VARIAÇÁO GL SQ QM F 

Blocos r-l 
Variedades v-i SQV QMV QMV/QMR 
Resíduo C r -1)( v-i) SQR Q,MR 

TOTAL rv'-l 

3.3.2. Análise mullivariada 

No contexto da análise multi variada dos dados, 

visando encontrar as variáveis que mais caracterizavam os 

grupos e, porlanLo, as variáveis que apresenLavam maior 

semelhança. montou-se a maLriz de distâncias: 
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i ' 

d d d 
1.1 12 1p 

d d d 
21 22 2p 

1::. = i 
d 

i. i.' 

d d d 
p1 p2 pp 

1 .. 1..'" 
representam a distância euclidiana média entre os onde, d 

pares de var i ávei si, . , 
l , a qual é obtida a partir da 

expressa0: 

= c x _ X)].1/2 
ij 1.'J 

onde: 

p = número de características (variáveis) estudadas. 

3.3.2.1. Aurupamento das variedades 

Uma veZ obti da a ma tr i z de di stânci as , pr oce-

deu-se o agrupament..o de var i edades semel hantes usando-se 

alguns algoritmos conhecidos no processo de agrupamento. Os 

métodos de agrupament..o podem ser aglomerat..ivos ou divisivos. 

Os métodos aglomerat..ivos partem do fato de que 

cada observação forma um grupo e, em etapas sucessivas, vai 

fórmando agrupamentos semelhantes até chegar a formar um s6 

grupo. O método agI omerati vo do vi zinho mais pr6ximo 

("Singl e Li nkage Met..hod") foi usado na formação dos grupos. 

Para se ent.ender a formação operat~iva dest.e método, supôem-

-se que haja: 



Grupos 

1 2 

N6mero de observação por grupo 

n 
1 

n 
2 

e, (1, 2) simbolizam 1 e 2 unidos 

3 

n 
3 

n = n + n 
.1,2 .1 2 
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A medida de similaridade do grupo ~ obtida a 

partir da distância: 

d = 1;:( d + a d + {3'd + v[ d 
(1,2>,3 1 1,3 2 2,3 1,2' 1,3 

d ] 
2,3 

Esta é uma expressão geral de agrupamento 

obtida por Lance & Williams, citado por CURI (1983); 

onde: 

onde, 

d 

d 
ü' 

médi as !:lo 

a = C( = 1/2, 
,1 2 

(1,2>,3 

1 = d ~ 1,3 

é obtido da matriz 

y = 1/2 

d J 
2,3 

de distâncias euclidianas 

o m~t.odo di vi si vo que tamb~m roj usado no pr9-

sente trabal ho consi ste em um procedi mento contrário do 

agrupamento do caso anterior, ou seja, partindo de um só 

grupo onde se encontram todas as observações, vai se 

di vidindo em subgrupos. O método di visi vo de Tocher usado 

nesta tese, segue este procedimento. O par de genótipos mais 

próximos Cd 2 menor) constituirá o primeiro grupo. A seguir, 

é analisada a possibilidade de entrada de novos genótipos ao 

grupo inicial, o que é aceito se o acréscimo na média de d 2 

intragrupo, devido sua incorporação, for menor que a maior 



Ao cont-rário do mét-odo ant-erior, o mét-odo divisivo de Tocher 

agrupa as var i edades, const-i L.ui ndo-se aglomerados i ndepen-

denles. 

3~3.2.2. Análise de função discriminante CAFD) 

At r a vés do .b.FD é possí vel separ ar doi s ou mai s 

grupos de observações (no caso, variedades) onde foram medi-

das v'ár i as 'o/ar i á \orei s. E1Tl t.er JTlCS o ArD é uma ccmbina-

ção linear: 

onde, u e t:r representam os vet-ores de médias popul.acionais 
-i -j 

associadas aos grupos i e j, respect-ivamente. E-1 
é a inver-

sa da mat-riz de variâncias e covariâncias, a qual se consi-

dera que é comum para todas as observações em geral, 

donde: 

r 

u 
i.. 1 

U 
iz 

u = 
-~ 

l u 
ip 

para p variáveis. 

A matriz de variâncias e covariâncias fica: 
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o- 2- a o-
11 12 lp 

o- 0'<': o-
21 22 2p 

E = 

2 o- a a 
pl p2 pp 

Como em geral u e E são desconhecidos. deve-se 

es~imar, ~endo que, nes~e caso, a função discriminanLe es~i-

mada fi ca: 

onde, 

s = 

x- = 
11 

e, 

y = cK 

1 
n 

1 

S 
11 

S 
21 

S 
ii 

S 
p1 

p 

E 
j=1 

x 
~ 1 

x. 

X 

S 
12 

S 
22 

S 
p2 

_ 1 

i.p 

S 
i. j' 

S 
lp 

S 
2p 

s 
pp 

x .. > 
tJ 

média amosLral 
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S. = 
LJ 

1 P 
\' 
L... cx 

LJ 
X )CX X) ~ 

J 
variância amost.ral 

n LJ 
:1 J=:1 

Uma vez obt.i dos os eomponent.es CZ) 
1. 

da função 

di ser i mi nant-e (var i á vei s eanóni eas) , um númer o dest.as que 

envol vam um mí ni mo de 80?/, da var i ação di sponí vel, é eseol hi -

do para a esti mação de escores, para cada popul ação. Com 

base nesses escores, que est.ão 1 i vres de 1 ~ corre.açao, 

+ -eS"lmou-se a di sLànci a eucli diana médi a. Esta di st-ânci a por 

trabalhar em cima desses escores, adquire as propriedades da 

distância de Mahalanobis de dar est-imados de di st~ânci a 

i ndependent.es dos efei t-os da correlação ent-re variáveis 

(GOI)OY, 1990, comuni cação pessoal). 

Após a obtenção da função discriminante, 

pode-se classificar as variedades 

crit-ério, no caso de dois grupos: 

Se (X - X )S-:1 X 2:' ~21 -X 
Z:1 Z 

segundo o seguint-e 

+ X), 
2 

ent-ão a nova observação e classificada no grupo um, em caso 

cont-rário no grupo dois. 

Para se t-est-ar a vaI i dade ou não da AFD são 

usados muitos t-est-es, part-icuIarment-e o test-e de Hotelling 

cilado por GODOY (1985) e definido como: 

onde, 

Traz é o traço de uma malriz~ 

R = Y' [I - xex' X) X' JY = soma do quadrado do resíduo~ 

H = B'C[C'X'X)-CJ C'S = soma do quadrado da hipótese~ 
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S = min (q,p) = nómero de au~ovalores diferen~es de zero; 

m' 1 ([p-qJ 1) = ~ -

n' 1 (ne 1) = ~ - p -

q = P(C) = amplitude da matriz C 

ne = n - pCX) 

n = número total de obser 'ração 

r Y1.1 

y = matriz de observações = l 
J.l 

1 

1 

1 
Ma~riz de 

delinea-
I 

X = ment.o 

mul ti var i ado 
1 

1 

1 

1 

de forma tal que 

2CSn' + 1) 

a 

1 

1 

O 

O 

1 

1 

O 

O 

1 

H 
o 

Y1P 

a 
58 

O 

O 

O 

1 

O 

O 

O 

1 

YZ:1 Y 161 

1 Y zp Y:16p 

P P 
:1 Z 

1 O 

O 1 

1 O 

O 1 

1 O 

O 1 

1 O 

O 1 

FC2m' + S + 1, 2)CSn' + 1) 
SC2m' + S + 1) 

sendo H a hip6~ese nula. 
o 

Todos os cálculos es~a~isticos foram feitos em 

computador. A análise de variãncia, distáncias e agrupamento 

foram feitos no SAEG-2, "Sistema de Análise Estatis~ica e 

Genéti ca" desenvol vi do pela Uni versi dade Federal de Vi çosa. 
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A análise de runção discriminante roi realizada no programa 

SISMUL· "Sistema Mul ti variado" de autoria do proFessor 

Cássi o Godoy C Depar tamento de ]v!a temá ti ca e Est~a tí sti ca, 

ESALQ) . O SAS "Si stema Anal i ti cal Sta ti sti c" roi usado 

para conFirmar os agrupamentos. Todo o processo de análise 

est.atístico t.eve o gentil assessoria do cit.ado Prof. Cássio 

R. Gadoy. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para .facilitar a sua apresentação, este 

capítulo foi dividido em três ítens principais: 

Análise eletroforética e univariada; 

Distància entre variedades e agrupamentos; 

Aplicação da análise de .função discriminante. 

4.1. Análises eletroIorét.ica e univariada 

No presente trabalho, foram analisados os per-

fis elet.roforéticos de prot.eínas de cariopses, em géis de 

poliacrilamida, em condições desnat.urantes CSDS-PAGE) de um 

tot.al de 67 variedades de arroz, das quais 58 foram brasí-

leiras com diferentes graus de melhorament.o e 9 foram japo-

nesas. 

At.r a vés de anál i se densi t.omét.r i c a dos per f i s , 

foi possí vel a det.ermi nação da concent.ração reI at.i va de um 

* t.ot.al de 17 component.es prot.eicos, exemplificados na Figura 

1. Tais component.es, em muit.os casos, foram formados por 

* Pela correçào proporcional fei.ta nos dados no item 2.2.2.~, uma var1.ã-

vel leve que ser eli.mi.nada, para possibi.litar os cãlcuLos da ArO, se

gundo $ugeri.do pelo assessor estattsti.co Prof. Cassto oodoy. 
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Um tí pi co gel SDS-PAGE e traços densi t.omét.r i cos 

de prot.eínas de cariopse de arroz (variedade 

IAC-5544). A direção de migração foi de direit.a 

para esquerda . Os valores dos 15 component.es pro

t.eicos, t.omados em mm foram depois padronizados a 

valores relativos de acordo com o ít.em 3 . 2.2.5. 

malS de uma banda , devido à impossibilidade de diferenciação 

por part.e do densit.ômet.ro entre bandas muit.o próximas. A 

mai or par t.e das var i açoes evi denci adas ent.re as var i edades 

analisadas foi do t.ipo quant.itat.ivo e não qualit.ativo, como 

most.ram os perfis da Figura 2. Os valores de concent.ração 

corrlgidos para cada uma das 16 frações prot.eicas, são apre-

sen t.adosna Tabela 5. na qual cada um dos component.es e ca-

ract.erizado por seu peso molecular aproximado. det.erminado 

com base nos padrões de pes o molecular ut.ilizando o .. kit.. .. de 

calibraçào de eletroforese (bai xo pelo molecular ) da 

Phar maci a. 
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PM (KDl 

94 

Figura 2 - Gel característico com os padrões eletroforéticos 

de 12 variedades . A direção de migração é de cima 

para abai xo com o primei ro conj unto da di rei ta, 

correspondente ao padrão de pesos moleculares 

C Phar maci a LW) . 
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Tabela 5 - Padrões eleLroToréLicos CSDS-PAGE) de 67 varieda-

des de arroz mosLrado 16 frações proLei cas C va-

viáveis) com seus respect.ivos pesos moleculares 

aparenLes (;'*) em kd e valores corrigidos de con

cenLração em mm, medidas no densit.ômet.ro. 

-------_. -----_._------------------------------------------------------------
\)AR.2 
86.1 

------- ---

8 

10 

11 

13 
14 
15 

. 28.60 24.10 20.10 22.60 24.60 
: 31.54 
: 24.91 

22.79 33.79 23.79 24.79 
21.41 20.16 25.16 25.66 

, 32.24 

; 29.78 

23.01 
25.74 

24.03 
~ 25.75 23.00 
: 29.10 23.10 
; 22.C{1 19.50 

: 28.87 21.87 
: 26.91 21.91 
: 26.06 21.56 
: 32.62 25.87 
~ 30.25 24.25 

-=0 ~t :...., .. ~ ... 
32.99 

31.28 
29.25 
31.85 
26.00 
32.91 

:~ ~l.. 
... ... 1.,. ... 23.51 

22.49 

23.03 
21.25 25.5-0 
24.35 24.85 
19.25 23.75 
22.91 25.41 

28.62 24.62 24.12 
26.41 23.41 24.16 
25.81 22.06 23.31 
28.62 
29.75 22.50 

25.62 
26.25 

VAR.6 
5916 

VAR.7 
:4.7 

VAR.8 VAR.9 'lAR. 10 ',lAR. 11 '/AR.12 VAR.13 VAF:.14 lJAR.15 '/AR.lb : 
50.8 47.0 43.9 39.6 "35.2 32.4 29,,1 27.2 24.4: 

._---------------------- -----------------: 
'J~ 1('1 
, • .'1, ....... '-1 

33.29 

31.53 
33.25 
32.35 
33.0(} 
33.16 

32.37 
33.66 
30.81 
';;<0 O"" "',.\..'I 

33.50 

39.85 25.85 28.85 29.35 30.85 31.10 19.35 22.10 25.10 20.85 : 
40.54 
38.16 
41..76 
43.74 

39.i8 

26.29 
25.66 

27.24 

26.28 
38.75 2"5.50 
37.60 24.10 
40.75 24.50 
43.66 25.91 

27 JJ4 27.54 30.79 30.79 
28.91 29.66 31.66 30.91 

31.26 27.26 28.01 
29.24 28.99 

31.00 28.75 
27.85 
28.i5 26.50 
27.41 27.41 

~'j 'j' 
j .... _O 

30.49 

30.78 

28.99 

33.28 
32.50 30.25 
29.60 30.10 
31.00 35.00 
30.16 30.66 

19&54 20.54 
20.41 20.66 

1'1.78 
20.25 
20.35 
22.75 
19.91 

22.60 
23.50 
20.66 

44.62 26.62 27.62 28.62 32.12 31.62 20.37 20.37 
46.16 25.41 25.66 25.66 29.41 30.41 22.66 22.91 
44.56 25.56 27.31 26.81 30.31 30.56 23.56 24.81 
43.37 
:.r6.25 

24.62 26.62 
26.00 26.00 

25.87 28.62 
29.00 

~q ''j c, .0,-

29.00 
19.87 21.37 
18.75 19.75 

24.79 
25.'+1 
:l' "1L !..o. if.J 

24.74 

19 .. 04 : 
21 .. 41 : 
17.76 : 
16.74 : 

27.60 21.35: 
Cl.OO 23.25: 
25.91 18.16: 

26.62 17.87: 
28.66 21.41 : 
29.81 20.31 : 
26.37 20.37: 
27.50 20.00! 

! 26.93 22.68 28.68 
30.57 

21.68 24.18 32.43 40.18 25.93 27.68 29.18 32.43 31.43 19.93 
20.82 

22.93 27.68 
26.82 
25.47 

20.93 : 
1"1 
,;.; 

'0 .v 

19 
20 

21 

23 
24 
25 

: 26.82 
: 26.22 
\ rv'f t:""1 
; C.i • .,Ji 

: 27.25 

21.97 
23.57 
24.(;(1 

~ 26.19 22.44 
: 29.9ó 23.96 
: 29.44 2'+ .19 
: 28.28 24.28 
: 29.94 25.19 

21.82 
28.72 20.97 23.47 
29.82 22.32 24.07 
30.75 22.75 25.25 

29.94 
30.46 
29.19 
30.78 
32.69 

23.69 
25.71 

21.44 
26.21 

22.69 25.44 
24.03 24.53 
23.69 26.94 

31.57 
32.72 
31.32 
32.25 

33.94 
34.46 
33.69 
'J:l t;'J 
>.J~.w-..l 

32.69 

39.82 
+0.22 
33.:32 
39.75 

25.57 
25.22 
26.07 
25.25 

27.5i 
26.97 
30.57 
30.25 

40.44 24.19 28.69 
44.71 25.71 26.96 
44.69 26.94 25.94 
40.78 25.53 26.28 
38.44 28.94 25.44 

28.82 
27.72 
27.32 

32.72 
32.32 
30.50 

31.32 
31.97 21 .. 97 
30.82 1'1.32 
30.25 20.00 

:l'J 'J:l 
,-,-'.-..ll... 

21.82 
22.00 

27.32 
25.50 

27.19 31.94 30.94 21.19 22.19 26.19 
29.21 30.71 29.71 18.46 18.71 22.96 
26.44 31.69 29.94 20.69 21.69 23.69 
25.78 29.03 29.53 23.53 23.78 25.03 
29.69 33.~4 32.19 17.44 17.19 21a69 

21.82 : 
22.22 : 
21.32 : 
20.75 ; 

22.19 : 
18.21 : 
19.94 : 
20.03 : 
20.69 : 

26 : 28.34 22.84 29.09 22.09 24.84 33.59 39.84 25.84 25.59 27.59 30.09 31.09 21.09 21.59 26.84 23.34: 
27 : 25.46 22.21 26.21 20.71 24.71 33.21 38.96 25.71 28.21 26.46 28.21 31.96 22.96 22.96 29.21 26.46: 
28 : 25.44 21.19 27.69 21.19 24.69 34.44 37.69 25.69 26.94 28.44 29.94 31.69 22.69 23.19 28.19 24.19: 
29 : 29.60 23.60 28.60 23.85 25.35 34.35 43.10 25.85 27.35 27.60 30.60 30.60 19.10 19.85 26.85 20.35 : 
30 : 27.49 23.49 32.74 21.99 23.49 34.74- '+3.99 28.49 26.99 V.74 30.24 29.74 18.99 19.49 26.74 20.74: 

33 
34 
35 

: 35.53 
j :J'" '.''\1. 
I r..../a.:l"t 

: 28.38 
; 27.~ 
: 27.47 

24.53 
20.09 
22.63 
21.29 
21.47 

28.78 
28.84 
30.63 
31.29 
30.72 

26.03 28.03 
20.09 22.34 
21.63 
22.79 
21.72 

23.54 
23.72 

36.53 
33.09 

32.54 
32 .. 97 

41.28 28.03 
39.34 24.09 
38.13 
37.29 
31.47 

24.88 
24.79 
24.97 

26.53 29.03 
29.09 27.59 

28.03 
31.59 

30.88 28.13 31.63 31.13 
29 .. 54 27.54 30.54 31 .. 29 
28.22 26.72 30.22 30.97 

19.78 20.28 
21.34 21.09 

21.03 

20.1319.88 27.13 
20.54 21.29 27 .. 79 
20.22 20.72 27.22 

17.03 : 
24.59 : 
23.13 : 
24.54 ; 

CüNTINUA 
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Tabela 5 - ConLinuação. 

--------- -----------~---------------------------------------------------------------------------------------------------

EENOT~ ; 89.8* 26.1 

36 

28 

, , 
~, 

:..2 
-3 

48 
49 
SO 

53 
C'!. 
"_" .. , .... 

C", 
-,Q 

59 
60 

6':' 
65 

67 

: 23.40 22~ ~5 

, 28.62 22.62 
31.22 25.32 

29.21 24.21 
: 27.63 23.13 

j '~Q ',:0 ?e..,t"\ 
j l,.., ..... i _..} • .i 7 

; 31.35 25.60 
: 29.57 24.07 
; :34.3"2 29.22 
~ 30.93 25.18 

; 32.07 27.32 
: 36.15 26.40 
: 27.07 25.82 
! 39.91 27.60 
; 24.35 24.10 

: 33.60 25.85 
: :34.12 24.8i 
~ 35.57 25.82. 
: 33.44 25.19 
; 40.00 24.25 

; 3ó.51 24.26 
~ 39.57 23.32 
i 35.59 22,,34 
; 34.88 23.3a 
; 34.26 20.76 

: 36.57 23 .. 57 
; 33.72 23.47 

34. iS 

35.82 
'::3.35 
'35.53 

29.71 
29.:38 
30.'7? 
31.84 
31.60 

32.29 
:32.35 
':li\ C::., 
• ..J .... '."", 

34.57 
30.43 

34.90 
':/"7 ~~ 
... 1 " •• n .. 

32.41 
34.35 

32.10 
'34.12 
34.57 
38.44 
38.00 

34.26 
38.57 
35.84 
36.13 
37.76 

40.32 

'74.5 é8.0 

23.32 
22.60 

22.46 
2! .88 
.",\~ "d. 
c.~" ',,)"'!' 

21 ~8':;' 
20.85 

24.:A 
23.10 
22.07 
24.32 
22.18 

~C' fY'" 
~"';.VI 

22.15 
22.07 

22.60 
21.87 

26.69 
27.25 

23.76 
26.07 
21.09 
20.63 
24.51 

2,;) o,;) 
... V<,. 

21.97 

23.90 32.65 

26.0'7 32.82 
25160 ?6.1i) 
,"'\'" C' .... , ..... '"'\ ,,",\""" 
c.,:t ...... w ·,:,:·.c.a 

24.9,:, :33.71 

24.-34 ~:2.34 

25.54 32.2'i 
26.35 33.·S0 
25.82 35.32 
26.32 :31.32 
25.43 23.18 

26.07 31.82 
23.90 31.90 
23.32 32.S7 
22.16 3C.6ó 

24.35 35.10 
24.12 34.37 
~~ Q':: "';J ~"':' 1",._.'-'1.. ,...I...w: 

25.44 31.69 
25.00 31.S0 

22.32 34,07 

22.38 37.13 
23.76 34.26 

23.32 :35.07 
23.72 '34.72 

42.85 

:38,,3S 
:'2.29 
27.84 
37. :0 

37,04 

43.32' 
34.82 

37.0i 
43.15 
44.57 
38.41 
:'3.60 

44.60 
43.12 
42.32 
33.94 
35.25 

28.26 
38.32 

,... . ..., oc 
.J/.u'..J 

38.01 

40.07 

28.60 
co.éS 

26.21 

24.54 
.~.~ t,O 
1-...J.Vf 

24.85 

24.29 

24.82 
23.07 
26.18 

21.40 
21.82 
21.6ó 
23.85 

22.60 
21.62 
21.57 
23.94 
1"\:.' ""'"C:' co. /.J 

23.84 
22.88 
25.01 

21.32 
24.2.2. 

47.0 

"'"i 1 ,,":1"'; 

.c~,,~c 

29.60 
'26.03 

~"" ~j .... f ........ 

'::>'" ·~o 
....... ,.Jo.J 

26.:4 
E'9.34-
28.55 

29.71 
26.35 
1"\, t::"P'! 
C::~ .. ..J: 

24.82 
27.18 

26.07 
23.15 
22.82 

23.10 
22.37 
21.82 

25.0') 

22.09 
~~ i.'" 
I". •• -...r..' 

23.01 

20.07 

24~í)7 

28.60 
. ..,C' .... ,., 
Co.;. /':J 

29,,38 

2'7.59 
2:.35 

2:.04 
27.10 
26,,32 
25 .. 07 
26.68 

24.0: 
~.:. 01 
1.. ...... /.1. 

26.10 

25.57 
:õt:: 1.0 
1.....J.Vi 

24.50 

~,C' l,O I-..J."", 
24.63 
26.01 

26.07 
24.72 

::9.6 

30.40 
29_37 
:0::: ~~ __ ..J ..... -.. 

30.53 

30.71 
31.ó3 
'32.54 
30.59 
:"H ,....e,-
~i.":::...,j 

.:-, .• , "':"0 
";"".:, 

27.35 
30.82 
28.82 
31.68 

31.07 
'~q .", 
J... •• O..J 

~1 ~ 
vJ,i. .... a ... 

:30.41 
31.85 

'30.85 
32.37 
31.57 
26.69 
30.25 

33.59 
24.63 
31.01 

35.2 32.4 

30.40 
29.62 
-:.~ ,,'=' 
1". ..... '1". 

28.10 
30.53 

21.34 
30.10 

30.79 
26.35 

28.07 
30.43 

29.82 
29.15 

29.41 
29.60 

29.e.5 
29.87 
30.82 
23.94 
~o ~c: ,_,.J... .... 

31.76 
30.57 
31.84 
33.38 
31.51 

20.90 
:,\!.jj 

:5.10 
1'3.03 

1'1.13 
18.04 

19.10 
20.57 
22..5'7 
17-.93 

20c22 
17.90 

,,., ,'"'\c" 
.:.1.0..; 

20.25 

1'1.07 
20.34 

19.76 

19,,07 
1· ... ,,~. 

7.H:. 

20.62 
:9.32 
lc:' .... ,1:" 
.!:.J.':"; 

20.03 

18.71 
~o 00 
... , ..... i..I 

~2.29 

1~.04 

19.60 
20.82 
22.07 
18,,18 

18.90 
19.07 
20.66 
19.35 

18.85 

21.44 
19.25 

LI''\ .." 
lO.lO 

19.07 
19.84 

19.26 

18.07 
18.47 

2,S.87 

28.21 

27.:4 
27.59 
28.10 

':'Q l:.!, 
~ ... I..r .. w"T 

25.60 
26.82 
24.32 
25.68 

23.07 
23.40 
~1 O!l 
1... .... Ul.". 

23.41 
24.60 

24.10 

22.69 
20,~O 

,~.26 

20.82 
22.84 
22.88 
22 .. 01 

20.S: 
2Q.~7 

24.4 ~ 

22.12 ~ 

2!.32 : 
16.85 : 
20.78 : 

'"'1 .., ~ 1 c •• f. I 

~~ "::JO ; 
....... 1-1 ; 

24.09 ; 
.-.;. ,-'C' j 

c''+.0..J J 

21.60 i 
1'1.07 : 
20.82 : 
21.18 : 

23 •. 32 : 

19.82 : 
~~ Oi j 
~.i.1. • 

23.10 : 

22.10 : 

24/14 : 
20.25 : 

25.7,S : 
-J':j ~ I 
1...!oJ.o.ll I 

26.84 i 
26.13 : 
25.26 : 

24.82 : 
~':J 'i':) 1 
'-... '.1 .... J 
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Vi sando exami nar o compor tamento da var i abi 1 i -

dade de cada uma das var i ávei s, foi real i zada uma anál i se 

uni variada de vari ância. Os resultados da análise de 

variância de 58 variedades brasileiras, excluindo-se as 

* japonesas foram resumidos na Tabela 6. Verifica-se que 

estas populações diferem significalivament.e, ao nível de 5::':; 

de probabilidade, em seis bandas eletroforélicas, mas não em 

dez delas. 

As vari.edades japonesas f .:;,ram consi. deradas. nes t e estudo, fundamental

mente, paro. se fazer o contraste de ori.gem no AFD. 
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Tabel a 6 - Anál i se de var i ânci a de 16 caract.eres prot.éi cos 

em 58 var i edades br asi 1 ei r as no del i neament.o de 

blocos ao acaso. Piracicaba, 1989. 

FONTES DE 
QM DAS BPu'íDAS 

GL 
Vl~RIACAO 

1 2 3 4 5 

Blocos 1 186,62. 109,44 124,44 1,12 62,4~ 
* * 3,84 ns Variedades 51 22,85 6,97 12,45 3,27 

Resíduo 57 9,69 3,51 5,61 2,74 1,69 

Média 24,57 23,70 31,02 22,60 24,49 
C\/( %) 10,52 7,91 7,63 7,32 5,31 

FONTES DE 
QM DAS BA1'-IDAS 

GL 
VARIACAO 

6 7 8 9 10 11 

Blocos 1 13,88 1,92 O 26 665,65 4,10 83,03 
3,11 TlS ' "* 9, 55Tl5 3,45TlS "* Variedades 51 14,87 5,55 4,19 

Resíduo 57 2,80 16,22 2,35 8,48 2,52 

Média 33,01 41,17 23,70 26,95 27,19 
CVCX) 5,07 9,78 6,10 10,80 5,84 

FONTES DE 
QM DAS BANDAS 

GL 
VARIACAO 

12 13 14 15 

Blocos 1 99,87 5,09 134,35 1094,73 
Variedades 51 4, 33

TlS 
5,54

ns 
6, 56Tl5 

8,02
n5 

Resíduo 57 2,98 4,72 4,48 7,54 

Média 30,48 20,04 20,77 26,15 
CVCX) 5,66 10,84 10,19 10,50 

• : si. gni.fi.ca.ti.vo ao ni.v€?l de !5% d"" probabili.dade pelo teste F. 
ns 

: Não si.gr,ifi cai i. vo. 

2,31 

30,66 
4,96 

16 

148,25 
9, 41)")s 

11,69 

21,39 
15,98 

Nest.e t.rabalho, como foi vist.o, a análise 

uni var i ada de var i ânci a não foi efet.i va na det.ecção da va-

r i abi 1 idade, poi s só sei s de um tot.al de 16 das var i á vei s 
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analisadas, apreseni:.-aram diferença significai:.-ivas. Nuii:.-o pe

lo coni:.-rário, a análise de variância muli:.-ivariada deu dife

rença altameni:.-e significai:.-iva ao nível de menos de lU para o 

efei to agregado de i:.-odos os caraci:.-eres, 

t.este de Hotell i ng Cn 
1 

= 912; n 
z 

= 802; 

ui:.-ilizando-se o 

F 
(obs) = 1,41) . A 

esse respe.lto, DENETRIO (1985) fez uma observação pert_inen

te: em vá~ios experimeni:.-os, onde sao i:.-omados dados de muii:.-as 

variáveis, são feitas análises univariadas para cada uma 

dessas var i á vei s, i ndi vi dual meni:.-e, sem ser em 1 evadas em con-

sideração as correlações existentes entre elas. São obtidas 

concl usões sobre o compor tamento das var i edades para cada 

uma das variáveis e, então, uma conclusão conjunta comum a 

todasel as é ti r ada , sem se 1 evar em consi der ação um ni vel 

conj unto de si gni f i cânci a. A anál i se de var i ânci a mul ti va

riada' ainda segundo DEMETRIO (1985), fornece resultados ba-

'seados na análise conjunta de todas as variáveis utilizadas. 

E, segundo WI NER ( 1 971), c i t.ado por DEMETRIO ( 1 985) , as 

respostas consideradas como uma 6nica resposta, geralmente, 

- cont&m mais informações sobre o efeito total de tratamentos 

do que uma série de respostas consideradas separadamente. 

Entretanto, ALIAGA-MOREL (1987) conseguiu 

diferenças significativas em análise uni variada de variância 

em 37 frações proteicas, produto de eletroforece de proteí-

nas de embrião de arroz. Nesi:.-a comparação, dois aspectos 

devem ser salientados: o densitômetro para a avaliação 

quantitativa de bandas usado por ALIAGA-MOREL (1987) é muito 

mais sensível ao utilizado no presente trabalho, e, isto é 
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coní'irmado pelo nllmero de bandas detectadas por eles: o 

outro aspecto é o fato de ALIAGA-MOREL ter an.3.1isado o 

embr i ão. O t.eci do do embr i ão par ece for necer mai or var i abi -

lidade que o cariopse Cendosperma + embrião), por ser tecido 

2n. No caso do c.ar i opse, existe muito mais proteína no 

endosper ma (3n) que mascar ar i a a var iabi 1 i dade do embr i ão. 

Entretanto, nào se pode, a principio, concluir este item sem 

sal i ent.ar que 3. ext~r.ação manual do embr i ão de sementes de 

arroz seja uma tarefa muito trabalhosa. e pouco prática, 

quando se dese j a a \1'21.1 i ar gr ande númer o de var i edades. 

Voltando a Tabela 5, do exame dos coeficientes 

de variação das variáveis CCY) , pode-se observar que a pre

cisão do experimento foi relativamente alta para a maioria 

das variáveis Cl0 delas) e intermediárias nas seis restantes. 

4.2. Distâncias entre variedades e agrupamento 

Os valor es das di s t.ânci as eucI i di a.nas médi as , 

para .todas as possíveis combinações entre pares de varieda

des br asi 1 ei r ·as são apr esen t.ados na Tabel a 7. A magni t ude 

das distâncias oscilou grandemente: a mínima foi 0.42 Centre 

Dourado Seco e Santa América) e a máxima 3,18 Centre Matão e 

Pi emonte LDJvíG N. 4). 
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Tabela 7 - Dis~ância euclidiana média entre 58 germoplasmas 

brasileiros de arroz COryza sat.iva L.). 

Cultím 5 b 7 9 U 11 12 13 14 IS 
--.--------._-.-._----------------_.-------_.--------------._----.---------._-------------------.-.------.----------
l.Bíco tan9l tU 1.89 1.33 U2 3.76 1.35 1.22 U7 2.23 1.12 1.55 1. bS 1.34 1.42 1.21 
1.Snín Ui 1.92 l.H !,99 U3 1.43 U3 US Ub 1.21 1. 63 U3 1.74 1.S4 
j~n;ju~ada ?recoc~ 3.U 1.31 I :1 .... 4 .. 

• 1/ 
1. • .:." 1.37 1.12 U3 ã.n 1.99 1.61 1.52 UI 1.64 

4. 4 Ae~2s Ui 1. 24 U2 U4 UI 2.19 1. ~4 1.34 1.54 US 1.66 1.53 
S.Suedes I.H 1.5 a l.57 1.22 2.61 1.S3 U4 2.29 1.96 U3 1.93 

Um~lao Lgg 1.72 L9A 2.18 U2 Ui 1.35 LU l.g 1.72 
7.?rat~o PrecJce ua . "/ 

l.~, U2 1.22 1.93 U6 1.4S l.i~ .1.H 
~.Pr;ta;) . H 1 ... • Q L 

l. J U U3 l.H 1.42 1.tt 1.31 1.23 
U.1l10 Ug 1.73 1 .~ .. ~ .iv 1.73 l.72 2.41 U9 

ahrnandez Uf 1.29 1.23 I. i] 1.6& 1.26 

11.UC 5544 9.n 1.34 1.31 1.96 1.75" 
120m 25 I.U i.b2 1.43 1.26 
13.IÁC 1246 D.U 1.29 1.11 
lUAC m f.H J.34 
15.m U Ui 
________ w _______ • ______ ._. ______ • ___________ • ____ • _________________________________________________________________ • 
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Tabel a 7 - Cont.i nuação. 

----~---~~-.-

--._----------------------------.---._-._----------------._--.----------.---.--.---._------------._--.----------.-----
Cultim 16 17 18 19 21 21 22 23 H 25 26 27 23 29 31 
-----------~-------------------------------------~--------------------------------------------------------------------
1.Bico Gansa J.77 3072 1.12 U2 U3 1.64 1.U UI 1.53 1.25 tU 1.63 LH 1.17 1.12 
2.Suain ' ! t 1 •• 1.1 U4 1.12 U6 U3 1.12 U6 1.26 1. 37 . " 1 ... U2 1.ó~ 3.95 U5 U3 
3.DQur~do Precoce 1.32 1.2b 1.19 1.19 1.21 1.11 i.H 1.32 1.5~ LH 1.10 UA 1.U U6 1.!5 
4.4 ~eses i .66 UI 1.89 1.33 LJ6 1.3S 1.41 U7 1.3 a 1.29 1.99 1.99 1.17 1.16 1.25 
5. Guedes 1.23 i.97 l.42 1.41 1.29 1.65 l.H 1.55 Ui LU 1.35 2.27 !.SI 1.63 1.36 

6.Àtarelao 1.37 U5 1.39 1.37 1.37 1.25 1.43 1.42 1.36 l.S3 1.11 1.69 1.16 1.15 I.U 
7.?ratao Precoce J.96 1.13 U5 U3 4.79 U1 1.62 1.34 UI 1.35 1.U l.n 1.25 1.39 US 
Uratao U9 1.94 Uó U3 J,53 1.22 1.H Ub i.n 1.36 U9 1.U 1.32 J.H 1.1S 
9 .~atao 2.27 2.H U7 UI 1.71 1.75 2.H !.t6 1.6~ 2.73 !.6! l.H 1.39 2.16 2.12 

lLfemndez 1.14 UÓ U4 1.99 U2 Ui . 1.29 UI 1.12 1.29 1.64 l.n 1.64 U5 U1 

11.lAC 5SH 1.45 l.H 1.62 1.61 1.71 1. 46 1.12 !.S3 U9 1.U 1.32 1.98 1.44 1.95 1.32 
12.IAC 25 1.67 1.71 1.56 1.67 1.48 1.76 1.52 1.17 1.3 a 2.a9 us U~ Li9 1.96 1.67 
13.m 12~o 1.13 1.25 1.16 1.2~ 1.21 1.62 1. 49 Ln 1.33 1.!2 1.&7 1.21 1.U 1.91 1.51 
14.m m 1.59 1.7t 1.13 1.46 1.33 2.n 1.64 1.11 1.76 U7 1.2. 1.44 1.57 1.14 2.19 
15.IAC 47 1.27 1.51 1.54 1.22 1.U 2.ta I.H. Uó 1.74 1.63 LA7 1.2. 1.23 1.91 1.64 

16.m 5932 Ui J.SS U2 1.76 1.6b 1.71 1.3S Ug 1.74 U2 9.n 1. 95 1.27 1.14 1.21 
17.! gumo UI '.91 1.S7 1.!2 1. 43 1. 39 1.13 1.57 1.15 1.95 1.&9 1.14 1.2S '.95 
a.hum 1.1i 1.79 1.79 1.J3 1.46 1.91 1.21 Ug Ui 1.ót Ut 1.3~ L3~ 
19.m 416 '.U '.76 1.47 1.42 1.7t 1.4 i 1.17 U! 1.79 1.15 1.11 1.37 
2~.Rontanhl Liso UI 1.37 1.26 U9 U2 1.44 UI 1.32 i.67 1.12 1.25 

21.P~rüla de Cõ!pin.s Ui !. 4~ UI 1.22 1.91 1.36 1.99 1.19 1.54 1.55 
n.Bacaba '.U 1.24 1.71 1.26 1.19 1.79 1.16 1.73 1.32 
2Uromio f.H 1.22 LH UB 1.37 f.!7 1.32 1.U 
~ J r . .. ,._aqUI '.U 2.11 1.12 1.33 f. 92 1.43 1.66 
2S.A9ulha Brancl f.H 1.33 2.34 1.62 1.31 1.12 

2Uurinho . f.U U8 J.47 U4 l.34 
27.Bica Preta UI LU 1.34 1.72 
2U9ulhall I.U 1.94 1.13 
29.htatais '.ft 1.27 
31.Zebu I.H 

------.------------------------------------------------------.------------------------._------------------------------
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---...... _--- ......... __ ........ --.... _ ...... - ......... _-........ _-_ ......... --------------.... _--- ............ _---_ ... _----- ........ ----_ .. - ...... -.. -_ ........ _-_.-
40 47 4t 49 ~J SI S2 53 54 ~S S6 ~7 5& 

... -- ........ --_ ...... -- -- --_ ... ------_ ..... --_ .. --- .. -- ......... --------... -_ .. --- ... ------.. -.. __ ......... --- .. ------.................. ----_ ... ----------------
!.8íto 6.~,: 
" . 
4 •• ~lIn 

3.!io~r.do ~rHoce 

U ~em 

5.6~edes 

~.AI'~fl.o 
7,frÜiO Ire, J(t 

Unt.o 
Ult.c 

i l.F ur.andez 

1:'IAC 554\ 

13.1AC 12~6 

1U~C 121 
15.ifC 47 

lb.l~C m? 
17 .h_lPie 
a.hum 
l?!AC W 
lUar. i.M., li se 

~:.í'prcli de Cmim 
n.hoi. 
23&rrc{OPíC 
7'.C"Ui 
1S.A);i}~i S~.r.:l 

26.DlJr in~~ 
1i'.~lct Preí:: 
n.~;v:nic 

2U.ttt.í, 
3!.Ztt~ 

11.Aiiilh. ESA'; 
12.pü~l; é 
33.DcuQao Peludo 
};.!io~r.da l m 
3S.Do~rlac A;\iln. 

3U.qibi 
;; .C:t~t~ XXi: 
J!.Clt~\C ÓO"nG0 
39.Cüetlv 
H.Dc~~lC: 

l.66 LI! 1.~2 2.47 1.15 1.71 1.52 UJ 2.J7 1.U 1.12 1.41 1.65 
1.25 1.~3 1.30 2.36 l.21 1.65 1.17 1.\3 2.1. 1.31 1.22 1.39 1.2S 
1.39 1.71 1.31 Ut 1.19 1.79 2.3~ UI 2.H l.tf 1.51 1.7. 1.06 
l.U Lba 1.26 2.3' 1.2\ 1.61 2.18 1.79 2.17 U3 1.29 I.H !.S2 
UI 1.51 1.&6 2.62 U~ 2.12 1.66. 1.t4 1.91 Ui 1.38 1.5t 1.7~ 

1.25 L?3 1.56 U5 1.56 1.30 2.29 1.72 2.33 U7 l.69 !.!í !.SI 
1.~7 1.~2 '.77 2.13 1.91 L26 2.11 l.t9 2.41 1.5! 1.17 1.26 U3 
1.96 1.1\ U4 US U7 LH 1.&7 !.32 l.t6 1.3~ t.!9 1.12 1.14 
UI 2.35 1.73 U7 2.15 2.37 2.72 2.16 3.H 2.39 2.13 2.13 2.16 
1.19 I.H 1.17 2.33 1.12 1.&3 2.16 1.73 205, 1.73 l.H 1.61 1.57 

1.5b 2.11 1.77 U9 1.57 2.13 2.51 2.24 2.55 I.H UI 2.JS 1.tS 
UI 1.47 1.,2 2.69 l.S4 1.~6 2.51 2.2. 2.77 2.33 1.73 2.19 1.9\ 
1.52 1.71 UI 2.56 1.27 1.69 2.23 1.96 2.55 1.93 U2 1.72 1.72 
1.56 L!! i.\l 2.Z2 L!ó 1.3J l.~í 1.96 2.11 1.76 LI? 1.52 U~ 
U3 J.93 1.25 UI Ub 1.59 1.79 2.12 2.b2 1.73 1.22 l.b2 1.91 

l.59 1.\6 1.35 2.65 1.16 !.l6 1.96 2.!2 UI 1.39 1.25 1.0 l.H 
1.5? 1.5~ l.íí 2.59 1.26 I.t4 1.9 i 1.74 2.27 L2t 1.31 1.45 1.6f 
l.U 1.64 U7 2.3 i 1.1\ US 1.99 Ui 2.24 1.41 1.17 1.17 1.3b 
!.l~ 1.31 1.7/ 2.H U, I.It 1.79 Ui 2.1~ l.2~ U! f.9b i.n 
1.2& t.9~ 1.71 1.91 U! 1.17 1.67 1.49 :.ll i.3~ U3 1.:2 í.32 

1.76 2.17 1.13 2,39 1.71 l.tf 2.43 UI 2.13 U q 1.6. l.6S 1.36 
1.61 1.41 Uf 2.73 :.2: l./t l.lb 2.14 i.22 l.n 1.l5 1.7L l.7b 
1.41 1.15 I.! 2 2.2! U3 l.3~ 1.92 Ui 2.31 1.61 1.99 I.3t 1.62 
1.4t 1.74 U7 1.62 l.S7 1.29 l.H 1.67 2.2! 2.1~ 1.53 1.75 I.U 
l.47 1.65 l.6S 2.tt 1.24 UI 2.34 2.J9 2.69 l.7i 1.72 l.ti Ui 

l.2~ 1.13 1.)2 i.2S I.!~ i.H 1.74 l.63 2.22 1.\; I.? 5 1.3\ i.4~ 
1.77 1.53 1.It 2.46 L62 Ui 2.21 2.12 2.l2 2.22 l.H 2.14 !.99 
1.4~ 1.33 l.fj 2.29 l.U \.61 2.16 l.l2 2.43 l.71 1.27 1.61 I.S! 
1.1~ :'26 1.11 2.47 U~ 1.45 l.V! U5 2.27 1.74 1.17 J.sa !.Si 
l.57 1.67 Lb6 2.H U2 tIA 2.33 2.11 UI Lt2 UI 2.11 Ui 

2.51 1.55 Ué 2.03 2.11 2.J9 2.1& 2.67 Ui 2.36 UI 2.32 2.l~ 
2.1? 1.92 1.65 2.67 1.61 2.H La3 1.31 L.H 1.42 1.32 1.3J 1.37 
1.,6 1.b6 1.34 2.33 1.26 1.61 1.77 1.i4 1.9f 1.31 1.15 1.15 1.9! 
1.32 1.5: 1.37 2.H 1.23 1.72 1.74 1.26 2.11 UÔ 1.23 1.36 1.U 
U7 L4t 1.14 2.31 1.15 !.b3 1.76 1.2S 2.25 1.35 1.11 1.17 1.25 

l.H 
1.46 

1.89 1.3t UI l.3! 
LU 1.31 i.í! 1.17 

L!~ 2.21 
:'~í l.tl 

2.16 
1.99 
J.9\ 

1.46 l.S5 U2 1.67 1.69 
1.71 1.41 l.61 2,63 1.26 l.l7 
l.39 1.66 J.~3 Uf UI 1. 96 

, r' 
! •• d 

1.53 2.63 1.72 I.bS 1.66 1.46 
1.63 2.6: \.\6 l.JL U3 l.bt 
1.79 UI 2.17 1.77 1.9; U~ 
2.li 2.39 1.55 1.47 !.bt l.tt 
l.St 2.51 1.3; 1.55 1.51 Ui 

LE :.21 Ui 2.31 
1.: i 
i.3r :.1.7 l.5; 1. :7 

'P 1.j.1 

l.I; 1.95 l,M 2. H 1.66 1.17 l.33 U:' 
l.H La? 1.7: U; 1.,: 1.22 1.\4 1.\6 
l.1': Lti. L!~ 2,; é :.\1 i.37 l,í7 !.S: 
LI? U, 1.12 2.21 l.52 L23 1.26 1.17 

50. 
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....... -...... _ ....... -_ .................. -_ ............ -- ...... - ..... _ ....................... -........ -...... _ ...... _ ..... -.. _ ................ -........ -.. -_ ...... ---_ ... -..... -_ ..... --... -.... ---_ .. _ ................. ... 

tuHmr li 32 33 H 35 l6 37 la 39 H 4l U í3 H 45 
---_ .......... -... _ ......... -- -_ ... _ .... --.- ............................. ---_ ........ -_ ... ---- ... - .. _ ... -- -_ .......... ----... -.- ............... -- -_ ... _ ...... --- ... -_ .. -_ ............... ----... -- ................... .. 

l.lico G.~,l 
2. G~l jn 

3,Dgundo hHCCl 

t4 hem 
~.GuedH 

t.PflilO 
9. ~I ÍiD 

1I.f prr.i~Ó'1 

11.HC 5S\; 
12.l~i: ,~ 

D.m 12H 
lUA[ lU 
15.1AC 47 

16.IAC sm 
17.1 ~UinD 
l!.hum 
19.1AC \l6 

2:.rml~ de Cam:s 
22.~,c,:" 

23,Promío 

2h.~l:rln~" 
iUja rnig 
2Uj~n;~ 

2U.lüa;s 
3L1eb~ 

H.Ag~lh, ES~'.: 

32.Plir.li 6 

~L.Pi~l iOi 
37.C,t,\ú IXlI 

~Ç.C~~el.;.c 

'L~·c·',;:-,jc 

~~4f.,!,t :r;n:{ 
(!.F;,t,~ Cé [,H!::i: 

1.73 1.72 I.H 1.19 1.3& 1.61 LU 1.93 LU 1.25 1.31 f.97 1.34 I.H 1.5, 
2.U 1.42 LU 1.53 1.13 1.16 I.H 1.73 1.27 1.93 1.2a LA? 1.H U9 LlI 
1.l3 I.H 1.11 1.11 1.17 1.35 1.U 2.12 1.19 LU 1.12 1.16 1.1' 1.17 1.11 
2.33 UJ 1.52 1.34 1.5~ 1.34 1.36 2.21 UI J.2~ J.J2 1.11 1.3~ 1.47 U7 
1.17 1.79 1.0 1.31 UI 1.'2 1.55 2.33 1.34 1.\7 LU l.H 1.73 1.69 U4 

2.S2 l.f2 l.36 1.11 1.52 f.9t 1.29 1.9'3 1.97 1.17 LH U! l.15 1.21 1.~6 
2.3 f !.tI 1.~3 U9 1.36 1.~5 1.37 UI 1.0 1.'1 1.11 1.34 l.6\ 1.42 1.1t 
1.93 1.51 uf UJ 1.J2 I.U I.U l.H 1.\1 l.H J.17 Ui 1.19 I.! 3 1.96 
2.95 1.\7 l.t2 1.76 UI I.t5 1.63 2.13 UI i.H 1.'5 2." 2.H I.I! 1.61 
2.32 I.H UI U4 1.U f.n 1.69 l.U U5 Uh l.14 I.6t l.l5 US l.f2 

2.0 1.19 l.53 1.31 1.71 1.51 1.73 US LH UI l.3~ 1.92 1.11 l.63 l.U 
2.3! LU Ub U3 1.67 1.56 l.5f US 2.37 l,t9 1.2; Li7 1. i5 1.55 !.te 
2.il 1.94 1.72 I.~\ 1.53 1.37 1.3: 1.93 2.2! !.57 1.1! 1.16 I.ZS l.i~ !.69 
LI] 2.H US 1.76 U: 1.91 I.b4 1.69 2.15 1.9t 1.15 l.H I.b3 1.71 U? 
2.11 UJ 1.U 1.53 U2 1.5t !.I~ 1.55 I.H 1.Se 1.77 1.11 !.27 1.55 1.73 

/.31 1.95 1.63 I.H 1.57 1.49 1.27 2.26 UI 1.21 1.1! 1.95 1.1S U2 1.57 
2.3~ 1.76 1.39 1.19 1.39 1.27 LU 2.15 1.61 UI 1.39 J.!t 1.19 1.31 1.37 
2.3. 1.23 1.13 1.17 1.92 1.33 1.17 UI 1.62 1.26 U4 1.14 Llt 1.17 1.96 
2.29 1.62 1.24 1.23 1.16 1.1& 1.13 I.t~ 1.37 U6 1.t5 f.9~ l.1! 1.14 Ui 
Ub l.~j 1.11 UI U7 1.29 U~ !.H 1.32 1.17 .Uí J.H l.Z5 1.91 1.92 

2.36 1.27 1.95 1.12 l.1! 1.~2 !.6~ 2.23 I.H l.6t 1.71 1.41 l.H 1:11 I.H 
1.51 1.69 l.U LU l.H 1.79 l.S7 2.15 1.2j 1.77 LIt Ut l.3~ ut 1.59 
1.95 UI U5' 1.41 1.34 l.Se l.17 LH LA9 l.H t.!1 1.12 1.36 l.H 1.44 
2.15 1.t2 L:; 1.41 !.37 1.5~ 1.46 J.5L 2.H 1.74 1.52 1.56 Ui 1.J5 U~ 

VI 2.1! 1.65 U5 l.7t 1.59 Ué 2.H 1.14 1.3, I.H 1.fí 1.36 1.76 1.62 

l.t6 1.46 l.14 U6 1.9; LU 1.75 1.46 l.45 1.16 UI 1.67 1.IS 1.94 1.13 
2.25 1.91 l.tt I.H 1.U 1.62 1.lt l.H 2.H loA2 LH 1.51 J.67 1.37 1.75 
1.?~ 1.41 1.17 1.91 1.49 1.26 f.t3 1.49 1.61 1.3. !.li 1.96 1.32 l.9í 1.1' 
l.t\ 1.77 !.j~ 1.12 1.34 1.39 LU 1.77 Ui 1.51 f.66 1.66 1.12 1.2t l.U 
2.42 1.t! 1.'} 1.15 UI 1.16 1.94 1.94 1.52 1.93 1.5' 1.t6 1.21 1.32 l.U 

LU 2.3: 2.17 2.!~ 2.22 2.92 2.U i.H !.96 2.n 2.15 2.23 UI US 2.44 
I.H l.7í 1.19 Ut 1.7i 1.53 2.15 U2 1.71 !.71 l.$Z L57 1.15 1.15 

LU I.S? 1.64 1.26 1.2~ I.n 1.22 1.31 1.36 I.H 1.21 U~ U~ 

Ui 1.71 1.95 U9 J.S2 1.3t U2 1.1& U7 U2 1.56 U7 
I.H 1.19 1.9, UI !J~ l.23 1.12 1.13 1.23 U2 1.5) 

Uj 1.14 I.H !.t6 UI 1.18 1.91 U9 U7 J.t~ 

UI 1.29 l.U 1.73 1.21 1.91 U7 f.92 1.11 
LH 2.15 1.7~ I.L5 1.77 1.91 1.2~ !,S, 

UI U! 1.4~ 1.)9 J.6' 1.51 L2! 
J.H LU f.93 LI: !.H :.12 

1.1' U; 1.fJ 1.2E 1.28 
LIi U2 Ui 1.21 

UI :.H Ui 
Ui U2 

51. 
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Tabela 7 - Con~inuaç~o. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C\lltim I' 47 48 49 5~ <1 <" 53 r; 55 56 57 58 ~;J J. .JL J~ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4S.Pinãom{ 1.33 1.6S 1.12 2.U 1.16 LU 2.92 1.27 2.27 1.49 1.13 1.19 1.13 

46.4 ~ms ~.XL Ui 1.61 1.11 1.97 1.14 1.16 2.21 1.78 2.32 1.94 1.52 ! .59 1.33 
47.Dourado Agulha 2 Ui t.37 2.18 US 1.43 l.H 1.95 2.24 l.SS 1.16 1.49 U3 
~Uirigui UI 1.69 1.33 1.82 2.11 1.67 2.26 1.73 LU 1.14 1.33 
4? Itarabe 1.13 2.18 LU 2.59 2.13 2.19 2.61 2.15 2.14 U5 
Si.Santa Aserica Ui 1.12 1.63 1.69 2.19 1.33 U2 1.11 1.36 

51.Fratao IA~G H.I! JJJ 1.9S 1.63 1.79 1.37 1.13 1.23 I.H 
52.Pratao de Uberlandia UI 1.51 1.66 1.91 1.13 1.23 1. 61 
S3.A,arelao IARG H.2 J.U 1.57 1.28 1.23 Lil 1.67 
54.Pie.onte !A~S H.4 LU 1.77 l.Sa 1.Sa 1.31 
5S.Âlarelao IAftG H.14 UI I.H U2 1.34 

5b.Jaguari ES~V IAfiG N.2~ S.U 1.61 1.13 
57.Batataes UI i.H 

'58.IAC 1391 1.11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



53. 

A respei to das di stânci as entre pares de va-

riedades. pode-se observar que suas magnit.udes parecem ser, 

em t-ermos gerais, crescent-es em relação à genealogia, proce-

dência geográFica e nível de melhorament.o. Parent.es próximos 

menores dist.âncias. .D.ssi m, t.rês irmãos germanos CIAC 

1246. IAC 5032 e IAC 5544) t~m uma dist.ância média d = 1,31; 

qua tr o mei os i r mãos (Dour ado Agul ha , I l~.C 1246, I,C:..C 5032, I l~,C 

5544) t.êm distância média. d = 1,61. Ent.retanto, a reIaç3.0 

J + a vo-ne~o. que dever i a ter valor es si mi I ar es ao de mei os 

lrmaos. por ter o mesmo coeficient.e de parentesco CF = 1/8), 

resul ta em um valor rel at.i vament.e bai xo (d = 1,32), mal s 

semelhant.e à média de irmãos germanos CF = 1/4). Por isso, 

est.a r el ação mer ece ser mot~í vo de estudos det.al hados par.a 

.afirmações mais sólidas. 

No que t.ange à relação dist.ância e procedência 

geográfica, t.ambém em t.ermos gerais, materiais de um mesmo 

Est.ado t.êm menor di st.ânci a que quando conF ront~ado variedades 

de Est.ados diferentes. Assi m, a di stânci a entre Amarel ão 

I.<\MG N. 1 4 e J aguar i ESAV I A.MG N. 25, ambas de Mi nas Ger ai s 

CMG) , é d = 0,94; ao cont.rário de IAC 1246 de São Paulo CSP) 

e de Pi emont.e I AMG N. 4 C MG) que est.ão di st.anci adas em d = 

2,55. Tant.o as relações ent.re dist.ância e nivel de melhora-

mento como a distância, serão abordadas com mais detalhes em 

parágraFos subsequent.es. 

,60s rei ações de aI' i ni dade entre as 58 var i ed3.-

des br.?.sileiras, para fi ns de classificação, são mel hor 

express.3.d.3.s em agrupament.os. Pelo método de agrupament.o de 
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Tocher CRAO, 1952), dez grupos de diversidade foram rormados 

(Tabela 8). O grupo I inclui um grande n6mero de variedades 

(42), os grupos 2 e 3 compreendem três variedades, os grupos 

4- , 5 e 6 abr angem duas var i edades e os qua t.r o gr upos r es-

tantes foram singulares. 

Tabel a 8 - Composi ç<.'3.o de gr upos de 58 var i edades br aSll ei r as 

GRUPO· 

I 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

de ar r oz pelo mét.odo de agr upamento de Tocher. 

Piracicaba, 1990. 

N(}JvlERO DE 
V.DoRI EDACES 

42 

3 

3 

2 

2 

? ..... 

1 

1 

1 

1 

COJvlPOSI ÇAO 

ÔC>urado Seco, Santa J;Jnér i ca, I AC 416, 8i r i
guí, Jvlontanha Liso, Procópio, Ourinho, Pra
tão. Pratão Precoce. Batataes, Matão Bran
co, Fer nandez, Agul hão, I guape, Guai r a, Bi
co Ganga, IAC 5032, Iguapão, 4 Meses, Cat.e
to XXII, Dourado Liso, Goiano, Dourado Agu
lha, Jaguar i ESAV N. 25, Pi ndor ·ama , Dour ado 
Peludo, Dourado Precoce, Prat.ão de Campi
nas, Dour ado, Par aí ba, Zebu, AmareI ão, I .~C 
1246, Bacaba, LL\C 47, 4 Meses n XL, B.3.ta
taes, Caqui , Dour ado Agul ha 2, .~gul ha 
Branca, Pérol a de Campi nas, I .~C 1391. 

Pratão de Uberlândia, AmareI ão IAMG N.14, 
J;Jn2l.r el ão I.Do.MG N.2 

IAC 25, Bico Preto, IAC 120 

It.arabe, P,atão I.4MG N.l1 

Guedes, Catet.âo 

Matão, Patnai 6 

Cateto Dourado 

IAC 5544 

Agulha ESAV 

Piemonte I AJ'1G N.4 
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M ém das li mi t.ações de i nf'ormôções sobre as 

var i edades em questão, al guns aspect.os i nteressantes podem 

ser observados dest.e agrupamento. Foram cl assi f i cados nos 

grupos 11 a X, em sua maioria, materiais com algum tipo de 

melhoramento e de procedência diversa. Pssim, t.em-se varie-

dô.des que vem de HG C Amar el ão I.4l'1G N. 2, Pr a t.ão L!\J"iG N. 11 , 

Agulh.a ESA\l, Piemonte L'::'J1G N.4) e até introduções como o 

Patnal-6. Ent.retanto, uma parte dos materiais melhorados do 

IAC de SP, também foi agrupada nos grupos 111 CIAC 25 e IAC 

120) e VIII CIAC 5544), 

o grupo I 4 bastante numeroso, mas tem suf'i

ci ente grau de semel hança que permi te a sua aglomeraç.ão. En

tret.ant~o, envolve materiais dos Est.ados de São Paulo. Goiás·, 

Maranhão e Minas Gerais e at.4 variedades melhoradas e "não 

melhoradas". Mgumas explicações a est.e f'at.o são dados a se

guir. As variedades melhoradas dest.e grupo, em sua maioria, 

foram obt.idas at.ravés de seleção massal de variedades tradi

cionais, não sendo, por isso, muit.o dif'erenciadas de suas 

variedades originais e de out~ras variedades t.radicionais . 

. ~sim, t.emo~ o c~so de Dourado Seco, Prat.ão Precoce, 9ata

tais e Bico G.anga. Entret~ant.o, levando-se em conta que os 

materiais dent.ro do grupo est.ão, em média, em ordem crescen

te de dif'erenciação, outras observações podem ser considera

das. Os mat.eriais melhorados de out.ros Est.ados result.am mais 

distanciados, como 9acaba (MP.), rernandez (GO), Jaguari ESi\V 

I AMG N.25 C MG) e Zebu (M.I\).· 
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Com relação .3. cert~os mat.erLüs melhorados do 

IAC, obt-idos .3.t-ravés de cruzament.os, algumas part-icularida-

des podem ser observadas. A IAC 25 ocupa uma distância tal 

que pode ser explicada pela dist.ância de seus parentais, de 

acordo com a geneal ogi a. Assi m, o pai de I AC 25, I,l:>,C 1246, 

ocupa uma poslçáo intermedi~ria de distância. E se é compa-

rada a distância de IAC 25, de seus parentais IAC 1246 Cd = 

0,62) e Dourado Precoce (d = 1,61), é reparado que está mais 

próxi mo de I AC 1246 que de Dourado Precoce. .'~.ssi m, parece 

r2,zoá"rel supor que IAC 25 foi selecionado, levando-se em 

+ . 
con~a mal ores caract-eríst-icas do IAC 1246. I nferênci as seme-

lhant.es podem ser obt.idas da genealogia do IAC 47. 

1 prlt~ão Pérjla I Dourado recoce
l 

d = 1,18 I I I I I I ? 
d=1, 52 1 

I d=1 ,61 

I I6C '1 :::>46- j j .. j.- - -
d = 0,62 

I I 

L - - - - - - IAC 25 - - - - - - j 

f"- - -lpr,at.ão Pér~la 

1 d=1 .18! I ! 
d =1 , 23 I I '------,!r----' 

Iguape 

I 
1 L I.6..C ! 1 246 
1 d=1 ,11 1 ' 

I AC, 1391 1 I \ 
I I d=1 ,91 

L __ L IAC 47 - - - J 

Not-a: .6. dist.ância d = 1,23 e a do L6.C 47 a Pratão~ a 

dist.ância do L6.C 47 com Pérola não se lem informação. 
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No ent.ant.o, as 1 N 

re~ açoes ent.re coeficient.e de 

parent.esco e dist.ância, calculadas a part.ir de dados elet.ro-

for~t.icos de sement.e, n~o podem ser demonst.radas est.at.ist.i-

cament.e nest~e t.r abal ho, devi do ao número i nsufi ci ent.e de 

dados de parent.esco, que permit.am obt.er correlaç5es signifi-

cant.es a respeit.o. 

No agr upament.o das v?-[ i edades br asi 1 ei r as pelo 

1l1~t.odo do vi zi nho mal s próxi mo, foram rei t.eradas as seme-

lhanças e agrupament.os já not.ados no m~todo anterior. Cont.u-

do~ aI gumas pr eci s5es a mal s :f or am obt.i das. A aplicaç~o 

dest.e m~todo result.a em um dendograma (Figura 3) que ~ bem 

explicat.ivo das relaç5es de afinidade 1nt.ra e intergrupos. 
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Pela análise do dendograma, pode-se verificar 

que as var i edades Dour ado Seco e Sant.a pmér i ca são as mai s 

próximas . .4ssim mesmo, o grande grupo I do mét.odo de Tocher 

most.ra a sua variabilidade int.erna. O dendograma e demons

tra.t..ivo que materiais de out.ros Estados diferent.es 3. São 

Paulo estã.o mais diferenciados, como Bacava eMA), Fernandez 

CC::;'::)), Zebu Cl'-t6~J, dentro do clt.a.do grupo r. C13.ssificando-se 

o grau de di Ferenci aç.ão ent.re t..odas as var i edades, vi st~os no 

dendograma como baixo, médio e alto, tem-se geralmente, que 

materÍ.3.is de grau médio s.ão de MG, como Jaguari ES.6.V LêlJ"!G n 

25, Amarelií.o IAMG n 2 14 e Amarelão. Também est.ão no grau 

médio de diferenciação mat.eriais de PB que são de irrigado: 

Caqui e Agulha Branca, além de variedades melhoradas do IAC: 

I AC 47, I.A.C 120 C irr i gado) e I AC 5544. PS variedades com 

alta diferenciação podem ser consideradas a part.ir de Cate

t.ão e inclui Cat.et.o Dourado, It.arabe, Mat.ão, Piemont.e IAMG 

N. 4 e Agul ha ESAV. 

Por out.ro lado, algumas relações de parent.esco 

são também expressas graFicamente no dendograma. 

tem-se IAC 25 e IAC 1246, agrupadas proximamente. 

Assim, 

Fazendo-se um apanhado geral dos dois métodos 

de agrupament.o utilizados. pode-se dizer que seus result.ados 

são semelhant.es ent.re si. .D.:s relações de distância com a 

genealogia, procedência geográfica e est.ado de melhorament.o, 

referidas na análise das dist.âncias, são novament.e revelados 

nos agrupamentos. 
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No mé~odo de Tocher, faz-se uma classificação 

mais rigorosa. Assim o primeiro grupo fica com 42 varieda-

des, cujo nível de semelhança é ~al que pode se isolar dos 

demai s. Os grupos de II a X classif'icam ~an~o materiais 

mel horados do Es~ado de São Paulo como de ou~ros Es~ados, 

embora para es~es úl~imos não sejam melhorados. Is~o porque. 

pelo que parece, as pressôes de seleção, seja na~ural ou 

ar~ificial (melhoramen~o). ou ambas. ocasionam diferenças na 

composição gené~ica da semen~e, que são reveladas na separa-

çáo de pro~eí nas. a~ravés de elet~roforese de géis de 

poliacrilamida CSDS-PAGE). 

Ai guns resul ~ados de agr upamen~os pel o mét~odo 

de Tocher, aplicado sobre carac~erís~icas morf'ológicas em 

arroz, sáo dados a segui r: VAI RAVAN C 1 973) sobre 190 col e-

ções da região nordest.e da Índia, encon~rou nove grupos; 

MAL~YA & SINGH (1977),a partir de 43 variedades, f'ormaram 16 

gr upos ~ RAO e t a L t: i C 1 981), de 120 var i edades , <'consegui r am 

32 gr upos e NADAF €!i' t I .. 
a~ lo t· 

grupos em 120 linhas eli~e. 

(1986) ob~i veram somente ci nco 

Uma vi são mai s quanti ta ti va do grau de di fe-

renciação de variedades já ref'erida é observado no dendo-

grama da Figura 3. Nota-se um gradiente de diferenciação, 

onde os materiais mais dif'eren~es Ccom maior valor no eixo 

das distâncias), correspondem a materiais melhorados e de 

outros Estados, excetuando-se os de São Paulo. ili nda, uma 

precisão a mais é relevada. Materiais de GO, l'oLI.\ e SP ocupam 

uma primeira porção desse gradiente. Já materiais de MG, PB 
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e SP ocuparam posições in~ermediárias. A porção ~erminal de 

mai or ní vel de di f er enci ação i nel ui ~ambém ma ~er i ai s de lvjG e 

SP, muito embora, as reflex5es sobre o gradien~e de disper-

sã6 por Es~ado requeira es~udos detalhados a esse respei~o, 

para qualquer conclusão. 

4.3. Di.ferenciaçào com análise de f"-mçào discriminante 

(AFD) 

o poder di scr i mi nan~e das aval i ações de pro

teínas de grão de arroz foi ~est.ado atr.avés da AFD, inicial

mente, entre todas as variedades (Figuras 4a, 4b e 4c). Pela 

natureza dos dados, os primeiros componentes não acumularam 

suficiente variabilidade (34,4% nos dois primeiros componen-

tes) para explicar convenientemen~e, em de 

dispersão, o grau de a.finidade en~re todas as variedades. 

Est.es valores não es~ão em concordânci a com aquel es obt.i dos 

pela maioria dos pesquisadores que aplicam AFD sobre dados 

mor.fológicos. Assim, na AFD de 23 variedades de Viena muneo 

L., os dois primeiros componen~es acumularam 70~"; de variabi-

li dade ~o~al (DAS & GUPTA, 1984). RAO et ali i (1981), ao 

anal i sar 120 var i edades de ar r oz , achar am que os doi s pr i -

meiros component.es aglomeraram 91% de diversidade. Mais re

centemente, ERSKINE et aLii (1989) descobriram que os t.rês 

primeiros componen~es reuniram 80% de variação em lentilha. 
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Figura 4 Dispersão de escores discriminantes de 58 varie-

dades brasileiras de arroz: a) escores do 

componente; b) d 2 0_ t escores o componen e; c) 

escores do 1~ e 2~ componentes. 
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Ent~r et.an'lo, embor a das li mi t.ações expl i ca t.i vas 

dos gráf'icos de dispersão as Figuras 4a, 4b e 4c são de 

proveit.o, pois as variedades mais diferenciadas conseguem se 

isolar. Assi m, no gráf'ico do escore 1 ( F i gur a 42..), 

var i edades 31 (Agul ha ESAV) , 47 (D::::.ur ado Agul ha 2) e 53 

c.~JJ1arel3_0 Ii>j-.1G N.2) conseguem se separar. Também as 14 CIil.C 

120) e 15 (I .4C 47) j vn tas. segr egam-se das ov'lr as var i edades. 

En'lret.ant.o, o gráfico do escore 2 (Figura 4b) é mais expli-

ca t~i vo com r e1 ação aos agr upamen'los de Toe her e de vi zi nho 

m.?.is próximo. Nest.e grupo, f'oram isolados os grupos II (va-

r i edades 52, 53. 55), I V (49, 51), VI I I ( 11 ), I X C 31) e X 

(54) . o grupo VII (38) f'oi parcialmen'le isolado e as 

var i edades 12 e 14 do grupo rI r ocuparam lugar es di s'lant.es 

bem diferenciados. O gráf'ico bidimensional dos escores 1 e 2 

(Figura 4c) é 'lambém medianamen'le explicat.ivo, e os grupos 

11, IV, V, rx e. X podem ser diferenciados. 

Segundo V.4I RA\'i>.N e t aL i i C 1973), as magni t. udes 

absolut~as dos coef'icient.es dos componen'les da .t\FD ref'let~em 

com boa ex'lensão a import.ância dos carac'leres para a dife

rEmei ação pr i már i a e secundár i a das var i edades (nest.e caso). 

En'lre'lan'lo, como foi dit.o, os dois primeiros component.es só 

acumul ar am 34,4% de var i ânci a 'lot.a1, por i sso pode-se di zer 

que não há uma cl ar a deLer mi nação de var i á vei s que eont.r i -

buam subs'lanei ai menLe na di ferenci ação. r st.o revel a que a 

dist.inção ent.re as variedades evidencia-se mais claramen'le 

na soma'lória de diferenças relat.ivamente pequenas de t.odas 

as car ae'ler í st.i cas est.udadas. l'iesmo assi m, pode-se af i r mar, 
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do est.udo dos component.es (Tabela g) que, levando-se em con-

ta as 1 i mi tações anot.adas, as var i á vei s de mai ar cont.r i bui -

ção rel a t.i va (com os mai s a1 t.os coeí'i ci ent.es no primei ro 

component.e) í'oram as correspondentes às bandas 5 e 14 (ambas 

posit.ivas), No segundo component.e, dest.acam-se os coeficien-

~es das bandas 12 e 8 (ambas de sinal negalivo), No lerceiro 

componente, sáo import.ant.es os coeficientes das varJ.áveis 12 

e 4 (ambos com sinais posi t.i vos) , 

Tabel a 9 - As primei r as 4 componentes da anál i se di scr i J:1i-

nant.e para a classificação de 58 variedades de 

arroz, Piracicaba, 1990, 

COHPONENTE 1 2 3 4 

Aut.ovalor 4,8352 4,0042 3,3936 3,0753 
Porcent.agem de 

18,8 15,5 13,2 
variância ( ~.;;) 

12,0 

COEFICIENTES DOS COMPONENTES 

Banda 1 0,1407 0,1799 0,3265 -0,0096 
Banda 2 0,3310 -0,0341 0,0949 -0,131 ° 
Banda 3 -0,1983 -0,2522 0,0649 -0,1948 
Banda 4 0,1669 -0,3610 0,4465 0,2577 
Banda 5 0,5955 -0,1358 -0,0067 -0,4646 
Banda 6 -0,0135 -0,0579 -0,0344 0,3061 
Banda 7 0,2012 -0,3022 0,3308 -0,0855 
Banda 8 0,2204 -0,4437 0,0430 -0,1179 
Banda 9 -0,0053 0,0407 0,1208 0,1016 
Banda 10 0,1472 -0,2503 0,1777 0,1806 
Banda 11 0,0172 -0,1318 0,1496 -0,3477 
Banda 12 -0,0204 -0,4743 0,4933 0,0391 
Banda 13 -0,2308 -0,1334 0,2459 0,3983 
Banda 14 0,4422 -0,0304 0,1824 -0,3394 
Banda 15 0,1739 -0,3334 0,2958 -0,2944 
Banda 16 0,2414 -0,1611 0,2741 -0,1469 



65. 

Uma ut.ilidade maior do J;FD no exame da 

capacidade discriminat.ória das variáveis em est.udo foi a 

elaboração de funções discriminantes para grupos pré-est.abe-

lecidos. 

4.3.1. Discriminação entre variedades melhoradas e 

"não melhoradas" 

D. . 
. . qUl será feit.a análise, se é possivel discri-

minar, sobre a base de avaliaç.ões quant.it.at.iv:;.s de frações 

prot_éicas em sement.es de .:;.rroz, os grupos de variedades 

melhoradas e "não melhoradas", Foram considerados materiais 

melhorados, aquelas variedades que tiveram pelo menos algum 

processo de seleção por instituições oficiais (Tabela 1). 

Os gr upos de var i edades mel hor adas e "não me-

lhoradas", t.omados em conjunt.o, foram usados como base para 

uma .t\FD. Neste caso, o numero minimo de component.es é igual 

a um e a função discriminante correspondent.e é igual a: 

z = 0,3630 B + 0,1537 B 0,1969 B + 0,2667 B + 0,4870 B 
1 2 3 4 !5 

0,2318 B + 0,2379 8 0,0367 B 0,0122 B - 0,0214 B 
<5 7 a 5> 10 

0,2472 8 + 0,0253 B 0,0200 B + 0,3527 8 + O, 28Cl1 8 
11 12 13 :1.4 

0,2836 8 
16 

Est_a Iunção di scr i mi nant..e por ter um úni co 

component.e aglomera 1 OO~-; de v:;. r i abi li dade, O resul ta do do 

test.e de Hotelling conlirmou que exist.em diferenças signifi-

catí vas entre os valores médios para os dois grupos Cn 
1 

= 

1!:l 

+ 

+ 
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16; n = 52; FC obs) = 2,83 e ni vel de si gni f i cànci a O, 2~~. A 
2 

diferença significa.t.iva entre o grupo de genót.ipos melho-

rados e "não melhorados" sugere que as pressões art.ificiais 

de seleção modificam a composição das frações protéicas da 

sement.e de arroz. 

Com r ef er ênc i a à impor tânc i a das 'v"ar i á vei s na 

di scr i mi naçâo dest.es doi s gr upos, pode-se obser var nos coe-

ficient.es na função Z que as bandas 5, 1 e 14 t.êm as maiores 

gr andezas. !vias. o mérit.o dest.as var i á vei s não pode t-ambém 

ser exagerado, poi s seus va10res não são tão marcadament~e 

superiores com relação à média dos demais. Aqui também é vá-

lido dizer que a diferenciação ent.re variedades melhoradas e 

"não mel hor adas" depende das cont.r i bui çôes de mui t.as var i á-

vei s, r essal t.ando, de a1 guma manei r a, aquel as bandas a.ssi n3.-

1 adas. I st.o é rel evado cl ar ament.e quando são anal i sados a 

significância est.at.ist.ica, para o cont.rast.e em quest.ão, e os 

gráficos de dispersão para um número crescente de variáveis. 

Assim, na análise univariada dos três variáveis com os maio-

res coeficient.es na PFD, só o variável 1 é significativo CF 

Cobs) = 9,21 ao 3% de probabilidade): No t.est.e de signifi-

cància para dois variáveis, através de uma análise mult.iva-

riada de variància CM.4NOVA.), foi encont.rado que a combinação 

dos variáveis 1 e 5~ e 1 e 14 não foi significativo; ao con-

trário os variáveis 1 e 14 foram altament.e significat.ivos. A 

NANOVA para os três var i ávei s C 1. 5 e 14) foi t.ambém si gni-

f i ca ti va ao 3~~ de pr obabi 1 i dade. Em r el ação aos ni vei s de 

deferenci ação grupal C mel horadas e "não mel horadas "), mos-



57. 

lrados alravés de gráficos de dispersão, os grupos formados 

lornam-se mais nilidos, quanto maior for o nómero de variá-

veis envolvidas na AFD sendo a mais apropriada aquela 

assinalada linhas at.rás Ccom 15 variáveis) e que deu ori

gem a Figura 5. A determinação de bandas com insignificante 

contribuição é mais clara. São de ajuda praticamente nula na 

diferenciação de variedades melhoradas e" não melhoradas" as 

bandas B, g, 10, 12 e 13. 

Pelo n6mero de grupos conlrastados (2), melho

rados e "não melhorados" um componente só foi obtido e, que 

aI cançou 1 OO~;; de ,var i abi 1 idade. Por isso, os gráficos de 

dispersão são bem explicativos do nivel de diferenciação, 

tanto é que é possi vel obter est.es doi s grupos C Fi gura 5)·. 

Pode-se not.ar que, em t.ermos gerais, as variedades melhora

das (}oD ocupam posições sobressalent.es e as não melhoradas 

(O) ficam reiegadas a um plano inferior. Se o gráfico é di

vidido em faixas. que junt.em o maior n6mero de variedades do 

mesmo t.ipo, a delimit.ação ent.re grupos result.a um pouco mais 

clara: na faixa superior, dispõem-::se. sobret.udo, as varieda

des melhoradas C78~;; delas); na raixa inferior colocam-se 75% 

das não melhoradas~ e, ent.re est.as duas faixas, encont.ra-se 

uma zona de t.ransição onde est.ão quase que em igual medida 

variedades melhoradas e "não melhoradas". 
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VARIEDADES BRASILE1R AS MELHORADAS VS. NÃO MELHORADAS 
10- 1 
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Figura 5 - Dispersão de escores discriminant.es de 58 varie-

dades brasileiras de arroz para o cont,.rast.e de 

var i edades mel hor adas e "não mel hor adas". 

Ent.ret.ant..o a deI i mi t.ação dest..as fai",,<as não e 

absol ut.a, devi do à exi st..ênci a de var i edades mel hor a.das na 

faixa de mat.eriais não melhorados_ Ist..o pode ser explicado 

como segue: em t..er mos ger ai s, pode-se di zer que as var i eda-

des melhoradas e não melhoradas não est..ão t.ão bem diferen-

ciadas, que permit.am um gráfico de dispersão nít.ido. E que 

exist~e t..ambém um gradient.e de diferenciação na condição de 

melhorado. Est.e gradient..e é esperado, sendo o melhorament..o 

um processo. gradat.ivo de aprimorament.o. Dos mat.eriais melho-
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rados que caíram na faixa dos não melhorados [Dourado Preco

ce (3), Amarelão (6), Pratão Precoce (7), Patnai 6 (32), Ca

teto XXII (37) e Dourado (4)], o pouco que se sabe é que na 

sua maioria são variedades melhoradas, mas obsoletas. Sabe-

-se, por exemplo, que Dourado e Dourado Precoce roram obt.i-

das por seleção massal há muitos anos. Sabe-se também que o 

Pralão Precoce surgi u de uma mut.ação de Dourado Precoce. O 

Palnai 6 é um malerial introduzido que, ao que parece, não 

se adaptou adequadamente, poi s num test~e de tol er ânci a à 

toxidez de alumínio, most.rou alt.a sensibilidade, diferindo 

da mai or i a das var i edades mel hor ada.s do I .t..C , ( MODA-CI RI 1'·10, 

1984) . 

Explicar a presença. de quat.ro mat.eriais não 

melhorados junt.o com materiais melhorados (Figura 5) não é 

uma t.arefa fácil. O que é claro é que três delas est.ão bem 

próximas da faixa de transição~ não é o mesmo caso do Pratão 

de Uberlândia (52) que est.á bem diferenciado. Outro aspect.o 

importante a salientar é o destaque do IAC 47 (15) de reco

nhecido nível de melhoramento e do Piemonte IAMG N.4, varie

dade roi nei r a da qual não se tem mai ar es i nfor mações. Mas, a 

variedade mais afastada foi o IAC 120 (14), uma variedade 

melhorada para irrigado, cuja posição foi contrastante com 

os out~r os ma ter i ai s i r r i gados, como o Amar el ão (6) e Caqui 

(24) . 

Com relação à import.ância dos variáveis anali

sados na di fer enci ação dest.es doi s gr upos, também r esul t.ou 

ser a somatória de pequenos subsídios de várias caracterís-
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t.icas, embora ocorra em menor escala que a diferenciaç.3.o 

ent.re t~odas as var i edades C i t.em 4.3). E, di z -se em menor 

escal a , por que sobr e uma component.e que ar mazena 100% de 

var i abi 1 idade t.ot.al, as bandas 5, 1 e 14 t.êm peso r el a t.i -

vament.e maiores na diferenciação, em cont.rast.e com as bandas 

9, 10 e 8, cujo auxílio é prat.icament.e nulo. 

A magni +_ude da het.erose, que é o i ndi cador 

mais seguro da divergência entre parent.ais CH.6LLAUER 8{ JvlI

R.6.NDA, 1981), foi associado com cert.os padrões de est.erase e 

per 07~ das e em ar r 02, (PENG I:? tal. i i, 1988). En t.r et~an +_0, o es-

t.udo dest.es 6lt.imos não mos~rou nenhuma associação ent.re a 

magnit.ude da het.erose na F1 e a variação enzimát.ica entre 

parent.ais. Tal conclusão não foi surpreendent~e , segundo 

eles, considerando o pequeno número de marcadores usado no 

seu est.udo, e a probabilidade de a het.erose não ser uma fun

ção discret.a de uns poucos component.es herdados. O que foi 

dit.o acima é para relacionar, de alguma maneira, o fat.o de 

não se encont.rar det.ermi nadas bandas aI l.ament.e rel aci ona

das com mat.eriais melhorados. 

4.3.2. Discriminação entre variedades brasileiras e 

japonesas 

O poder discriminant.e das frações prot.eicas de 

grãos de arroz lambém foi t.est.ado na separação ent.re varie

dades de duas origens dist.inlas: brasileira e japonesa. O 

t.esle de significância de diferenças enlre médias dest.es 
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dois grupos foi alt.amenle significat~ivo para o t.est~e de 

Hot.elling Cn = 15; n = 52· FCobs) = 20,63). Ist.o pode ser 
1 2 > 

enxergado, em forma manifest.a, na Figura 5, onde as varieda-

des japonesas ocupam posiç5es superiores, diferenciando-se. 

desse modo, das br asi I ei r as. Ist~o reit.er3. a ut.ilidade de 

mene i ()D2 .. das f' .'" 
4 r.::tçoes prot.éicas, quando se 

desej a a vaI i ar di vergênci a genét.i ea. 

E 
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Fi gur a 6 - Di spersão de escor as di ser i mi nant.es de 67 var i e-

dades de arroz: 58 variedades brasileiras e 9 

japonesas. 
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o est.udo do poder discriminant.e das frações 

prot~eicas de grãos de arroz na dist.inção ent.re variedades 

brasileiras e japonesas foi bem mais claro que nos .;:l.grupa

ment.os ant.eriores. Vê-se nit.idament.e que as variedades japo

nesas t.iveram os maiores escores discriminant.es, agrupando

-se na par te super i or do gr ár i co. Mai s uma vez a .DFD foi 

útil para verificar que ey,ist..em diferenças médias significa-

liv'as, lIas var~ave1.S analisacia.s l.::()m re.speito às origerls. 

Ent.retant.o, como foi referido na revísão de lit.erat.ura, a 

dist.ância geográfica não é um indicador infalível de dist.ân

cia genét.ica. e, fat.ores como seleção e deriva genet.ica po

dem diferenciar bem mais que a origem geográfica. Mas, nest.e 

est.udo, foi const.at.ada uma dif~renciação cl~ra para os mate

riais japoneses; ist..o t.alvez est.eja relacionado ao fato de 

ser o grão de variedades japonesas bem diferent.es, em carac

t.eríst.icas morfológicas e bioquímicas, dos grãos de varie

dades brasileiras. 

Ent.ret.ant..o, as relações de di vergência ent.re 

mat.eriais brasileiros e japoneses, det.ect.adas at.raves dos 

variáveis est.udados, parecem est.ar relacionadas efet.ivament.e 

a uma di ver si dade de al elos. CARBONERA (1990) encont.rou 

manifest.ação posit.iva de het.erose, het..erobelt.iose e het.erose 

padrão em 23 hí br i dos ent.re var i edades, dest.es doi s grupos. 

Para produção de grãos por plant.a, carát.er mais important.e 

a vaI i ado, a het..er ose var i ou de -56,16% a 93,35%. Toda vi a a 

correlação da dist.ância de Mahalanobis (calculado com dados 

morfológicos) com a manifest.ação de het.erose nos· híbridos 
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para produçâo de grãos foi positiva, mas baixa (r = 0,18) e 

nâo si gni f i ca ti va. Contudo, são necessários estudos mais 

aprofundados para correlacionar distâncias multivariadas dos 

parentais, calculadas a part.ir de avaliações de frações 

proteicas, com a resposta het.erót.ica . 

• b.. .função discriminant.e para a diferenciaç.3.o 

entre variedades brasileiras e japone~as foi: 

Z = 0,2667 B 
1 

0,4119 B + 0,3201 B + 0,1458 B 
234. 

0,5780 B + 
5 

0,1241 o , 1 073 B + O, 1 894 B - O, 0598 B 0,1481 B 
6 

B 
7 a 9 10 

O,()201 B + 0,0947 B + 0,3714 B + 0,2223 3 0,1140 B + 
11 12 13 14 

0,0567 B . 
16 

Com relação à importância das variáveis na 

diferenciação dos grupos brasileiros e japoneses, nota-se na 

função discriminant.e, que existem variáveis que const.ribuem 

em forma um pouco mais import.ante na discriminação .. 6.ssim, 

as bandas 5, 2 e 13 t~m, relat.ivamente, alt.os ·coeficientes. 

mas que são i nsuf i ci entes, quando ut.i 1 i zadas i ndi vi dual-

ment.e, na diferenciação clara destes grupos, e assim como 

referido na discriminação ent.re variedades melhoradas e "não 

melhoradas" a melhor separação result.a. da função discrimi-

nant.e com a cont.ribuição de t.odas as 16 variáveis, com certo 

dest.aque de aquelas mencionadas. Uma provável explicação a 

respeit.o seria que as press6es selet.ivas diferent.es dest.es 

dos ambient.es influenciam t.odas as frações prot.eicas anali-

sadas, sendo maior em cert.o modo e nos grupos de moléculas 

que se originam e se manifest.am nas bandas 5 e 2 na semente. 

15 
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5. CONCLUSoES 

Os resul tados ob~idos do presen~e ~rabalho 

permi~em apresen~ar as seguin~es conclusões: 

1. A avaliação quan~i~ativa de fr.ações proteicas de ca-

riopse de arroz, por meio de fornece 

suficiente variabilidade para o cálculo de distâncias 

mul~ivariadas, com fins de classificação de variedades 

em gr upos de di versi dade. 

2. O método de agrupamento de Tocher permi ~i u encontrar 

dez grupos divergen~es, que podem ser 6~eis em progra

mas de cruzamen~os. Os grupos mais divergen~es con~i

veram variedades de MG, preferencialmente. O dendogra

ma do mét.odo do vi zi nho mai s pr óxi mo, f oi congr uen~e 

com o método de Tocher e foi muito 6til na descrição 

gráfica dos grupos de diversidade. 

3. As avaliações das frações pro~eicas de grãos foram 

capazes de diferenciar em certo nível, através da P>FD, 

variedades melhoradas e não melhoradas, revelando que 

os processos de melhoramento refle~em-se nas frações 
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prot.ei cas dos grãos, podem ser reveladas por 

SDS-PAGE. 

4. A diferenciação ent.re variedades de origem brasileira 

e japonesa é t.ambém possí vel, e, com mai ar ni t.i dês 

através da P-FD d.3.s referida.s frações proteicas. 

5. A di fer enci ação de var i edades nos gr upos test.ados com 

At:"D (mel hor adas e não mel hor adas e br asi 1 ei r as e J .apo-

nesas) e, fundamentalmente, baseada no produto de 

somat.ória de pequenas dit:erenças em muit.as variáveis. 

Não e-xi st.em var i á vei s com pesos super 1 a ti vos na di s

cr i mi nação. 
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