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VARIAÇAO E HERANÇA DOS PADROES ELETROFORETICOS EM ORGÁOS 

E EST ÁGIOS DE DESENVOLVI MENTO EM MI LHO (Zea mays L.) 

Autora: DIRCE MARIA CARRARO 

Orientador: PROF. DR. FLAVIO C. A. TAVARES 

RESUMO 

Com o objet.i vo de caract.erizar os órgãos e 

det.ect.ar variações durant.e o desenvolviment.o. foram compara

dos os perfis elet.roforét.icos de pr ot.ei nas desnat.uradas 

CSDS-PAGE) de folhas, colmo. pendão. espiga e grãos, em set.e 

gen6ti pos de roi 1 rlGl. 

Cada órgão apresent.ou um perfil eletroforético 

caract.erist.ico, exibindo diferenças quant.o ao número e con

CEm t.r ação pr ot.éi ca das bandas; o mesmo acontecendo em dado 

órgão. nos diferentes genót.ipos. As diferenças nos perfis 

elet.roforéticos. foram maiores ent.re órgãos do mesmo genóti

po. que aquelas observadas entre genót.ipos diferent.es consi

derando o mesmo órgão e estágio de desenvolvimento. 

Como o método SDS-PAGE não permite detect.ar a 

identidade do polipept.ideo. não foram caract.erizados com 

precisão. a ocorrência de bandas especificas de certo está

gio de desenvolvimento. nos órgãos est.udados. Ocorrem contu-
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do diferenças de concentração das bandas. como mencionado, 

permitindo-se associá-las à alterações devidas a estágios 

fisiológicos das amostras protéicas das plant.as. A única 

banda caract.eristica de cert.o estágio do desenvolviment.o, 

foi det.ect.ada com peso moI ecul ar aparente de 15 kD em 

amostras de grãos ap6s 122 dias de plantio. em fase corres-

pondente a sua maturação. sendo portanto. a única banda 

estágio especi:fica present.e em todos os genót.i pos. As 

folhas, colmos e grãos apresent.aram variações nas concentra

ções de grande número de bandas. com comportament.o similar 

nos vár i os gen6t.i pos • dur ant.e o desenvol vi ment.o da pl anta. 

Par a a espi ga e o pendão. amai or part.e das aI ter ações de 

concent.ração parecem ser relacionadas com o gen6tipo. 

Para vários órgãos. a comparação das bandas de 

mesmo P.M.A. (peso molecular aparente) do hibrido com as de 

suas linhas parent.ais. permitiu ident.ificar e classi:ficar 

di'.rersos tipos de e:feitos gênicos. Os perfis eletroforét.icos 

nos híbridos alt.ament.e het.eróticos. apresentaram alt.o valor 

percent.ual de bandas com concent.ração maior ou igual às 

bandas de maior concentração de suas linhas parent.ais. 

especialment.e nas .folhas e colmo. A presença de bandas no 

híbrido. não eY~stentes nos parent.ais; e a ausência de 

bandas no híbrido, existente em ambas as linhagens 

parentais. sugerem sistemas regulat6rios envolvendo mais de 

um fator trans. agindo na expressão de alguns poli pept.ideos. 

Considerando como variáveis, as concent.rações 

das bandas, procedeu-se a est.imativa das distâncias genéti-
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cas entre linhagens e hibridos. através da análise multiva-

riada em 

permi tiram 

distâncias 

representação t-ridimensional. Os 

concl uir que é possivel obter 

genét-icas consistentes com a 

resultados 

valores 

relação 

de 

de 

parentesco das amostras. cont-udo respeitando-se a in~luência 

do tipo de órgão e estágio de desenvolviment-o. 
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VARIATION AND INHERITANCE OF THE ELECTROPHORETIC PATTERNS 

IN ORGANS AND DEVELOPMENTAL STAGES OF MAIZE eZea mays L.) 

Author: DIRCE MARIA CARRARO 

Adviser: PROF. DR. FLAVIO C. A. TAVARES 

SUMMARY 

Electrophoret.ic patterns or denatured prot.eins 

o:f leaves. stalks. tassels, ears and grains, were used to 

characterize and search ror prot.ein during t.he development 

o:f st.rains and hybrids or maize. Each organ showed a charac

terist.ic band pattern, in respect. t.o number and concent.ra

lion as measured by densi t.omet.ry, t.he same observed for 

every genot.ype wich was also possible t.o charact.erize t.his 

way. However the dif'f'erences among organs were great.er t.han 

t.hose observed among genot.ypes f'or a specif'ic organ and 

st.age of' development.. 

With t.he SDS-PAGE met.hod it. was dif'f'icult. to 

det.ect. st.age specif'ic polypept.ides. However, changes in t.he 

band i nt.ensi t.i es in t.he deveIopment.al st.ages of' alI t.he 

organ, permit.ed in some cases t.o associat.e t.hese alt.erat.ions 

wi t..h specif'ic physiological st.at.es. The leaves. st.alks and 

grains showed similar variat.ions in t.he concent.rat.ion of' t.he 
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bands in ~he geno~ypes. and Ior ~he ears and ~assels mos~ of 

the varia~ions in ~he concen~ra~ion OI ~he bands seemed be 

rela~ed ~o ~he geno~ype. 

The compar i son OI bands wi ~h same moI ecul ar 

wei gh~ for sever aI organs of ~he hybr i ds and ~he ~hei r 

paren~ 1 ines. permi ~ed t-o i dent-i fy and ~o cl assi Iy many 

~ypes OI genet-ic effect-s. Some of ~hese eIIect-s appeared 

heterotic since in simple crosses mos~ bands presen~ed 

higher concent-rat-ion, specially in leaves and s~alks, t-han 

in respect-i ve parent-al 1 ines. I n some cases i n ~he hybr i d 

lhe bands resembled ~he parent-al line wit-h high band concen

tration. The presence of' the bands in ~he hybrid ~ha~ are 

absent i n ~hei r parent- 1 ines; and absence of ~he bands in 

the hybrids. although present in bo~h paren~ lines, sugges~ 

regula~ory sys~ems invol ving more ~han one ~rans f'ac~or 

ac~ing in some polypep~ides expression. 

Considering t-he bands concen~ra~ions as varia

bl es • i ~ was pr oceeded ~he eval ua~i on of' gene~i c di s~ances 

among 1 ines and hybr i ds ~hr ough of' ~he muI ~i var i a ~e anal y

ses. The resul~s led ~o t-he conclusion t-ha~ i~ is possible 

te ob~ain gene~ic dis~ance values consis~en~s wi~h ~he 

par en~al r el a t-i onshi ps • bu~ i nf' 1 uenced by t-he ~ ypes and 

s~ages of' ~he organs. 
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1. I NTRODUÇAO 

Urna série de al~erações na expressão gênica se 

sucedem duran~e a diíerenciação celular, dando origem as cé-

lulas especializadas, as quais expressam somen~e uma fração 

do seu grande po~encial de iníormação gené~ica. Dessa forma. 

cada cél uI a é car ac~er i zada por um padr ão especi f i co de 

genes a~ivos, cuja expressão gené~ica di íerencial, comandada 

por uma compl exa a ~ uação de genes r egul ador es • dão or i gem 

aos diversos ~ecidos e órgãos. os quais compõem o individuo 

adul~o. Ao longo do desenvolvimen~o de cada órgão ocorre uma 

sér i e de aI ~er ações à ni vel de expr essão gêni ca, de~er mi -

nando sua ma~uração pos~erior envel heci men~o. Essas 

al~erações podem ser avaliadas pela análise de seus 

polipep~ideos. que represen~am o produ~o final de uma Junção 

gênica especifica. 

Os perfis ele~roforé~icos de pro~einas desna-

~uradas, exibem grande número de polipep~ideos passíveis de 

serem analisados. A avaliação desse~ perfis duran~e -o de-

senvolvimen~o ~orna possivel a iden~ificação de grupos de 

pol i pep~i deos car act.er i s~i cos e suas aI t.er ações. as quai s 

permi~em es~abelecer correlações com envelhecimen~o e even
t 

~os fisiológicos. além de auxiliar na elucidação de mecanis-

mos regula~órios que con~rolam quan~idades de pro~einas. 
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Dessa forma. visando caract.erizar cada órgão 

do milho e est.abelecer variações ocorridas durant.e o desen

vol vi ment.o da pl ant.a. ·1'oi obser vado o per f i 1 el et.r of or ét.i co 

em SDS-PAGE. Esse t.ipo de elet.roforese, per mi t.e a vaI i ar 

aI t.erações qual i t.at.i vas (ausência e presença de bandas) e 

quant.it.at.ivas (alt.erações na int.ensidade das bandas) de 

numerosos polipept.ideos. 

Para a caract.erização dos órgãos do milho fo

ram escolhidos set.e genót.ipos. os quais apresent.am envolvi

ment.o hierárquico possibilit.ando det.erminar o t.ipo de heran

ça dos polipept.ideos em t.odos os órgãos. at.ravés da compara

ção das bandas de mesmo F.M.A. (peso molecular aparent.e) do 

perfil elet.roforét.ico apresent.ado pelo hibrido com as das 

linhas parent.ais; e est.imar os valores de dist.ância genét.ica 

nos diversos órgãos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Eletrolorese é uma ~écnica que permite a sepa

ração de macromoléculas eletricamente carregadas. em uma so

lução. quando a es~a é aplicada uma dilerença de potencial. 

Diversos sis~emas de ele~rolorese. como proteina total. gel 

- SDS, isoenzimas, ele~rofocalização e corrida em duas di

mensões. f ar am desenvol vi das e ~êm contr i bui do enor memen~e 

para es~udos de caracterização CFORDE et aLii, 1980; WEN & 

LUTHE. 1985; GUPTA & ROBBELEN, 1985), f i si 01 ogi a C MA TSUOKA 

et aLii, 1988; NASSER et alii. 1988) e genética de organis

mos CBARHMAN et alii. 1985; OTTOBONI & STEFFENSEN. 1987). 

Dentre as técnicas mais utilizadas, a SDS

-PAGE. na qual as proteínas perdem o efeito de carga especi

fica. separando-se devido às suas diferenças de pesos mole

culares (P.M.), está entre as que permitem melhor resolução 

de bandas. ~ornando possível a avaliação. a nivel qualitati

vo (ausência/presença) e quantitativo Cdiferenças de concen

tração) dos polipeptideos eY~stentes em uma amostra. 
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2.1. Utilização de Técnicas Elet.roforéticas em Estudos 

Fisiológicos 

As var i ações ambi ent.ai s afet.am o metabol i smo 

celular de maneiras distint.as. e port.ant.o a composição pro

téica, por indução e/ou repressão de genes especificos. 

Mui t.os desses casos são est.udados at.ravés de aI t.erações em 

perfis elet.roforét.icos de prot.einas t.ot.ais. Em especial as 

eletroforeses SDS-PAGE, ou seja. separação de prot.einas des

nat.uradas, a qual tem se most.rado muit.o eficient.e na det.ec

ção dest.es polipept.ideos variantes, permitindo a ident.ifica

ção de produt.os gênicos associados a comport.ament.os fisioló

gicos induzidos por condições de est.resse salino CERICSON & 

ALFINITO, 1984~ KING et aLii, 1986). respostas a patógenos 

(NASSER et al.ii, 1988). choque térmico CKANABUS et al.ii. 

1984). ent.re out.ros. 

A comparação dos perfis elet.roforét.icos de cé

lulas de t.abaco adapt.adas e normais, em meio com e sem clo

ret.o de sódio, most.raram um aument.o significativo na concen-

tração de dois polipeptideos (20 e 32 kD) e o surgiment.o de 

outro de 26 kD nas células adapt.adas à condições de estres

se. Na ausência de cloreto de sódio, as células apresent.am 

uma redução de concent.ração das bandas de 20 e 32 kD e a 

permanência da banda de 26 kD. que começa a diminuir sua 

concent.ração depois de sucessivas t.ransferências para o meio 

sem NaCl. Os di ferentes comport.ament.os dos poli pept.ideos. 

indicaram dist.int.os mecanismos de regulação CERICSON & ALFI-
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NITO. 1984). O polipept.ldeo de 26 kD não é correlacionado 

com tolerância a salinidade, porém est.udos nesse sent.ido 

aUY..iliam a elucidação do mecanismos de respost.as ao NaCl 

(~KI NG e t aL i i. 1986). Pol i pept.i deos reI aci onados com choque 

térmico. aparecem em respost.a a uma t.ermot.olerância t.ransi

tória. A sint.ese desse grupo de polipept.ideos se dá quando 

uma suspensão de células é expost.a à alt.as t.emperat.uras, de 

34 a 42-C. Tem sido observado que dependendo da t.emperat.ura 

do choque t-érmico ocorrem aI t.erações nas respost..as dessas 

prot.elnas CKi'.NABUS et aLii, 1984). At.ravés de elet.rolorese 

bi di mensi onal foram det.ect.ados pelo menos 6 pol i pept.i deos 

dist.int..os, cuja sint.ese é induzida em respost..as à pat.ógenos 

e determinados agent.es qu1micos. São as PR prot.einas CPat.ho

gen response prot.eins) CMATSUOKA et aLii. 1988). Em milho 

foi det.ect.ado, at.ravés de gel SDS-PAGE, 8 prot.e1nas relacio

nadas com as respost.as à pat.ógenos· (NASSER et aLii, 1988). 

As PR prot.e1nas apresent..am propriedades comuns no milho e no 

tabaco, como: solubilidade a baixo valor de pH, resist.ência 

para vários t.ipos de prot.eases, são predominant.ement.e loca

lizados nos espaços int.ercelulares, e apresent.am baixo peso 

molecular CMATSUOKA et aLii, 1988~ NASSER et aLii. 1988), 

Em cél ul as de elongação de haste de f ei j ão, 

submet.idas a est..resse salino, t.em sido const..at.ado a presença 

de um polipept.ideo especifico de 28 kD, que pode apresent.ar 

um papel na regulação do cresciment.o e adapt.ação em 

ambi ent.es com "def i ci t." h1 dr i co (MASON e t ai. i i. 1988). 
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A aplicação de ~écnicas ele~rororé~icas. imu-

noele~rororeses e marcação CWes~ern blo~s) CBROGLIE et atii. 

1984; GAYLER & SYKES. 1985; KAWATA & YOSHIDA. 1988; DE ROSE. 

1989) possi bi 1 i m a el uci dação de vár i os si s~emas regul a~6-

rios e ~em auyJliado o desenvolvimento da engenharia genéti-

ca vege~al com a iden~iricação de produ~os gênicos e isola-

mento de promo~ores especiricos CABELES et aLii. 1970; BRO-

GLIE et aLii, 1989; LAFLAMME & ROXBY. 1989; WETTSTEIN. 1989). 

2.2. Utilização de Técnicas Eletroforéticas Para Fins de 

Caracterização e Estudos Genéticos 

As variações gené~icas para sis~emas regula~ó-

r i os., os quai s con~rol am quan~i dades de pro~ei nas. parecem 

ser maiores que as variações em genes es~ru~urais CKLOSE, 

1982~ ZIVY et aLii, 1984~ BAHRMAN et aLii. 1985). Assim. 

avaliações de perris ele~rororé~icos de pro~elnas desna~ura-

das. es~ão sendo u~ilizadas para carac~erização de cul~iva-

res e de direren~es órgãos em vários organismos. principal-

men~e ele~roforese de proteínas de semen~es. u~ilizadas para 

resolver problemas ~axonómicos e evolucionários de diversas 

espécies cul~ivadas CROBERT et aLii. 1985; WEN & LUTHE. 

1985; GUPTA & ROBBELEN. 1986; GRATAPAGLIA & NASSAR. 1987; 

SHEWRY et. 1987) . Esses perfis são considerados 

confiáveis, uma vez que pro~einas de reserva sofrem poucas 

inrluências de ra~ores ambien~ais CGUPTA & ROBBELEN, 1986). 

Em mi 1 ho. perr i s el e~rororé~i cos de zei nas. 

sua maior pro~elna de reserva. ~em sido u~ilizados na 



caracter~zação de linhagens COTTOBONI & STEFFENSEN. 1987) e 

na observação do acúmulo diferencial desses polipeptideos em 

culturas de células de endosperma, extraido de sementes tipo 

opaco e selvagem CMANZOCCHI, L.A. et attt. 1989). Da mesma 

forma, em sementes de plantas leguminosas. os polipeptideos 

de proteinas desnaturadas mostram alta variação entre 

cultivares CCASEY et aiii. 1986). 

CROWE & WALDEN (1988). verificaram que 5% dos 

polipeptldeos de folhas de milho. apresentaram variações. em 

vár i os cul ti vares. SAWHNEY & BHADULLA (1987) detectar am di-

ferenças qualitativas nas proteínas desnaturadas de plantas 

normal e macho estéril de tomate. Dos vários órgãos analisa-

dos. somente os estames apresentaram alterações nos primei-

ros estágios de desenvolvimento. 

A avaliação eletroí'orét..ica de prot.eínas tem 

auy~liado a detecção de proteínas órgão-específicas CKLOSE. 

1982). e também o est.udo de genes reguladores que controlam 

quantidades diferenciais de prot.eínas (ZIVY et atii. 1984). 

Essa diferença na variação quant.itativa e no número de po-

lipeptídeos entre t.ecidos e órgãos. t..orna possível caract.e-

rizar os diferentes órgãos de um único genótipo e at.é mesmo 

diferentes estágios de desenvolviment.o de um mesmo órgão 

CZIVY et ai i i. 1984). KLOSE (1982) estudando várias linha-

gens e di f er entes ór gãos de camundongos obser vou que os 

polipeptídeos variant.es ocorriam frequentemente em prot.eínas 

órgão-especificas. fato também const.atado por LEONARDI et 

al.ii (1988) em milho. Foi verificado que linhagens de 
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populações com pouca divergência mos~raram a maior par~e de 

suas diferenças nas pro~einas órgão-especificas. enquan~o 

que populações com alto grau de divergência apresen~am maior 

variação nas outras proteínas CKLOSE. 1982). A proporção de 

proteinas variantes, as quais ocorrem nos diferentes órgãos. 

poderia indicar o diferen~e po~encial para ocorrência de 

alterações nos processos de desenvolvimen~o filogené~ico 

C KLOSE • 1982). 

Outras formas de carac~erização. u~ilizando 

eletroforese de proteínas desna~uradas. são mui~o encon~ra

dos na 1 i ter a~ur a, como por exemplo. a car ac~er i zação de 

expressão diferencial de dois tecidos distin~os no mesmo 

orgão CHARRISON & BLACK, 1982), e de dois tipos de células 

no mesmo tecido CBROGLIE et aLii, 1984). 

Essa ~écnica além da con~ribuição nos es~udos 

de carac~erização genética e de órgãos. auxilia também nos 

,estudos de dosagem gênica C REI CHERT. 1986). na localização 

de genes nos cromossomos COTTOBONI & STEFFENSEN. 1987; PAYNE 

e t a L i i , 1987) e na detecção de muI ~i aI el i smo de um locus 

COSTERMAN, 1988), elucidando mecanismos gené~icos. 

2.3. Regulação Genética e Diferenciação em Plantas Supe-

riores 

Como uma informação linear con~ida no DNA pode 

gerar um organismo ~ridimensional. no curso do desenvolvi

mento. vindo de um ovo fertilizado. é ainda um dos grandes 

mis~érios da biologia C GEHRING. 1985). Durante o desenvolvi-



menLo do embrião. desde as primeiras divisões mit6ticas 

começa o processo de diferenciação celular. Os mecanismos de 

r egul ação, pelos quai s os genes são .. a ti vados" e "desa ti va

dos" em uma sequência pré-determinada. cont.rolam a sínt.ese 

das prot.eínas nas novas células CHOLLIDAY. 1989), iniciando 

assim o processo de especialização celular e diferenciação. 

Cada 6rgão ou tecido do organismo maduro comport.a cél ulas 

especializadas. fornecendo a esses uma incumbência particu

lar CGEHRING. 1985). Os processos que cont.rolam o desenrolar 

do desenvolviment.o são descrit.os como epigenét.icos, que são 

complexos e est.ão ainda longe de serem compreedidos CHOLLI

DAY, 1989). Porém. a maioria dos invest.igadores que estão 

t..ent.ando elucidar o cont.role da at.ividade gênica no desen

volviment.o e herança. concordam que int.erações ent.re DNA e 

prot.einas sust.ent.am esse complexo mecanismo CHOLLIDAY. 1989). 

Como o DNA. a proteina é um polímero linear: 

'uma cadei a de subuni dades 1 i gadas numa sequênci a conti nua 

(!)QQLITTLE. 1985). ent.ret.ant.o. as prot.einas apresent.am uma 

infinidade de est.rut.uras t.erciárias, as quais são consequên

cia de sua cadeia de aminoácidos, ist.o é. de sua est.rut.ura 

primária. Essa est.rut.ura t.erciária confere às prot.einas uma 

variedade de funções, sendo essas, est.rut.urais, enzimát.icas 

e/ou regulat.6rias. As prot.einas regulat.6rias ligam-se em 

sequênci as especificas de bases nucleot.idicas no DNA. con

t.rol ando assi m a expressão de genes. Em cél uI as eucar i 6ti -

caso os event.os que cont.rolam a sint.ese de prot.eínas est.ão 

di 'ri di dos basi cament.e em t.rês gr upos: tr anscr i ci onai s • t.r a-
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ducionais e pós-~raducionais. Den~re esses even~os es~ão in

cluidos. a es~abilidade da pro~eina C SCANDALI OS. 1980; BEW

LEY & LAURIE-AHLBERG, 1984). nivel de ~ranscr1ção CMANZOCCHI 

et alii. 1989) taxa de tradução do RNA mensageiro, ~ranspor

te. processamento e es~abilidade do produto de ~ranscrição. 

taxa de ~radução. e a~é mesmo as indicações da par~ic1pação 

da estrutura da cromatina regulando a transcrição gênica 

CSPIKER. 1984). 

Na regulação transcrional exis~em duas classes 

de elemen~os a~uando em conjun~o. os de ação cis e os de 

ação trans C GUARENTE. 1987). Os elemen~os de ação cis cor

respondem à si~ios do DNA. onde ocorre a ligação e atuação 

da RNA pol i mer ase I I C GUARENTE. ·1987). Em reI ação à cl asse 

de reguladores ~rans. eles são basicament.e prot.einas. ou 

complexo delas, que medeiam a atividade dos element.os cis em 

vários niveis CSTRUHL. 1987). A~ualment.e. t.em surgido um 

-especial in~eresse na ident.ificação desses element.os genéti

cos que determinam a expressão rela~iva de genes est.ruturais 

num órgão par~icular e/ou num estágio de desenvol vimen~o 

especlrico CWCX:>DMAN & FREELING. 1981). 

O estudo da variação na at.ividade ou quan~ida

de de prot.einas entre genót.ipos. est.ágios de desenvolviment.o 

ou órgãos é comumen~e usado como primeiro passo para ident.i

ficação de mecanismos regula~órios Cdes FRANCS & THIELLE

MENT. 1985). Esse aspect.o da regulação ao nivel de expressão 

gênica é muito est.udado em plant.as superiores para compreen

são dos fat.ores envolvidos no desenvolviment.o e na herança. 
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2.3.1. Aspectos da Regulação do desenvolvimento 

A crescente lmportância nos estudos de desen

volvimento e diferenciação em organismos eucarióticos como a 

i dent.i f i cação e car act.er i zação de genes regul ador es • t.em 

sido estudados CSCANDALIOS et a~ii. 1982). Entretant.o. fren

t.e a compl exi dade dos processos de desenvol vi mento. onde 

vários event.os ocorrem simultaneament.e. obedecendo uma 

hierárquia nas interações gênicas CSHERIDAN, 1988). poucos 

genes regulatórios foram identificados e caracterizados. 

especialmente em plantas CSCANDALIOS et aLií. 1982). 

Em milho. por exemplo. foram ident.ificados. os 

element.os CAR-1 CSCANDALIOS et a~ii. 1980) e CAR-2 CCHANDLEE 

& SCANDALIOS. 1984) que controlam as expressões dos genes 

CAT-2 e CAT-1. respectivament.e. LUSIS et aLii C1983) identi

ficaram em rat.os dois loci regulatórios que controlam a ex

pressão de ~-glucuronidase. Um deles é o locus Gus-U. o qual 

age em cis e causa uma redução no nivel da enzima em t.odos 

os órgãos. e o out.ro é o locus t.emporal, Gus-T. que age em 

trans causando abruptas alterações na taxa de sint.ese da en

zima. em certos órgãos e estágios especificos de desenvolvi

mento. São especialment.e interessantes. nos est.udos de de

senvolvimento e diferenciação, os fatores genéticos que re

gulam. entre out.ros. o nivel quantitat.ivo do produto gênico 

est.rutural e a expressão t.emporal dos genes CSCANDALIOS & 

BRAUM, 1982) . Essa expressão seI et.i va de genes pode ser 

considerada no minimo como parcialment.e responsável pela 

diferenciação C SPI KER, 1984). 
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Muitos estudos relatam essas alterações quali-

tati vas e quantitativas na composição polipeptldica de 

extratos proteícos durante o desenvolvimento. esses estudos 

incluem técnicas eletroforéticas de proteinas desnaturadas e 

izoenzimas CZUCKER. 1959; NITSAN et al.ii. 1952; QUAIL & 

SCANDALIOS, 1971; BRYAN et al.ii. 1977; MALIK et al.ii. 1977; 

SCANDALIOS et al.ii. 1980; BLERKOM. 1981~ ZIVY et alii. 1984; 

FERGUSON e t a1. i i • 1988; BOOTHE & W ALDEN • 1989; REMBUR & 

NOUGAREDE. 1989). 

As proteínas de sementes. podem ser subdividi

das em duas categorias: as proteinas de reserva e as proteí

nas que são essenciais para manutenção do metabolismo normal 

da cél ula. As proteínas de reserva contém relati vamente 

poucos tipos de proteinas. enquanto que as proteínas de 

manutenção exibem um grande número de proteínas em pequenas 

quantidades CHIGGINS. 1984). Em milho. durante o desenvolvi-

'mento da semente. ocorre um aumento pronunciado de proteínas 

de reserva CJONES et al.ii. 1977a) principalmente durante o 

per i odo de expansão cel uI ar C HI GGI NS. 1984) • i ncl ui ndo a 

~-zeína. a qual inicia sua síntese aos 16 dias pós-poliniza

ção (TSAI & DALBY. 1974) . Essa sí nt.ese está assoei ada à 

ligações membrana-pol i ssomo. devendo existir uma classe de 

ribossomos específicos li gados à região do ret.ículo endo

plasmát.ico. capazes de reconhecer os RNA mensageiros das 

zelnas CJONES et aLii. 1977b). Em mutant.es opaco-2 e flou

ry-2. é observado uma drástica redução na taxa de acumulação 

da a-zeina (di FONZO et al i i. 1977). No opaco-2. essa 
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redução no acúmulo tem sido caracterizada, envolvendo genes 

regulatórios. porém não f'oi identif'icado o exato mecanismo 

que controla a quantidade da zeina CBENNER et aLii. 1989), 

Al bumi nas e gl obul i nas são r epr esentadas por poucas bandas 

na maturação do grão. pois estas são principalmente 

proteinas cataliticas. e na maturação a atividade enzimática 

do endosperma é altamente reduzida CFONZO et aLii. 1977). Em 

contr aste, as gl utel i nas. as quai s devem ser. em par te, 

pr otei nas estr ut ur ai s , não exi bem modi f' i cações durante o 

desenvolvimento CFONZO et aLii. 1977). 

Variações nos perf'is eletrof'oréticos ao longo 

do desenvolvimento das folhas, tem sido constatados em 

vár i as c uI t ur as C ZUCKER • 1959; CROWE & WALDEN. 1 988) . Em 

ervilha. as alterações de proteinas nas f'olhas de plantas 

senescentes f'oram similares às folhas de plantas não senes

centes. podendo sugerir que as alterações ocorridas por 

. di f'erentes i dades não são i nfl uenci ados pel a condi ção de 

senescência da planta CMALIK. 1977). Em f'olhas de trigo, f'oi 

observado um aumento da maior subunidade da enzima RuDP 

carboxilase CPMA = 45 kD) na comparação do estágio lF C7 

dias pós emergência) com o estágio 3F Cemergência das 

espiguetas) , porém houve uma redução na quantidade da banda 

num estágio intermediário; verificou-se também que a maior 

parte das variações foram de intensidade CZIVY et aLii. 

1984). Em embr i ões de mi lho. dur ante o desenvol vi mento. 

ocorre variação na concentração de numerosos polipeptideos. 

essas alterações apresentam um comportamento similar nos 
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vários genóLipos eSLudados CBOOTHE & WALDEN, 1989), Em 

merisLema apical de Chr~5anthemum se6etum. verificou-se que 

maiores alLerações na expressão gênica ocorreram duranLe o 

eSLágio pré-floral. iSLO é. um longo período anLes da 

i ni ci ação dos pr i mór di os f' 1 or ai s . Essas aI Ler ações i ncl uem 

2% de mudanças qualiLaLivas Causência/presença). sendo que o 

número de bandas aumenLam progressivamenLe do eSLágio vege

taLivo. pré-f'loral aLé o eSLágio reproduLivo CREMBUR & 

NOUGAREDE. 1989), 

2.3.2. Mecanismos genéticos regulatórios 

Tem se Lornado muiLO claro, que genes eSLrULU

rais podem ser influenciados por diversos loci regulatórios. 

local i zados pr óxi mos ou di st.ant.es. Os el emenLos próxi mos do 

gene esLrut.ural. elementos eis. são ident.ificados em orga

nismos superiores (BERNI~NE & KOH. 1980) e parecem exibir 

herança aditiva CCHANDLEE & SCANDALIOS, 1984), Em todos os 

casos examinados eles inf'luenciam o nivel de sínt.ese CBERNS-

TI NE & KOH • 1980; SHAFER & BEWLEY. 1983; SANO. 1984) . Os 

disLant.emenLe localizados. os element.os t.rans. são verifica

dos em vários organismos superiores. conLrolando a expressão 

de genes eSLruLurais CABRAHAM & DOANE. 1978; McDONALD & AYA

LA. 1978; SCANDALIOS et al. i i, 1980; des FRANCS & THIELLE

MENT. 1985; GIBSON et al.ii. 1986; BENNER et atii. 1989), 

Através da análise do perf'il eletroforéLico 

apresent.ado pelo híbrido em comparação com as respect.ivas 
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linhagens parentais é possível supor a existência de dife

rentes mecanismos de regulação CLEONARDI et atii. 1988; CHEN 

& CHEN. 1989). Os estudos isoenzimáticos levam à descobertas 

quanto à natureza da enzima Cmonomérica, dimérica. . .. ). o 

numero de aleI os. e sua localização cromossómica CSTUBER & 

GOODMAN. 1984~ WENDEL et aLii, 1988; BENNER et aLii. 1989). 

Análise de hibridos em trigo. em eletroforeses 

uni e bidimensionais. tem mostrado que vários componentes de 

gl i adi na • são her dados juntos. como blocos. e são pr ova vel -

ment.e. codi f i cados por um gr upo de genes mui to pr óxi mos 

localizados no cromossomo 5A CKUDRYAVTESEV et aLii. 1988). 

Mais recentemente. t.em surgido grande int.eres-

se. n""" erei tos gêni cos. que contraI am o ni vel de i nt.ensi-

dade da expressão dos genes estrut.urais no híbrido. o que 

foi chamado por LEONARDI e t aI. i i C 1987) como "her ança da 

quanti dade de proteí nas". A maioria desses est.udos reí'e-

rem-se a at.i vidade e/ou quantidade de pro'ceínas. .LUguns ca

sos de codomi nânci a C CHEN & CHEN. 1989). domi nânci a./r ecessi -

',ri dade C LEONARDI e t aL i i. 1987; LEONARDI e t a t i i. 1988) t.em 

sido relatados. 

Foi verificado em proteínas de semente de 

arroz. dois grupos de protelnas. os quais apresentam dois 

polipeptldeos com mobilidade diferencial, apresentando ação 

codominant.e. Os dois grupos são herdados independentemente. 

demonstrando alterações na int.ensidade relativa nos hetero

zigot.os em ambos os loci, o que foi sugerido como efeito de 

dosagem gênica dos alelos codominantes no endosperma tri-
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plóide CCHEN & CHEN. 1989). Em cruzament.os reciprocos de 

mi I ho em vár i os órgãos. foi observado que nenhum dos 

híbridos apresent.ou bandas que não est.ivessem present.es em 

um dos parent.ais. e t.ambém que nenhuma banda present.e em 

pelo um dos parent.ais não est.ivesse no hibrido CLEONARDI et 

atii. 1987; LEONARDI et aLii. 1988), Nesses mesmos t.rabalhos 

a maior parcela de variação foi de herança codominant.e (ou 

adi t.i '.Ia) em reI ação a domi nant.e. 

Além dos mecanismos regulat.órios. t.em sido 

'I"erificado em endosperma de sement.es, que o cont.eúdo prot.éi-

co deve ser cont.rolado por vários genes est.rut.urais: polige-

nes (Kambayashi e t at i i. ci t.ado por CHEN & CHEN. 1989) . É 

t.ambém verificado que em cruzament.os reciprocos. o nivel de 

prot.ei na é frequent.ement.e variado no endosperma, apont.ando 

que diferent.es efei t.os de dosagem gênica t.endem a ocorrer 

nos diferent.es cruzament.os. devido a sua nat.ureza t.riplóide 

'CCHEN & CHEN. 1989), Essa variação t.ambém foi verificada em 

.folhas com diferent.es ci t.oplasmas. devi do a int.eração nu-

cleo-cit.oplasmát.ica cont.rolando a sint.ese de alguns polipep-

t.ideos C2IVY et aLii. 1984). 

2.4. Mecanismos Moleculares da Het.erose 

Foi observado. desde longa dat.a. que o hibrido 

apresent.ava. na maioria das vezes. um acréscimo. em relação 

a uma série de caract.eres, em comparação à média dos paren-

Esse fenômeno foi denominado het.erose. Het.erose foi. e 
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continua sendo, muito utilizada por melhoristas vegetais 

como meio de aumentar a produtividade. Shull em 1908, citado 

por ALLARD (1950), já especulava a respeito. considerando o 

estado heterozigoto vantajoso para a f'isiologia do 

organismo. Para explicar essa vantagem fisiológica. muitos 

trabalhos f'oram desenvolvidos para dar suporte cientifico a 

essas especulações. principalmente na década de 70. 

Observa-se na literatura, muitos estudos à 

nivel de polimorf'ismo enzimático tentando elucidar esse 

mecani smo C SCANDALI OS e t aLii. 1972; SCANDALIOS. 1973; 

SCHWARTZ. 1973; HEIDRICH-SOBRINHO & CORDEIRO. 1975) • as 

várias suposições de ef'eitos regul atóri os no híbrido 

apresentadas nesses trabalhos. tentam explicar o mecanismo. 

demonstrando interações gênicas, aparentemente benéf'icas a 

nivel de um ou de poucos loci. 

Mais recentemente, estudos utilizando eletro-

f'orese de poliacrilamida em duas dimensões, buscam esclare-

cer os eventos regulatórios que comandam quantidades de 

proteínas no hibrido (KLOSE. 1982; LEONARDI et aLii. 1987; 

LEONARDI et aLii, 1988). 

GILYAZEIDINOV & ZIMNITSKII (1985), apresenta-

ram dados que propõem um tipo de regulação à nível transcri-

cional. Esses autores. estudando cinética de hibridação de 

DNA de embr i ão de mi 1 ho 
+-

com RNA-pol(A) • verificaram um 

excesso de classes de mRNA transcritos de sequências de DNA 

raras num híbrido altamente heterótico. comparando com um 

de baixo ni vel de heterose. Além disso, os dois híbridos 
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apresen~avam superioridade em relação ao nivel de m-RNA de 

suas linhas puras. 

Uma série de mecanismos devem convergir para 

tornar o hibrido mais eficien~e. considerando desde funções 

básicas da célula: respiração, fotossintese. metabolismo de 

ni ~rogêni o, a tê a i nter ação gené~i ca entre as enzi mas e o 

processo regulatório. chamado homeostase C BERVILLE & 

CARBONNI ER • 1982) . Nesse processo, i númeras in~erações a 

ni vel de locus gênico. como dominância. sobredominância. 

epistasia e até interações núcleo-plasmá~icas concorrem para 

explicar as bases do mecanismo da heterose, porém o mais 

razoável é crer que as interações responsáveis pelos efeitos 

heteró~icos sejam complexas. envolvendo vários loci gênicos 

reguladores CMIRANDA & EGGLESTON. 1989) em vários níveis 

C~ranscricional. traducional e pós-traducional). Assim as 

ações gênicas domi nantes , sobredomi nantes e efeitos 

epi stá ti cos • mostr am-se como si mpl i f i cações grossei r as dos 

verdadeiros mecanismos regulatórios CALLARD. 1960). 

2.4.1. Distância Genética e Heterose 

o grau de heterose parece estar estreitamente 

relacionado com distância genética em diversas culturas 

CMOLL et aLii. 1962). Essa tendência. porém. não ê necessa-

riamente proporcional. podendo haver um ni vel ótimo de 

di ver gênci a. o qual uma vez uI ~r apassado. deter mi nar i a um 

desbalanceamento regulatório. causando um metabolismo pouco 
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ef'icient.e no hibrido CMOLL et aLii, 1985). Essa af'irmação 

contempla de cert.a f'orma. o apareciment.o de hibrido com 

bai xo gr au de heterose, vi ndos de 1 i nhagens ext.r ai das de 

populaçôes distant.es. pois a exist.ência de mult.ialelismo e o 

ef'ei t.o de epi st.asi a dos doi s parent.ai s no hl br i do, podem 

int.roduzir f'at.ores negativos na expressão do grau de het.ero

se C LEFORT -BUSON. 1985). 

Considerando as evidências, de que a het.erose 

é proporcional a dist.ância genét.ica at.é um cert.o nivel, mui

tos esf'orços são canalizados para se chegar ao conheciment.o 

das bases genéticas de linhagens ou variedades que propor

cionem cruzamentos promissores. Para isso, é necessário t.er 

acesso à inúmeras características do genoma, obt.endo assim 

valores de dist.ância ent.re gen6t.ipos. Além disso. descriçôes 

exatas de linhagens e variedades cult.ivadas são necessárias 

para produção de estoques puros de sement.es. variedades 

comerciais e hibridos CSMITH & SMITH. 1987). Para se medir 

di stânci a genéti ca. exi ste uma sér i e de métodos. os quai s 

incluem, entre outros, análise de inf'ormação de "pedigree" e 

análise de grupos de variáveis morf'016gicas e bioquimicas. 

Cál cul os baseados em gr au de parentesco sob 

inf'ormaçôes de "pedigree" assumem que a herança mat.erna e 

paterna contribuem no descendent.e de forma igual. isto é. a 

participação gênica dos parentais contribuem ao mesmo nivel 

no descendente. não levando em conta event.os de recombinação 

e inter ações gêni cas , não podendo dessa f' or ma. pr edi zer 

precisamente o result.ado da seleção CSMITH et al.ii. 1987). 
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Ou~ro problema é que nem sempre se ~em acesso a informações 

exatas da ascendência do genótipo. trazendo dúvidas na 

conf i abi 1 i dade dos dados. SMITH et ai. i i C 1987) apresen~a 

alguns exemplos de não concordância de dados obtidos por 

informações de "pedigree" com dados bioquimicos. 

Numerosos t.raços morfológicos tem sido usado 

para descrever linhagens e hibridos de milho. e outras plan

tas cultivadas. Em diversos paises. as caract.eristicas do 

mi 1 ho são col hi das em vários estági os de desenvol vi mento 

como plân~ulas. ântese e mat.uração do grão CSMITH & $MITH. 

19S9a). porém, já é de conhecimen~o geral que dados morfoló

gicos pode ter confiabilidade duvidosa. uma vez que sofrem 

influência ambiental CCAMU~ et ai.ii. 1983), Entretan~o. os 

problemas associados com a interpretação dos dados morfoló

gicos. podem ser minimizados pela repe~ibilidade em diversos 

ambientes ou pela comparação limitada de carac~eres, os 

quais devem ser o menos possivel influenciados pelo ambiente 

CGOODMAN & PATERNIANI. 1969). Dessa forma, é fundamental 

para a realização de tais descrições. a escolha dos descri

tores ou grupo de descrit.ores, os quais possam adequadamente 

descrever cada genótipo. 

Além dos caracteres morfológicos. at.ualmente 

há diversos crit.érios que são muito usados. para carac~eri

zar linhagens e híbridos de milho. e outras culturas. São os 

caracteres bioquímicos. nos quais estão incluídos: polimor-

físmo enzimático CSHECHTER & WET, 1975; DOEBLEY et al.ii. 

1983; GOODMAN & SIUBER. 1983; SMI TH. 1984; SALANOUBAT & 
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PERNES. 1985; SMITH & SMITH; 1987). perfis elet.roforét.icos 

da prot.einas de sement.es CPANDA et al.ii. 1986). especial

ment.e zeina no caso de milho CNUCCA et aLii. 1978), perfil 

eletroforét.ico em duas dimensões de proteinas de embrião de 

milho CDAMERyhL et al i i. 1987), análises de cromat.ografia 

CSMITH & SMIl 1987) e polimorfismo de DNA CWALTON & HE-

LENT JARI S. 1 9t 7') , Dados bi oqui mi cos são menos i nf 1 uenci ados 

por fat.ores ambient.ais e dessa forma. são capazes de refle

t.ir. com mais confiança. o genótipo CSMITH et alii, 1987), 

Muit.os t.rabalhos são realizados ut.ilizando 

técnicas bioquimicas para cálculo de dist.ã.ncia genét.ica na 

tent.at.i va de correlacioná-las com dados agronômicos já co

nhecidos. Em sorgo. cul t.i vares pert.encent.es à mesma raça 

apresent.aram idênt.ico perfil elet.roforét.ico de prot.einas e 

isoenzimas de sement.es CSHECHTER & WET. 1975). Em milho. a 

variação isoenzimát.ica ent.re raças da BoI i via concordaram 

com prévios est.udos raciais e t.ambém com est.udos cit.ológicos 

de "knobs" cromossomais CGOQDMAN & STUBER. 1983), OOEBLEY et 

aLii (1983). observaram que a frequência alélica revelou boa 

correspondência ent.re dados enzimát.icos e geográficos, en

tret.ant.o os dados não permit.iram separar em classes dist.in

tas quando se referiram a t.axonomia. Polimorfismo enzimát.ico 

dent.ro a ent.re populações de milho da Europa apresent.aram 

alt.a correlação ent.re populações de dist.int.a procedência 

geográfica CSALANOUBAT & PERNES. 1986), Est.udos de variação 

genética por análise de dados enzimát.icos 9 demonst.raram que 

90% dos hibridos apresent.aram frequência alélica diferen-



22. 

cial. Est.as diferenças ent.re os vários híbridos avaliados 

foram devidos a poucos loci CSMITH. 1984). SMITH & SMITH 

C1989b) analisando descrit.ores bioquímicos. morfológicos e 

genét.icos. e correlacionando com produt.ividade. verificaram 

que depois de het.erose. a segunda maior correlação foi com 

dados enzi mát.i cos C 57%) • suger i ndo que dados bi oqui mi cos 

devem proporcionar separação inicial de i dent.i dade , porém 

dados de het.erose parecem proporcionar a mais confiável 

est.imat.iva de parent.esco ent.re genót.ipos. 

Alguns est.udos t.em most.rado que alelos de loci 

enzimát.icos podem direcionar a seleção. sendo que a mudança 

na frequênci a aI él i ca das i soenzi mas est.á associ ada com 

allerações na produt.ividade CSTUBER et aLii. 1980; STUBER et 

aLii. 1982; STUBER et aLii. 1987), Porém, ainda é necessário 

mui las i nvest.i gações para det.erminar se essas assoei ações 

podem ser explicadas pela pleiot.ropia ou por grupos gênicos 

'ligados CSTUBER et aLii. 1987). 

Para haver maior confiabilidade nos dados 

apresent.ados nas int.erpret.ações enzimát.icas de dist.âncla. o 

perfil isoenzimát.ico deve reflet.ir a composição genét.ica do 

cult.ivar. Esse aspect.o deve ser um dos pont.os responsáveis 

pela diversidade de result.ados cit.ados ant.eriorment.e. O 

número de i soenzi mas e loci de zei nas os quai s podem ser 

analisados at.ravés de perfis elet.roforét.icos é muit.o pequeno 

comparado com o enorme número de genes est.imados no genoma 

de mi 1 ho. apesar dessas marcas genét.i cas est.arem si t.uadas 

nos 17 dos 20 braços cromossÔmicos do milho CSMITH ~t aLii. 
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1. 987). Dessa :forma. pode ocorrer em casos especl:ficos. 

dependendo das linhagens envolvidas, resultados com altas ou 

baixas correlações com os dados agr onómi cos ou de 

parentesco. Esse é um dos pontos relevante para a utilização 

de eletro:forese de proteinas desnaturadas, onde o número de 

polipeptideos avaliados é relativamente grande, além da 

·.rantagem de se poder a vaI i ar a ação de genes r egul ador es 

(ZIVY et aL i í. 1984), 

A variação genética de proteinas, aparentemen

te, é melhor caracterizada pelas alterações quantitativas 

que pelas qualitativas CKLOSE. 1982), DAMERVAL et aLií, 

(1987) comparando o per:fil protéico de milho. at.ravés de 

eletroforese duas dimensões, veri:ficaram uma alta correlação 

C75~-0 dos dados morfológicos com as dist.âncias calculadas 

com base nas variações quant.it.at.ivas; enquanto as distâncias 

calculadas com base em dados qualitativos Causência/presen

ça) se mostraram complet.amente independentes. As alt.erações 

a nível de estágio de desenvolvimento e órgão. modi:ficam o 

per:fil elet.ro:forético e dessa :forma. a estimativa da diver

gência genét.ica pode ser in:fIuenciada pela escolha do órgão 

ou estágio de desenvolvimento CLEONARDI et aLíí. 1988). 

2.4.2. Estimativas de distâncias genéticas: aspectos 

gerais 

A distância genética calculada a partir das 

f'requências alélicas :foi o objet.i vo de numerosos trabalhos 
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teóricos no periodo de 1965-1975. Atualmente o cálculo de 

distâncias genéticas faz parte da rotina de geneticistas de 

popul ações, 

Na ausência de variabilidade genética intra 

taxon. a distância entre dois taxons pode ser definida corno 

o número médio de substituições de aminoácidos entre protei

nas homólogas CVIENNE & DAMERVAL. 1985). Ela pode ser apre

ciada por sequenciamento protéico. técnica que tem permitido 

colocar em evidência a relação linear entre a distância 

genética (ou taxa de evol ução molecular) e o tempo a partir 

do qual os taxons tem divergido: é a noção do "relógio 

molecular" CWILSON et aI. i i, 1977), 

A estimativa da distância genética. atualmente 

é baseada em resultados de técnicas eletrof'oréticas, em 

substituição à técnicas de sequenciamento de proteinas CNEI, 

1971) . Com cálculos apropriados se obtem a distância 

genética. expressa em número médio de substituição de 

aminoácido por proteina CNEI. 1971). 

Esta medida apresenta vários problemas. De 

inicio ela supõe que a taxa de substituição por unidade de 

tempo e o número de aminoácidos da proteinâ são iguais para 

todas as proteinas. o que realmente não é CVIENNE & DAMER

VAL. 1985). Assim, a distância genética é subestimada. Por 

outro lado, as técnicas eletrof'oréticas escondem no minimo 

50% das substi t ui ções de ami noáci dos C quando essas substi

tuições são em número pequeno não ocorre alteração na 

mobilidade), Essa distância. como outras. apresentam limita-
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ções teór i cas ou pr át.i cas que obr i gam sua ut.i 1 i zação com 

muit.a prudência CVIENNE & DAMERVAL. 1985). 

Para aplicação da "dist.ância de Nei" o número 

de loci estudados deve ser elevado (maior que 50) para se 

ler estimat.ivas confiáveis. cont.udo ut.iliza-se em geral, um 

número mui t.o pequeno de loci prejudiciando as est.imat.i vas 

CVIENNE & DAMERVAL. 1985). Out.ro problema é que as t.écnicas 

eletroforét.icas isoenzimáticas, não permitem ident.ificar um 

número indefinido de alelos. result.ant.es de pequenas 

subst.it.uições na composição de aminoácidos. de forma que os 

tipos de elet.romorfos são em número 1 imi t.ado. As 

substit.uições de aminoácidos não fazem mais que deslocar as 

alozimas de uma classe de Rf (mobilidade eletroforética) à 

outra. na maior part.e dos casos, j á ocupada C VI ENNE & 

DAMERVAL, 1985). A. consequência deste fenômeno é que ao 

invés de crescer linearment.e com o t.empo, a di st.ânci a 

genética se est.abiliza rapidament.e CVIENNE & DAMERVAL. 

1985). Dessa forma. um estudo genét.ico da divergência entre 

populações deve ser mais global e se apoiar sobre análises 

mult.idimensionais CVIENNE & DAMERVAL. 1985). 

A pesquisa de uma estrut.ura dent.ro de um con

junt.o de individuos ou de familias de natureza genética mais 

ou menos complexa. pode ser efet.uada pela colheit.a de dados 

multi variados de t.ipo quantitat.ivo e qualit.at.ivo, seguido de 

uma sínt.ese dest.a informação at.ravés do cálculo de dist.ân

cias ou divergências CHEBERT & VI NCOURT. 1985), 
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Técni cas muI t.i var i adas • as quai s combi nam as 

múltiplas inf'ormações cont.idas na unidade experiment.al. t.em 

sido recent.ement.e aplicada para invest.igações de vários 

aspect.os. como: na invest.igação de af'inidade genét.ica ent.re 

'rar i edade de ar roz • baseada em t.r aços densi t.omét.r i cos de 

polipept.ídeos separados em gel - $OS CALIAGA-MORELL et aLií. 

, 'l87). na determinação de relações t.axonOmicas ent.re várias 

nhagens de milho at.ravés de f'requência de alelos isoenzi-

má ti cos C GOODMAN & STUBER. 1983; SMI TH & SMI TH. 1987). na 

separação elet.roforética CDAMERVAL et aLií. 1987) e cromat.o-

graf'ia de prot.einas para est.imat.iva de dist.ância genét.ica. e 

no estudo do desenvolviment.o de embrião de milho CBOOTHE & 

W ALDEN • 1989). 

A comparação de perf'is elet.rof'oréticos de li-

nhagens e respect.ivos híbridos permit.e est.imar as dist.âncias 

euclidianas que são def'inidas por uma relação das variáveis 

. com o desvi o padr ão dos dados C HEBERT & VI NCOURT • 1985) . 

Sendo C x" y.) e C x., y.) as coor denadas de doi s i ndi vi duos 
:.. 1. 1 J 

I e J. o valor de di st.ânci a genét.i co é. segundo HEBERT & 

VI NCOURT C 1 985) : 

do CI, J) =/ ex 
i. 

Um aspect.o a ser consi der ado é o f' at.o da 

distância euclidiana crescer com o aument.o do número de 

caract.eríst.icas avaliadas. podendo-se cont.ornar o problema 

ut.ilizando dist.ância euclidiana média C CRUZ, 1987). 
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3. MATERIAL E METODOS 

A cultura do milho foi estabelecida na Fazenda 

Agroceres da Empresa "Sementes Agroceres S/A", em Santa Cruz 

das Palmeiras - São Paulo. 

3.1. Genótipos Uti1izados 

Foram utilizados 7 genótipos, sendo: 4 linha-

gens. 2 hibridos simples e 1 híbrido duplo. 

Características: 

Linhagens 

Linhagem FI: Linhagem extraida de população de milho 
-

"f'lint" ou duro. originária de Cuba 

(centro de origem secundário). de colmo 

br aqui ti co. 

Linhagem M1: Li nhagem der i vada de popul ação A:steca 

do Instituto AgronÔmico de Campinas. A 

linhagem foi braqui tizada à partir do 

Piramex da população da ESALQ/USP. 



Linhagem F2: Linhagem derivada de população ~uxtenB. 

de clima temperado. 

Linhagem M2: Linhagem originária de populações do 

Corn-bel~. 

Os hi bri dos utilizados, apresentam a formação 

apresentada na Figura 1. sendo que os hibridos HS1 e HS2 

apresentam al~o nível de he~erose. 

2 F1 M1 
;11 ~ F2 M2 

;>I 
x o x o 

I I 

J.. J.. 

HSl HS2 
;11 

o x o 
I 

J.. 

HD 

Figura 1 - Esquema hierárquico das linhagens utilizadas e 

seus hl br i dos. 

3.2. Plantio e Colheita 

o plantio se deu em 06/03/89, e a colheita em 

03/08/89. Os genótipos foram dis~ribuldos em ~erreno adubado 

(400 kg/ha 4:11:18 ~ N-P-k), em fileiras de 50 plantas (2 

fileiras cada genó~ipo) com espaçamento de 0.9 m. As plantas 

tiveram 2 adubações de cobertura (200 kg Nitro-Cálcio/ha) 

aos 35 e 55 dias. 
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3.3. Órgãos Analisados 

Os órgãos analisados foram: 
o 

4- par da folha. 

colmo, pendão. espiga e grão. 

3.4. Número de Plantas Por Amostra Protéica 

Para extração da amostra protéica. nas linha-

gens CF1. Mi. F2 e Me) e nos hibridos simples CHSl e HS2), 

foram utilizados 2 plantas retiradas ao acaso. Para o hibri-

do duplo CHD). foram retiradas 4 plantas por amostra para 

minimizar os efeitos da segregação genética. Em todos os 

casos foram feitas 2 repetições. 

3.5. Estágios Analisados 

Várias amostras foram extraídas dos órgãos já 

ci tados • dur ante o desenvol vi mento das pl antas de mi lho. 

Estes diversos estágios são caracterizados na Tabela 1. com 

base em dias pós-plantio. dias pós-florescimento e graus 

dia acumulados Cem °C) COMETTO. 1981). 
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Tabela 1 - Órgão com seus respec~ivos es~ágios avaliados. 

ÓRGÃOS 

4'::: par 
de 

Folhas 

Colmo 

Pendão 

Espiga 

Grãos 

"'" 

ESTÁGIOS 

F-i 

F-2 

F-3 

F-4 

C-l 

,~-? 
~ '-

(;-3 

C-4 

P-i 

P-2 

P-3 

E-i 

E-2 

G-1 

DIAS 
P6S-PLANTI O 

28 dias 

45 dias 

73 dias 

87 dias 

45 dias 

~9 dias 

73 dias 

87 dias 

59 dias 

73 dias 

87 dias 

73 dias 

87 dias 

87 dias 

122 dias 

DIAS 
p6S-FLORESCIMENTOS 

14 dias 

O 

14 dias 

O 

14 dias 

o 
14 dias 

14 dias 

49 dias 

GRAUS/DI~ 
ACUMUL. 

409.1 

662.0 

967.7 

1080,8 

662,0 

833.8 

967,7 

1080,8 

833.8 

967,7 

1080,8 

967,7 

1080.8 

1080,8 

1393.1 

GRAUS/DIA Acumulados -+ cal cuLa.dos com bas~ nas t~mp~ra.turas mã.xl.mas ~ 

mi n í. mas diá.rl. as. segundo OMETTO (J.98 J.). 

3.6. Soluções~ Tampões e Reagentes 

3.6.1. Tampão de extração 

Sol ução de ~r i sma 10 mM. com valor de pH 

ajus~ado para 8.0. com HCI. 
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3.5.2. Reagente para quantificação de proteínas 

100 mg de COO~E-BRILLIANT-BLUE 0-250. di-

1 uido em 50 ml de et-anol 95%. mist-urar 100 ml de ácido fos-

fórico 85% e ajust-ar para 1000 ml com água dest-ilada 

CBRADFORD. 1976). 

3.6.3. Solução albundna bovina 

Solução est-oque 

0.1 9 de soro albumina bovina em 100 ml de 

H O. Est-a solução é ut-ilizada para const-ruir a curva padrão. 
z 

Deve ser conservada em congelador. 

3.6.4. Solução de acrilamida/bis-acrilamida 

Acrilamida ..... 30 9 

bis-acrilamida . 0.8 9 

Complet-ar para 100 ml de água dest-ilada e dei oni zada. 

3.6.5. Tampão do gel inferior 

Solução Trisma 1.5 M. ajust-ado o valor de pH 

para 8.8 com ácido clorldrico. 
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3.5.6. Tampão do gel superior 

Sol ução Tr i sma 0,5 M. aj ust.ado o valor de pH 

para 6,7 com ácido cloridrico. 

3.6.7. Solução SOS 10~ (sódio duodecil sulfato) 

1 g de Sódi o Duodeci I Sulfat.o. aj ust.ar p:Ara 

10 ml de água. 

3.6.8. Solução de persulfat.o de amOnio 

Persulfat.o de amônio CPSA) - 10X. Essa solução 

não deve ser estocada. devendo renová-la a cada eletroforese. 

3.5.9. Tampão de corrida (solução estoque) 

Trisma 12 9 

Glicina 57.5 9 

ajust.ar para 1 lit.ro de água destilada e dei oni zada. O valor 

de pH da solução é próximo 8,3 Cnão é necessário corrigi-lo). 

3.6.10. Tampão de amostra 

1.25 ml da solução 3.5.5 

2, O ml de glicerol 

completar para 5 ml de H O dest.ilada e dei oni zada. 
z 
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3.6.11. Tampão amostra desnaturanle 

500 ~l 2-mercaptoetanol 

250 ~l azul de bromo~enol 0.1% 

4. O ml sol. 3. 6. 7 

5.3 ml sol. 3.6.10 

3.6.12. Solução corante 

0.05% de COOM~E BRILLIANT BLUE. em solução 

metanol: ácido acético: água na proporção de 30:7:53 CV:V:V). 

3.6.13. Solução descolorante 

Metanol áci do acéti co água na proporção 

30:7:63 CV:V:V). 

3.7. Procedimentos 

3.7.1. Extração e preparo da proteina solúvel 

Foram homogenizados !::>< 5g de tecido em 10 ml de 

tampão 3.5.1 (2 ml/g de tecido), O macerado ~oi ~iltrado e 

as proteínas precipitadas com 1.5: volumes de acetona -20°C 

por 2 horas em re~rigerador, A suspensão ~oi centri~ugada a 

7.000 rpm por minutos. os tubos ~oram invertidos para 

haver remoção total da acetona. O pelete ~oi ressuspendido 
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em 300 ~l do mesmo ~ampão de homogenização inicial (3.6.1), 

em segui da. foi cen~r i fugado a 15. 000 rpm por 2 mi nu~os. 

para utilização do sobrenadan~e. 

3.7.2. Quantificação de proteína 

5 m1 solução 3.6.2 diluida 1:2 em água. foram 

dist.ribuidos em t.ubos de ensaio. Em parte dos tubos foram 

acrescent.ados frações da solução 3.6.3 correspondent.es a 5. 

10. 20. 40. 50. 80. 100 j..lg de prot.eina (soro albumina 

bovina) para const.rução da curva padrão. As amost.ras foram 

preparadas adicionando 10 pl de prot.eina solúvel nos demais 

tubos. Após homogenização em vortex. os valores de absorção 

foram ob~idos em espect.ofot6met.ro a 595 nm. Com os valores 

correspondent.es à lei t.ura obt.ida das amost.ras dos padrões 

foi const.ruida uma curva. ut.ilizada para o cálculo das 

·concent.rações prot.eicas das demais amost.ras. 

3.7.3. Preparação da amostra desnaturada 

As amost.ras de prot.eina solúvel são ajust.adas 

com t.ampão extração (3.6.1) para obt.enção da concent.ração 

final de 70 j..lg/50 j..ll de solução prot.éica. Preparou-se as 

amost.ras colocando 50 j..ll de amost.ra prot.eina sol úvel para 

50 pl de t.ampão amost.ra desnat.urant.e (3.6.11). As mist.uras 

foram submet.idas a temperat.ura de 100°C por 5 minut.os. 

prévio à elet.roforese. 
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3.7.4. Elelroforese SDS-PAGE 

Foi utilizado o sistema bifásico de gel de po-

liacrilamida. segundo a metodologia de LAEMMLI (1970). Este 

sistema caracteriza-se pela utilização de um gel superior 

Cespaçador) com baixa concentração de acrilamida C4,5Y~ e pH 

6,7, com função básica de concentrar as proteinas; e um ge1 

i nfer i or C separ ador) com aI ta concentr ação de acr i 1 ami da 

C 12~{) e pH 8, g. no qual os pol i pepti deos são separ ados de 

acordo com seu peso molecular. 

No presente trabalho, foram utilizados géis 

com 11,0 x 13,0 cm e 1 mm de espessura, sendo 8,5 cm de gel 

separador e 2.5 cm de gel espaçador. Para a formação dos 

géis. as placas foram seladas com solução de ágar 1.0%. Os 

géis foram preparados a partir de soluções estoques de acor-

do com a Tabela 2. 

Tabela 2 - Guia de preparação de eletroforese 5OS-gel. 

GEL INFERIOR GEL SUPERIOR 
(12% ACRI LAMI DA) (4.5% ACRI LAMI DA) 

Tampão Superior (3.5.5) 2.5 ml 

Tampão Inferior (3.5.5) 10,0 ml 

Solução A/B (3.6.4) 16.0 ml 1.5 ml 

Água deionizada 12,5 ml 6.5 ml 

Solução 50S (3.6.7) 400 J-Ll 50 /-lI 

Solução PSA (3.6.8) 400 /-lI 50 /-lI 

Temed 10 ;..tI 5 /-lI 
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Ant..es da sua ut..ilização. o t..ampão de corrida 

C3. 6. 9) 1'oi diluído 1: 4CV: V) e ajust.ado para 0.1% de $OS. 

acrescent.ando-se 10 ml de SDS 10% por lit..ro. Foram colocados 

50 J-ll da mist..ura prot.éica C3. 7. 3) em cada canalet..a do gelo 

As corridas 1'oram desenvol vidas a 70 vol t.s at.é o corant.e 

at.ingir o gal separador~ e 150 volt.s at.é o 1'im do gelo 

Para est..imat.iva dos pesos moleculares. 1'oi 

aplicado em cada ge1 uma amost.ra padrão de pesos moleculares 

Cpharmacia) com polipept.ideos de: 94.0; 67.0; 43.0; 30.0; 

20.1 e 14,4 kD. 

Após a corrida os géis 1'oram corados e 1'ixados 

simult.aneament..e com a solução 3.6.12. durant.e 12 horas, e 

discorados com várias t.rocas da solução 3.6.13. 

3.7.5. Comparações dos perfis elet.roforét.icos ent.re 

órgãos em um mesmo est.ágio 

Na comparação de perfis ent.re órgãos. as amos

t.ras foram colet.adas e preparadas no dia ant.erior á corrida 

aI et.ro1'orét..i ca. Os géis foram organizados de forma a 

cont.erem cada um. o mesmo órgão de t.odos os genót.ipos. 

3.7.6. Leit.ura densit.omét.rica dos géis 

A leit.ura dansit.omét.rica foi realizada em 

densit.Ômat.ro Tecnow. A concent.ração de cada banda foi obtida 

considerando-se a alt.ura dos picos. 



3.7.7. Trans~ormação de dados 

"--. -, . 

para avaliação dos 

perfis eletro~oréticos comparados 

Num único gel contendo os diferentes genótipos 

correspondentes a um único órgão e estágio. foi selecionado 

uma banda padrão de mesmo peso molecular. a qual apresentou 

a mesma intensidade em todos os genótipos do gelo Quando não 

foi possivel a banda padrão apresentar o mesmo peso molecu-

1 ar, for am escol hi dos outr as bandas de di f er entes pesos mo-

leculares porém. com igual intensidade. Os valores de con-

cen tr ação das bandas, obti dos pel alei t ur a densi tométr i ca 

(3.7. õ) foram divididos pelo valor de concentração da banda 

padrão referente a cada perfil eletroforético. Assim, obte-

're-se uma maior uniformização de concentração entre as amos-

tras no gel, não havendo alteração das diferenças relativas 

entre as bandas de pesos mal ecul ares correspondentes. nos 

-diferentes genótipos. 

3.7.8. Trans~ormação de dados para avaliação das dis-

tâncias genéticas e caracterização de órgãos 

A fim de minimizar as diferenças de concentra-

ção entre as amostras, a concentração de cada banda foi 

dividida pela média 

número de "bandas 

uma amos~ra ] ~ concentração das bandas de 
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3.7.9. Caracterização dos diferentes órgãos x genó

tipos 

Os vários órgãos foram caract.erizados (para 

cada genóti po) peI a a vaI i ação e compar ação dos per f i s eI e

troforéticos obt.idos no estágio em que se deu a ocorrência 

de todos os órgãos (87 dias pós-plant.io). Para as compara-

çBes. os valores densit.omét.ricos foram t.ransformados de 

acordo com o it.em 3.7.8. 

3.7.10. Avaliação das alterações ocorridas durant.e o 

desenvolvimento do milho 

As alteraçBes no perfil elet.roforét.ico dos 

varios órgãos. durant.e o desenvolviment.o da cult.ura, foram 

avaliadas pela leit.ura visual dos géis correspondent.es. As 

alt.erações de concent.ração de bandas det.ect.adas foram 

confirmadas na repet.ição. 

3.7.11. Avaliação da herança dos perfis eletroforé

ticos 

A avaliação consist.e em comparar a ocorrência 

e respect.ivas concent.raçBes de bandas do mesmo peso molecu

lar. em cada órgão em um mesmo estágio de desenvolviment.o de 

linhagens e seus hibridos. Quanto a sua ocorrência. foram 

classificadas com os seguint.es tipos. 
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Perf'is eletrof'oréticos comparados: 

Cl) Quando a banda está presente em um só parental e não 

passa para o h1brido. 

(2) Quando a banda do h1brido apresenta intensidade in

termediária em relação as bandas dos parentais. 

(3) Quando a banda apresentada pelo hibrido tem a mesma 

intensidade da banda mais concentrada de um dos 

parentais. 

(4) Quando a banda presente no hibrido é mais intensa que 

as bandas apresentadas pelos parentais. 

(5) Quando ocorre presença de banda no hibrido, não 

havendo em nenhum dos parentais. 

(6) Quando o hibrido não expressa a banda. sendo que esta 

está presente nos dois parentais. 

(7) Quando o hibrido apresenta uma banda de menor inten

sidade comparada com a banda apresentada pelos paren-

tais. 

(8) Quando a banda do hibrido e das linhagens parentais 

apresentam intensidades semelhantes. 

(9) Quando o hibrido apresenta intensidade da banda seme

lhante a banda do parental de menor intensidade. 

(10) Outros tipos: As repetiçBes não apresentam concor

dância no tipo de efeito gênico. 
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Os ti pos aval i ados • podem ser mel hor vi sual i -

zado na Figura 2. 

A AS S 

"(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(a) 

(9) 

A x B=AB 

Figura 2 - Representação dos efeitos gênicos observados nas 

bandas de mesmo peso molecular. nos diferentes 

cruzamentos. A e B = representam os genótipo pa

rentais; AS = representa o genótipo hibrido, re

ferente ao cruzamento dos genótipos parentais. 

3.7.12. Estágios para avaliação da herança 

Cada órgão teve um estágio avaliado para com

paração das bandas dos perfis eletroforéticos envolvidos nos 

diferentes cruzamentos (Tabela 3). 
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Tabela 3 - órgãos e seus respectivos est.ágios, 

dos por número de dias pós-plant.io. 

caract.eriza-

para obser-

vação da herança dos perfis elet.roforét.icos en-

volvidos nos diferent.es cruzament.os. 

ÓRGÃO ESTÁGIO AVALIADO DIAS PóS PLANTIO 

4::' par de Folha F-4 87 dias 
Colmo C-2 59 dias 
Pendão P-l 59 dias 
Espiga E-i 73 dias 
Grãos G-2 122 dias 

3.7.13. Estágios para determinação da distância 

genética 

Foi selecionado um est.ágio para cada órgão. A 

escolha do est.ágio baseou-se nos padrões elet.roforéticos que 

apresentaram maior número de polipept.ideos pass1veis de 

serem analisados. 

A Tabela 4 apresenta os órgãos com o estágio 

escolhido para análise. 

Tabela 4 - Órgãos e seus respectivos est.ágios avaliados, ca-

ract.erizado por número de dias pós-plant.io. 

observação das dist.âncias ent.re genótipos. 

para 

óRGÃO ESTÁGIO AVALIADO DI AS PóS PLANTI O 

4~ par de Folha 
Colmo 

Pendão 
Espiga 
Grãos 

F-4 
C-2 
C-3 
P-l 
E-i 
G-2 

87 dias 
59 dias 
73 dias 
59 dias 
~"=< 
{~ dias 

122 dias 
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Foi avaliado 2 estágios de desenvolvimento no 

colmo CC-2 e C-3). com a f'inalidade de verificar se a 

mudança de estágio de desenvolvimento em um mesmo órgão. 

alteraria os valores de distância genética. 

3.7.14. Análises estatísticas 

Os dados transformados obtidos da análise den

sitométrica dos géis (3.7.8) são organizados para execução 

da anál i se mul ti var i ada. ut..i 1 i zando a t..écni ca de aval i ação 

da int..erdependência, segundo a classificação de KENDALL 

(1980). Essa técnica segundo o mesmo aut..or compreende. ent..re 

out..ras. duas análises ut..ilizadas no trabalho. como análise 

de agrupament..os e component..es principais. 

Na anál i se de agr upamentos uti 1 i zou-se par a 

medida de similaridade. a distância euclidiana. Primeiramen

te. obteve-se os valores de estimativa da distância referen-

te a euclidiana média. obtendo dessa forma. os acessos 

mini mos e máximos para cada órgão. Utilizou-se o método do 

vizinho mais próximo para construção do dendrograma e 

obtenção do agrupamento referente a esse método. 

Os componentes principais f'oram obtidos para 

construção do gráfico com a distribuição dos genótipos. Foi 

utilizado para todos os objetivos citados acima. o pro

grama computacional GENES. 
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4. RESULTADOS 

Para melhor apreciação os resulLados foram 

subdivididos em quaLro lLens: 

a) caracLerização dos órgãos. nos diferenLes genóLipos; 

b) alLerações ocorridas nos perfis eleLroforéLicos de 

cada órgão, duranLe o desenvolvimenLo da planLa~ 

c) herança do perfil eleLroforético, nos vários órgãos, e 

d) disLáncia genética enLre genóLipos. 

4.1. Caracterização de Orgãos 7 nos Diferentes Genótipos 

Com o objetí vo de caracLerizar os dif'erentes 

órgãos do milho, aLravés do perf'il el eLroforéti co, foi ava

liado o eSLágio onde ocorreu o aparecimenLo de Lodos os 

órgãos o qual se deu 87 dias pós-planLio, ou 14 dias pós-

-floresci menLo. NesLe est..ági o se i ni ci a o enchi ment..o de 

grãos, e a correspondent..e secagem do pendão. 

Nos órgãos analisados (folha, colmo. pendão. 

espiga e grãos) foram observados dif'erenLes números de ban

das, a par t.i r de igual concent..r ação proLéi ca das amost..r as. 
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'~'S perfI s e1 etroforéti cos de cada órgão referente ao gen6t.i-

po est.ão reproduzi dos na Figura 3. 

Figura ;5 

94 
67 

Perfis eletroforét.icos dos diferent.es órgãos re

Ferentes ao genótipo HS2, aos 87 dias pós-plan

tio. 4F = 4~ par de folhas. C = colmo, P = Pen-

dão, E = espiga e G = grãos 

molecular em kilodaltons. 

PM CkD) = peso 

~t. .. s var i açoes quant.o ao número e i n'tensí àade 

das bandas podem car act.er i zar cada ór gão no mi 1 ho , i ndepen-

dente do genót.ipo, pois as variações entre genótipos no 

mesmo 6rgão são menores que as vari ações entre órgãos do 

mesmo genót.i po. A folha apresentou 28 bandas. dent.re as 
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quais 21,43% não es~iveram presenLes em todos os genótipos. 

o colmo, espiga e grãos, apresenLaram números aproximados de 

bandas, 18, 20 e 19. respecLivamenLe. e o valor percenLual 

relat..i vo ao número de bandas que não esLavam presenLes em 

todos os genóLipos também foram aproximados. Esse valor para 

o colmo roi de 33,33%, a espiga apresenLou o valor de 35,0%, 

e rinalhlenLe o grão com 31,58%. o pendão, nesLe esLági o, 

apresentou 22 bandas e 31,82% delas não es~avam presenLes em 

todos os genóLipos. A Tabela 5 apresenLa as bandas observa-

das em cada órgãocaracLerizadas por peso molecular aparenLe 

CPMA) . As bandas assinaladas não esLiveram presenLes em 

lodos os gen6Lipos. As bandas observadas nos cinco órgãos, 

denLro de cada genóLipo estão represenLadas no Apêndice 1 

CTabelas 1, 3, 4, 5, Ô e 7), com seus r espect.i vos pesos 

moleculares aparen~es CPMAJ e V.C. C valor de concen~r ação 

das bandas). ()s V. C. são obt.idos segundo a me~odologia de 

transformação de dados ci~ada no í~em 3.7.8. 
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Tabela 5 - Bandas referen~es a cada órgão no milho. carac~e

rizadas por PMA Cpeso molecular aparen~e) Cas 

bandas assinaladas "." não es~ão presen~es em 

~odos os genó~ipos). 

FOLHA COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 
PMA CkD) PMA CkD) PMA CkD) PMA CkD) PMA CkD) 

.fi? ... 
150,0 120,0 94.0 110,0 90,0 .. 11< 
120.0 100,0 86,0 98,0 82,0 

96.0 80,0 76,0 84,0 75,0 

84.0 73,0 63.0 76,0 64,0 
• 75.0 66.0 53,0 67,0 62,0 

<I> ... 
68.0 61.0 49,0 61,0 56,0 

... .. 
67 ~ () 53,0 45,0 57,0 50,0 

'* 61.0 47,0 42.0 53,0 48,0 

*' 57,0 45,0 40,0 46,0 45,0 

'" <l<- *' .. .. 
53,. () 43,0 38.0 43,0 42,0 

<li' 
45,0 40,0 35,0 41,0 38,0 

.fi? '* 44,0 39.0 33,0 39,0 36,0 

*' 43,0 37,0 29,0 36,0 32,0 
<li' '" 41,0 34,0 28,0 35.0 29,0 .. <O-

40,0 31.0 27,0 33.0 27,0 .. 
36.0 30,0 26,0 31.0 23,0 

<O-
35~Cf 28,0 24,0 29,0 21,0 

*' *' .. 
33,0 26,0 20,0 27,0 20,0 .. 
32,0 19, O 25,0 19,0 .. 
30.0 18,0 22,0 

28.0 17,0 

::>8 n ~_ ~_J 16.0 

24.0 

20,0 

19.0 

17,0 

• 16,0 

15.0 
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4.2. Alterações Ocorridas nos Perfis Eletroforéticos de 

Cada 6rgão~ Durante o Desenvolvimento da Planta 

A análise das alterações nos perfis eletrofo

réticos de cada órgão num único gel não foi possivel de ser 

feita, pois ocorreu uma degradação preferencial de polipep

t 1 deos nas condi ções de conservação a -20
Ç

'C, ocasi onando um 

má resolução das bandas no gel, e alterações drásticas 

quando comparado com o padrão eletroforét.ico feit.o no dia 

posterior a e:xtração. Dest.a forma, o seguimento dos 

polipept.ideos ao longo dos estágios da plant.a, foram feitos 

pela observação de géis separados (correspondente à cada 

estágio), o que di ficul tou a observação e mui tos dados não 

puderam ser relatados, por falta de exatidão. 

4.2.1. 4~ par de folhas 

Pela metodologia utilizada de separação de 

pol i pepti deos , não f oi possi vel const.a t.ar bandas estági os-

-especificas no 4~ par de rolhas, porém alterações a ni vel 

de concentração puderam ser ident.ificadas nos 

estágios de desenvolvimento analisados, F1, F2, F3, e F4 

(28, 45, 73 e 87 dias pós-plant.io, respect.ivamente). 

AI teraçBes nas bandas de PMA entre 35, O kD e 

30 kD, as quais aumentam a concentração a partir do estáglo 

Fê (45 dias pós-plantio), mantendo-se alta até o estágio F4, 

com exceção do genótipo Fi no qual as bandas apresentam alta 
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=~ncentração nos estágios F2 e F3 (45 dias e 73 dias 

pós -pl anti o, respectivamente), ocorrendo uma redução de 

concentração no estágio F4 (87 dias pós-plantio). 

Os polipeptideos de PMA 53, 57 e 51 kD. apre-

sentam seu pico de concentração no estágio F4 (87 dias pós-

-plantio), havendo dif'erenças nas concentrações relativas 

das 3 bandas, entr e os genóti pos , exceto o genóti po Fi > o 

qual apresenta o pico de concentração no estágio F3 (73 dias 

pés-plantio); e o genóti po F2 que parece não apresentar a 

banda de 53 kD no estágio F4. Um aumento de concentração das 

bandas de PMA 43. O e 45, O kD, é observado no estágio F3 

mantendo-se alta até F4, outra vez o genótipo Fi apresenta 

dif'erença no seu comportamento, demonstrando um aumento de 

concentr ação das bandas no estági o F3. reduzi ndo dr asti ca-

mente a concentração, principalmente da banda 43 kD no 

estágio F4. 

A banda de PMA 28 kD. apresenta redução na sua 

concentração no estágio F3, nos genótipos Fi, Mi, HS1, HS2 e 

M2. O genótipo HD, mant.ém sua concentração relati vamente 

aI t.a em t.odos os estági os e o genóti po F2 apresenta uma 

bai ~.ca concentração no estágio a umentando nos est.ágios 

poster i ores. 

No est.ágio F4 ocorre, em alguns genótipos, um 

pico de concentração da banda de 17 kD. sendo mais pronunci-

ado nos genótipos M1 e HSi, e menos nos genótipos HD e HS2. 
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4.2.2. Colmo 

Foram observados 4 estágios de desenvolvimento 

Cl. C2, C3 e C4 (45, 59. 73 e 87 dias pós-plantio, respecti-

vamente). Como no 4~ par de folhas. não se detectou a 

presença de bandas estágio-especificas. porém alterações nas 

concent.rações. 

A banda de PMA 100 k D apr esent.a seu pi co de 

concentração no estágio C3 (florescimento 73 dias pós-

-plantio). e no est.ágio post.erior C4 (87 dias pós-plant.io) 

ocorre uma redução brusca de concent.ração (inicio da fase de 

enchiment.o de grãos). No genót.ipo M2 esse pico de concent.ra

ção se dá no est.ágio C2 (69 dias por plant.io). As bandas de 

PMA 80 kD e 73 kD. apresent.am um aumento de concent.ração at.é 

o est.ági o C3 (73 di as pós -pl anti o) e di mi nui ção no est.ági o 

C4 (87 dias pós-plantio). A redução das bandas é menos 

drást.ica nos genót.ipos FI. HS1. HD e M2. 

Uma redução de concent.ração nos estágios C3 e 

C4 (73 e 87 dias pós-plantio). ocorre nas bandas de PMA 40,0 

e 39.0 kD, com exceção dos genótipos Mi. o qual apresent.a 

essa redução desde o estágio C2 (59 dias pós-plant.io) e M2. 

o qual só apresent.a redução de concent.ração da banda no 

estágio C-4 (87 dias pós-plant.io). As bandas de PMA 28. 25 e 

19 kD. apresent.a redução de concent.ração. a part.ir do est.á

gio C3; os genót.ipos HS1 e HD. mant.ém a concent.ração alt.a da 

banda 26 kD no estágio C3. ocorrendo redução soment.e no 

est.ágio C4. De modo genérico, ocorre uma degradação prefe-



50. 

renci aI das bandas de aI t-o PMA C ent-re 60- lOOkD) > no est-ági o 

C4 (87 dias pós-plant-io - inicio de enchiment-o de grãos), a 

qual se apresent-a de for ma mai s dr ást-i ca nos genót-i pos M1, 

HS2 e F2, quando comparado com os out-ros genót-ipos Fi. HSi, 

HD e M2 (Figura 4). 

Fi ~ 
M1 """" 

UÇ"1 ;J\~ ... -.-. .... 

HD 
/\-v\-...J 

....... / 

HS2 ~IL'\~ 
F2~ 

PM{kD) 94 67 43 

Figura 4 - Comparação da leit-ura densit-omét-rica nos vários 

genót-ipos~ das bandas de alt-o peso molecular, em 

colmos com 87 dias pós-plant-io ou 15 dias pós-

-f 1 or esci ment.o. 
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4.2.3. Pendão 

o pendão não apresen~a banda es~ágio-especifi

ca. a qual est.eja presen~e em t.odos os genó~ipos. porém 

ocorre grandes mudanças na concent.ração das bandas, duran~e 

o envelhecimen~o do órgão. A banda de PMA 36 kD. a qual 

apresen~a alt.a concen~ração. é muit.o larga e pouco definida 

no est.ágio Pl (69 dias pós-plan~io) reduz a concen~ração nos 

es~ágios post.eriores P2 e P3 (73 e 87 dias. respec~ivamen

te), Essa banda es~á presen~e somen~e nos genó~ipos Fi. HSl 

e HD. No est.ágio P3 (87 dias pós-plan~io). essa aparece com 

melhor definição nos ~rês genó~ipos ci~ados, A banda de PMA 

24 kD apresen~a seu pico de concen~ração no est.ágio P3. 

ocorrendo de forma mais a~enuamen~e no genó~ipo M2. Out.ras 

a1 ~er ações ocor r em com as bandas de bai xo peso mol ecul ar 

18,0 kD e 19,0 kD. as quais apresen~am alt.a concent.ração no 

es~ágio Pl (69 dias pós-plant.io) e uma redução nos es~ágios 

post.eriores P2 e P3 (73 e 87 dias pós-plant.io, respect.i

vament.e), 

4.2.4. Espiga 

Nos perfis elet.roforét.icos apresen~ados pela 

espiga nos 2 es~ágios observados. El e E2 (73 e 87 dias 

pós-p1ant.io. respec~ivamen~e). não se det.ect.ou a presença de 

bandas est.ágio-especificas. Alt.erações a nivel de concent.ra

ção foram ident.ificadas. A banda de PMA 110.0 kD, a qual 
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apresen~a alta concentração nos genótipos M1 e F2, diminui a 

concentração no estágio posterior E2. Um aumento de concen

tração é observado na banda de PMA 57 kD. nos genótipos HS1. 

HD. HS2 e M2. a mesma banda sorre redução de concen~ração 

nos genót.ipos F1 e F2. O genótipo Ml praticamente não altera 

a concent.ração dessa banda. A banda de PMA 53 kD sofre 

aument.o de concent.ração no est.ágio E2 nos genót.ipos Fi, HS1. 

HD. HS2 e M2 e redução nos genót.ipos M1 e F2. As bandas de 

PMA menores que 25,0 kD, as quais aparecem com boa definição 

no estágio El. tendem a desaparecer no estágio posterior E2 

com exceção do genót.i po F2, o qual apresent.a uma banda de 

PMA 22.0 kD de média concent.ração. 

4.2.5. Grãos 

No grão, dois est.ágios de desenvolvimen~o fo

ram analisados, Gl e G2 (87 e 122 dias pós-plantio, respec-

t.i vament.e) . Foi observado. neste órgão. um aumento de 

concent.ração, no est.ágio G2. da maioria das bandas (Figura 

5). Essa ~endência ocorre em ~odos os genót.ipos analisados. 
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Figura 5 - Perfis eletroforét.icos do grão. nos dois estágios 

anal i sados • G1 e G2 C 87 e 122 di as pós-pl ant.i o, 

respect.ivamente), referent.e ao genótipo HS2. 

Pela met.odologia utilizada. observou-se a pre-

sença de uma banda de PMA 15 kD. a qual parece ser estágio-

-especifica. isto é, só aparece no est.ágio G2 (Figura 5). 

Essa ocorrência se manifest.a em todos os genótipos. Outras 

alterações a nivel de concentração ocorre nas bandas de PMA 

de 17. 28, 35 e 94 kD. as quais sofrem um aument.o pronuncia-

do no estágio 62. A banda de PMA de 38 kD. apresenta um 

aumento de concentração nos genótipos F2 e M2. no estágio 

G2. Nos demais genótipos, esta banda já se apresenta alta no 

estágio G1 e se mantem alta no estágio posterior 62. A banda 

de PMA 32 kD apresenta concentrações semelhantes nos dois 

est.ágios G1 e G2 com exceção do genótipo M2. no qual ocorre 

uma redução de sua concentração no último estágio. 



54. 

AI ém destas. vár i as al t.erações especi fi cas de 

cada genótipo foram observadas nos diferent.es est.ágios den-

tro do mesmo órgão, tant.o ao ni vel de concent.ração como de 

ausência e presença de bandas. 

4.3~ Herança dos Perfis Eletroforéticos. nos Vários 6rgãos 

Em cada órgão roi observado um único estágio 

de desenvol vi mento, e nesse estági o ver i r i cou-se o ti po de 

efeito gênico de cada banda, através da avaliação do perfil 

eletroforético apresentado pelo hibrido comparado com os 

+ . 
parenva~s. Segui u-se o cr i t.ér i o de a vaI i ação descr i t.o no 

i t em C 3. 7. 11) . 

feita avaliação das bandas nos perfis 

eletroforéticos de todos os órgãos nos três cruzamentos. de 

forma independente. 

Cruzament.o I: Fi x M1 

HSl 

Cruzamento lI: F2 x M2 

HS2 

Cruzament.o III: HS1 x HS2 
, 

'" 
HD 
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No pendão. o fat-o do genótipo FI, o qual par

ticipa da formação do genót-ipo HSI como fêmea, não ser macho 

estéril como deveria, ocasionou problemas na avaliação da 

herança genética. Esse rato se deu pela falt-a de sementes do 

genótipo F1 - macho est-éril ocasionada por problemas técni

cos. Dessa rorma, plant-ou-se o genótipo FI cit-oplasma normal 

(macho rertil) e o genótipo HSl macho estéril. no qual deve 

est-ar comprometida a sint-ese de vários polipeptideos e 

portanto. a comparação do perril eletrororético dos dois 

genótipos FI e HSI. nesse órgão. 

No cruzament-o I CF1 x M1 = HSI) pode ser 

notada a presença de uma banda de PMA = 35 kD. a qual est-á 

presente na linhagem FI. e nos híbridos HSl e HD, sendo que 

neste úl 'limo apresent-a em menor concentração CFi gura ô). A 

ocorrência de segregação genética no hibrido duplo. pode 

explicar a baixa concentração no genótipo HD. A presença 

desta banda na 1 i nhagem FI e no híbrido HSI. nos faz 

concluir. que a banda de PMA = 35 kD não est-á envolvida no 

mecanismo de macho esterel i dade. 
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Figura 6 - Perfis eletroforéticos correspondentes ao 1~ es

tágio do pendão CP1). Cruzamento I CFlxM1) = HS1 . 

Cruzamento 11 CF2xM2) = HS2 e Cruzamento 111 

C HSl xHS2) = liO. 

Os efei tos gênicos verificados em cada cruza

mento referentes a todos os órgãos estão resumidas na Tabela 

6. esta apresenta os vários órgãos com seu número total de 

bandas. e o número de bandas referentes a cada ti po de 

efei to gêni co com seu correspondente valor percentual. As 

Tabelas individuais de cada órgão exibindo os efeitos 

gênicos de cada banda caracterizada por PMA C)cO) estão 

apresentados no Apêndice 2 (Tabelas 1. 2. 3. 4 e 5). 



Tabela ô Órgãos e seus respect.i vos valores percentuais. 

ref'erentes aos t.ipos de ef'eit.o gênico classif'ica-

dos de acordo com o i tem 3.7.11. aval i ados em 

cada cruzamento: E. G. = ti po de ef'ei to gêni co 

Cruzamento T • ... . CFlxMl) ; Cruzamento 11: CF2xM2) 

Cruzament.o 111: CHSlxHS2) Número total de ban-

das = Número t.otal de bandas apresentadas por 

cada órgão no est.ági o correspondente e Número 

Bandas = Número de bandas que apresentam o ti po 

de ef'eito gênico descrito. 

ÓROÃOS " 4- PAR 
PENDÃO GRÃO COLMO ESPIGA 

DE FOLHA 

N.T. DE BANDAS 28 33 31 34 

.0. CRUZ. NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR 
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A Tabel a 7 sumar i za os resul t-ados reí'erent-es 

aos eí'eit-os (3) e (4). os quais represent-am as bandas com 

concentração igualou maior que a banda mais concentrada de 

seus parent-ais. 

Tabela 7 - Somat-ória dos valores percentuais reí'erentes aos 

eí'eitos gênicos (3) e (4). 

C R U Z A M E N T OS 
ÓRGÃOS 

IeFlxM1) IIeF2xM2) I I I e HSl xHS2) 

o 4- par de folha 50,00 75.00 0,00 
Colmo 45.45 18.18 9,09 
Pendão 15,13 15.12 22.58 
Espiga 38.23 2,94 25.47 
Grão 15,55 33.33 25.00 

Pode-se observar. na Tabela 7. que as folhas 

apresentam o mais alt-o valor percent-ual da somat-ória refe-

r ent e aos eí' ei tos ( 3) e C 4) • nos cr uzamentos I e I I, que 

par t- i ci pam da í' or mação dos hl br i dos si mpl es HS1 e HS2. e 

adicionalment-e nenhum valor percentual para o cruzamento 

111. que se refere ao hibrido duplo HD. O colmo apresenta 

menor valor percentual no híbrido duplo HD e valores maiores 

para os hibridos simples HSl e HS2. O grão. pendão e espiga 

apresentam valores dií'erentes nos cruzamentos avaliados. não 

se observando nenhuma tendência quanto ao acúmulo de eí'eitos 

(3) e (4) nos cruzamentos simples. como se observa nas fo-

lhas e colmo. Os perí'is eletroforét-icos dos 2 órgãos estão 

representados nas Figuras 7 e 8. 
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Figura 7 - Perfis ele~roforé~icos corresponden~e ao 4~ es~á

gio do 4~ para de folhas CF4) Cruzamen~o I 

CFlxM1) = HS1; Cruzamen~o 11 CF2xM2) = HS'2 e 

Cruzamen~o 111 CHSlxHS2) = HD. 

Figura 8 - Perfis ele~roforé~icos c6rresponden~e ao 2~ es~á

gio do colmo CC-2) - Cruzamen~o I CFlxM1) = HS1; 

Cruzamen~o 11 CF2xM2) = HS2 e Cruzamen~o 111 

CHSlxHS2) = HD. 
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A Tabela 5, apresent-a os valores percentuais 

em todos os cruzament-os e 6rgãos, dos efeit-os gênicos (1), 

C 7) e (9), onde o hi br i do apresent.a banda prot-éi ca menos 

concent-rada ou ausência da banda. e a Tabela 8 apresent.a o 

valor da diferença percent-ual ent.re valores que correspondem 

às bandas de maior concent.ração no hibrido Cefeit-os 3 e 4), 

e valores referentes à bandas de menor concent-ração no 

hibrido (efeit.os 1. 7 e 9), 

Tabela 8 - Diferença das somat.6rias percent-uais dos valores 

referent-es aos efeit-os (3) e (4) e efeit-os (1), 

(7) e (9). 

C* = Cruzament-o envolvido com macho est-ereli dade), 

C R U Z A M E N T O S 
ÓRGÃOS 

I(L1xL2) 11 (L5xL7) I I I ( H3xH5) 

4:: par de folha +39,29 +71,43 -17,85 

Colmo +39.39 +9,09 -21,21 

* Pendão -48.39 +3,21 -3.23 

Espiga +21,59 -35.47 +14,71 

Grão -25,01 +8.33 0,00 

Pela observação dos dados da Tabela 8, verifi-

o cou-se que o 4- par de folhas e o colmo. apresent.am valores 

posi t-i vos nos cruzament-os I e lIas quais correspondem ao 

mai ar valor per cent. ual dos ef ei t-os gêni cos ( 3) e (4); e no 

cruzament.o lI! apresent.a valores negat-ivos os quais se 

referem ao opost-o, ist-o é. ao maior valor percent.ual dos 

efeit-os gênicos (1), (7) e (9). O grão exi be um valor 
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negativo muito pronunciado no cruzamento 11. Embora o pendão 

e espi~a estejam representados nas tabelas. eles não devem 

ser considerados por vários motivos como: a ocorrência de 

niveis de maturação dírerentes entre genótipos, e além 

disso. o problema da macho esterelidade do hibrido HS1. no 

qual possi vel mente está comprometi da a si ntese de vár i os 

poli pepti deos no pendão. prejudicando a avaliação do 

cruzamento I CFlxM1 :: HS1). 

Outra observação da Tabela 6. é que nas folhas 

e no colmo. o ereito gênico 10. o qual se rerere a não 

concordância do tipo de ereito na repetição. apresenta maior 

valor percentual no cruzamento I I I C HS1 xHS2) :: HD. onde 

ocorre segregação genética. 

4.4. Distância Genética Entre os Genótipos 

Para obtenção das distâncias genéticas nos di

ferentes órgãos roi utilizado "distância euclidiana" como 

descrito no item C3.7.14). Em cada órgão foi selecionado um 

estágio. com exceção do colmo. no qual fez-se análise em 2 

estág~os de desenvol vimento. Os resul tados das estimati vas 

das distâncias, rererentes a euclidiana média. estão repre

sentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Dis~âncias en~re gen6~ipos. ob~idas a~ravés de 

distância euclidiana média. F-4 - rolha no es~á-

GENóTIPOS 

Fl e M1 
.... 

F1 e HSl 

Fl e HD 

Fl e HS2 

Fl e F2 

Fi e M2 
... 

M1 e HSl 

M1 e HD 

M1 e HS2 

M1 e F2 

M1 e M2 
... 

HSl e HD 

HS1 e HS2 

HS1 e F2 

HS1 e M2 
.... 

HD e HS2 

HD e F2 

HD e M2 
... 

HS2 e F2 
... 

HS2 e M2 

F2 e M2 

gio F-4~ C-2 - colmo no es~ágio C2~ C-3 colmo 

no es~ágio C3; P-1 - pendão no es~ágio P1; E-l 

espiga no es~ágio El e G-2 - grão no es~ágio G2. 

D I S T Â N C I A S 

F-4 C-2 C-3 P-i E-i 6-2 

1,391 1,470 1,299 1.332 1.627 1,543 

1,882 1,367 1,688 1,769 1,527 1,419 

1,781 1,392 1,479 1,749 1,419 1.779 

1,575 1,328 1,257 1,721 1.176 1.915 

2,124 1.311 0,987 1,926 1.081 2,112 

1.719 1.701 1,709 1,922 1,538 1.486 

0,831 1,618 1,351 1,370 
" 

2.165 1,069 

0.982 1,624 1,586 1 .131 2,104 1,008 

0,906 1.677 1.439 1,377 1,888 1,178 

1,660 1,584 1,332 1.506 1,625 1,503 

1,361 1,767 1.891 1,520 2,170 1,567 

0,813 1.186 0.983 0,963 0,733 0,951 

1,081 1.220 1.560 1,386 0.843 1,256 

1,548 1,309 1,339 1,611 1.477 1.531 

1,422 1,601 1,609 1,483 1,012 0,957 

0,857 1,056 1,094 0,972 0.478 0,764 

1,296 1.136 1.254 1,486 1,182 1.165 

1,455 1,313 1,288 1.102 0,728 1,492 

1.331 1,055 1,076 1,042 1,020 1,049 

1,056 1,354 1,565 0,642 0.829 1,603 

1,628 1,309 1.490 0,728 1,311 1,504 

Os valores em des~aque na Tabela 9, represen-

t.am os gen6~ipos envol vi dos nos direren~es cruzamen~os. No 

cruzamen~o I CFlxM1 = HS1). o híbrido HS1 apresen~a maior 
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similaridade com a fêmea Fl nos dif'erent.es órgãos: colmo 

C est.ági o C2) e espi ga.. e com macho Ml na foI ha. col mo 

Cest.ágio C3). pendão e grão. No cruzament.o II (F2xM2 = HS2), 

o hi br i do HS2 apresent.a mai or si mi 1 ar i dade com a f'êmea F2 

nos órgãos: colmo Cest.ágio C2 e C3) e grão; e com o macho M2 

nos órgãos: folhas. pendão e espiga e f'inalment.e no cruza-

ment.o III. o qual se t.rat.a do hibrido duplo CHSlxHS2 = HD). 

apresent.a maior similaridade com a f'êmea HSI, o colmo 

C est.ági o C3); e com o macho HS2, o col mo C est.ági o C2), 

espiga e grão. Na folha e no pendão. praticament.e é a mesma 

cont.ribuição. apresent.ando valores muit.o próximos. 

Os acessos minimos e máximos nos diferent.es 

órgãos. os quais se referem às menores dist.âncias e maiores 

dist.âncias ent.re os genót.ipos. respect.ivament.e, est.ão apre-

sentados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Valores mini mos e máximos de dist.ância ent.re ge-

nót.ipos, em cada órgão analisado. 

óRGÃO MÍNIMO ACESSOS MÁXIMO ACESSOS 

Folha 0.813 HS1 e HD 2,124 FI e F2 
Colmo C-2 1.055 HS2 e F2 1,767 M1 e M2 
Colmo C-3 0,983 HS1 e HD 1.891 M1 e M2 
Pendão 0,642 HS2 e M2 1.926 Fl e F2 
Espiga 0,478 HD e HS2 2.170 M1 e M2 
Grão 0.764 HD e HS2 2,112 F1 e F2 

Pode-se observar na Tabela 10, que os acessos 

minimos sempre se referem a um genót.ipo parent.al (híbrido ou 

1 i nhagem) e seu genót.i po descendent.e. e os acessos máxi mos 

se referem sempre a duas linhagens independent.es. 
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Os resul tados obtidos através da anál ise de 

agrupamento pelo método do vizinho mais próximo estão repre-

sentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Agrupamentos referentes a todos os órgãos apre

sentado pelo método do Vizinho mais próximo. 

AGRUPAMENTO VIZINHO MAIS PRÓXIMO 

ÓRGÃOS 

4~ par folhas (1) HS1, HD. M1 • HS2 
(2) M2 
(3) Fê 
(4) Fi 

Colmo CC-ê) (1) HS2, Fê, HD 
(2) HSl 
(3) Fi 
(4) M2 
(5) M1 

Colmo CC-3) (1) HS1, HD 
(2) F1, Fê 
(3) HS2 
(4) M2 
(5) M1 

Pendão (1) HS2, M2, F2 
(2) HD. HS1 
(3) F1 
(4) M1 

Espiga (1) HD. HS2 
(2) M2. HSl 
(3) Fê 
(4) F1 
(5) JYf...1 

Grão (1) HD. HS2 
(2) HSI. M2 
(3) M1 • Fê 
(4) FI 
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Com base no cálculo das componen~es principais 

cons~rui u-se os gr áf"i cos com as di :s~r i bui ções de genó~i pos 

em ~rês dimensBes. corresponden~es a cada órgão. Nesses 

gráficos es~ão demons~rados os agrupamen~os ob~idos pelo 

mé~odo do VI ZI NHO MAI S PR6XI MO. 

A Figura 9. represen~a os gráf"icos referen~es 

a ~odos os órgãos avaliados. 
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Gr áf' i cos obLi dos pelos cál cul os de component.es 

pr i nc i pai s de t.odos os ór gãos com seus est.ági os 

correspondent.es. apresent.ando o agrupament.o ref'e

rent.e ao dendrograma baseado no mét.odo do Vizinho 

mais próximo. 
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A aplicação dos dados na análise de componen

Les principais. em Lodos os órgãos. revelou que no minimo 5 

componenLes são necessários para sumarizar 98% do LOLal da 

variabilidade do sísLema. 

Os dendrogramas ref'erent.es ao méLodo vizinho 

mais próximo de t.odos os órgãos. est.ão represent.ados no 

Apêndice 3 - Figuras 1. 2. 3, 4. 5 e 6. 



5. DISCUSS.ÃO 

A di scussão obedecer á a mesma sequênci a de 

apresen~ação dos resul~ados. sendo por~anto dividida em 

quatro i t.ens: caract.erização dos órgãos nos di Íerent.es 

genót.i pos ; aI t.er ações ocor r i das nos per Í i s el et.r oÍ or ét.i cos 

de cada órgão durante o desenvolviment.o da plant.a; herança 

do perríl elet.rororét.ico nos vários órgãos: e dist.ância 

genética ent.re os genót.ipos. 

5.1. Caract.erização dos Órgãos nos Diferent.es Gen6tipos 

Devido a propriedade de demonst.rar alt.erações 

qual i t.at.i vas Causênci a/presença) e quant.i t.a~i vas C variações 

na in~ensidade), a t.écnica de ele~roforese SDS-PAGE, t.em 

sido u~ilizada para car ac~er i zar diferent.es cul ~i vares 

CGUPTA & ROBBELEN. 1986; GRATAPAGLIA & NASSAR. 1987). 

Nesse tr aba 1 ho foi possi vel car ac~er i zar os 

diferen~es órgãos do milho e avaliar diferenças en~re os 

genótipos. relat.ivas a um órgão num mesmo est.ágio de desen-

vol vi men~o. 

Foi possivel caract.erizar cada órgão para os 

diferen~es genót.ipos de~ec~ando-se diferenças qualit.a~ivas e 
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quantitativas. Entretanto. verificou-se que as divergências 

entre órgãos do mesmo genóti po mostraram-se maiores que as 

diferenças entre genótipos para um mesmo órgão, demonstrando 

assim. uma tendência clara na expressão de grupos de proteí

nas caracteristicas de cada órgão. independente dos genóti

pos a vaI i ados . 

Embora o maior percentual de bandas estejam 

presentes em cada órgão nos diferentes genótipos. verificou

se que 21.43% das bandas da fol ha. 31 .58% e 31.82% das 

bandas do grão e pendão. respectivamente. 33,33% do colmo e 

35.00~~ das bandas da espiga. não estavam presentes em todos 

os genótipos. Essa observação não é representati va da 

variação total dos órgãos, pelo fato de não ser computado as 

aI ter ações quant i ta ti vas ( i ntensi dade das bandas). a qual 

segundo KLOSE C 1 982) e DAMERV AL e t a L i i C 1 987) , 

representam a variabilidade genética. 

melhor 

A separação de igual quanti da de de proteí nas 

solúveis nos diferentes órgãos do milho revelou considerável 

diferença entre o número total de bandas passíveis de serem 

observadas (28 bandas na folha, 18 no colmo, 22 no pendão. 

20 na espiga e 19 no grão), indiscutivelmente muitas bandas 

de baixa concentração foram pouco definidas e outras não 

foram reveladas. KLOSE (1982) aumentou a quantidade de 

proteínas solúveis em amostras protéicas de vários órgãos de 

camundongos e verificou um aumento no número total de bandas 

no gel de eletroforese duas dimensões. porém a diferença 

relativa no número total entre órgãos se mativeram 
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pr ati camente i nal ter adas. LEONARDI e t a ~ i i (1988) também 

observaram diferenças no número de bandas em 3 órgãos de 

plântulas de milho. Essa diferença no número total de bandas 

entre órgãos. aparentemente. é em grande parte devido as 

caracteristicas inerentes ao órgão de conter diferentes 

números de polipeptideos expressos. entretanto, alguns 

problemas da técnica podem potencializar essas diferenças. 

como por exemplo, a diminuição da resolução na parte 

inferior do gel. prejudicando a detecção de bandas de baixo 

peso molecular, e também o fato que, quanto mais velho o 

ór gão. menos defini das se tor nam as bandas, pr i nci pal mente 

no caso do colmo e espiga. Essa observação não apresenta 

nenhum embasamento bioquimico. porém o fato foi observado na 

realização de diversos experimentos independentes. 

O número de bandas detectadas em ge1 uma di

mensão (lD), é relativamente baixo comparado com o número de 

bandas detectado em el etroforese duas di mensões. como foi 

observado por KLOSE (1982); ZIVY et atii (1984); LEONARDI et 

atii (1987) e LEONARDI et al.ii (1988). Esse fato interfere 

no valor percentual de variantes qualitativos, pois a pre

sença de vários polipeptideos distintos de mesmo pejO mole

cular aparente, observados em eletroforese uma dimensão 

Cl0), tanto pode impedir a detecção de polipeptideos que não 

são eÀ?ressos em determinados genótipos. como pode diminuir 

o número de polipeptideos que são expressos em todos os 

genótipos. interferindo no número total de bandas. 
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Est.udos para avaliar se proteínas isoenzi mát.i

cas er am passl vei s de ser em detect.adas em gel de prot.el na 

t.ot.al revelados com coomassie blue. foram f'eit.os em elet.ro-

f'orese duas dimensões, sob condições não desnat.urant.es 

CKLOSE. 1982). Paralelament.e f'oram revelados para vários 

i soenzi mas. Nesse est.udo observou-se a não det.ecção das 

bandas' isoenzimát.icas em gel de revel ação para prot.el na 

t.ot.al, devido às enzimas exibirem muit.o baixa concent.ração 

C KLOSE. 1982) . Dessa f'or ma, as bandas passi vei s de ser em 

detectadas na revelação com coomassie blue. apresent.am 

concent.rações relat.i vament.e aI t.as. sendo est.as em grande 

parte. possivelment.e representadas por prot.einas est.rut.urais 

C KLOSE , 1 982) . 

Assim pode-se sugerir que est.a gama de prot.ei

nas de aI ta concent.r ação apresent.am si mi 1 ar i dades e di ver

gências suf'icient.es para caract.erizarem os dif'erent.es órgãos 

num mesmo genót.ipo e ao mesmo t.empo dist.inguirem os genót.i

pos ent.re si. pela comparação em um dado órgão. 

5.2. Alterações Ocorridas nos Perfis Eletroforéticos de 

Cada órgão, Durante o Desenvolvimento da Planta 

A regulação da expressão gênica é uma das mais 

import.ant.es quest.ões a serem esclarecidas nos est.udos de 

desenvolviment.o. Uma f'orma mui t.o ut.i 1 i zada para el uci dar 

est.es mecanismos de regulação genética é est.udar a variação 

da at.ividade ou quantidade de prot.eínas (des FRANCS & THIEL-
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LEi'1ENT, 1985). O uso de ele'lroforese de pro'leinas desnatura

das é um recurso apropriado para descrever as variações 

regulatórias de numerosos produtos gênicos durante os 

diferentes estágios de desenvolvimento (di FONZO et al.ii, 

1977; ZI VY e t a L i i. 1984 ; BOOTHE & W ALDEN, 1 989; REMBUR & 

NOUGARÊDE, 1989). 

Os resul tados apresentados. permi tem observar 

que as alterações ocorrem em maior par'le a nivel quantitati

vo C mudança na i ntensi dadeJ que a ni vel qual i ta ti vo C ausên-

ci a./presença). O mesmo f'oi verificado por ZIVY et al.ii. 

(1984) estudando diversos órgãos de camundongo, e por BOOTHE 

& WALDEN (1989) est udando desenvol vi men'lo de embr i ão de 

milho. 

Como a técnica SDS-PAGE separa os polipepti-

deos somente por peso molecular, pode haver durante a 

separação. a ocorrência de bandas que cont..ém polipeptideos 

distintos de pesos moleculares iguais ou muito semelhan'les, 

os quais são considerados como única banda. Essa ocorrência 

deve ter sido um dos maiores problemas para a identificação 

de polipeptldeos estágios-especificos. Dessa forma. no grão 

f oi i denti f i cada com cl ar eza uma banda de PMA = 15. O k D, 

especifica do estágio G2 (122 dias pós-plan'lio) , sendo o 

único órgão onde a ocorrência é dis'lin'la em todos os 

gen6tipos. Essa banda não está presente no estágio anterior, 

ou sua concentr ação é 'lão bai xa a pont..o de não poder ser 

detectada pelos métodos utilizados (análise visual e 

densi'lométrica). Os outros órgãos apresentam diversas bandas 
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possivelment-e est-ágio-especif'icas. porém pela comparação em 

elet.rof'orese uma dimensão C1D) não se pode ter completa 

segurança. Em ele'lrof'orese de duas dimensCSes (2D) , onde o 

número de bandas de'lec'lado é mui 'lo mai or. e pelo f'at-o de 

separar por duas propriedades. como por exemplo, carga 

el étr i ca e peso mol ecul ar. não apresent-a dúvi das quant-o a 

i denti dade do pol i pep'li deo . ZI VY e t aI. i i C 1 984). REMBUR & 

NOUGARÉDE (1989) puderam de'lec'lar a presenca de polipep'li-

deós que se expressam soment-e em um es'lá ·LO. u'lilizando 

esse 'lipo de elet-rof'orese. 

Nas f'olhas. foi observado uma al'leração parti

cular quant.o a in'lensidade das bandas do genó'lipo Fi duran'le 

o desenvolvimen'lo, quando comparado com os ou'lros genó'lipos. 

Houve uma drás'lica redução na maioria de suas bandas (30,0; 

35.0~ 43.0; 45.0~ 53.0; 57,0 e 61,0 kD) no est-ágio F4 C87 

dias pós-plant-io ou 14 dias pós-polinização) que corresponde 

ao inicio de enchiment.o do grão. Ent.re as bandas com menor 

concen'lr ação nesse genót.i po. deve est-ar i ncl ui da amai or 

subunidade da enzima f'ot.ossin'lé'lica. ribulose 1,5 difosfat-o 

carboxi lase, que apresent.a PMA = 45, O kD CZIVY et al.. i i, 

1984; MOSES & CHUA. 1988). Dessa forma. a menor concent-ração 

da banda deve compromet-er a a'li vi dade fot.ossi nt-ét.i ca do 

genó'lipo, nesse es'lágio. Essa forma de comport-ament-o dife

remci a1 das bandas prot-éi cas no genót.i po F1, parece est-ar 

associado a um envelheciment-o precoce do t-ecido foliar. 

O colmo apresent-a algumas bandas C73,O~ 80.0 e 

100 kD) que aument.am sua concent-ração do est.ágio C1 at.é o 
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est.ági o C3 C 45 e 73 di as pós -pl ant.i o, respect.ivament.e). 

Essas bandas apresentam uma redução si gni ri cati va em suas 

concent.raçBes no est.ágio C4 C87 dias pós-plantio), o qual 

corresponde a fase de inicio de enchimento do grão. Os 

genóti pos F1, HS1, HD, e M2 apresent.am uma redução menos 

drástica do que os genótipos M1, HS2 e F2. Como o colmo 

parece ter um papel de órgão reserva temporário ou depósito 

ativo de nutrient.es C TOLLENAftR. 1977), essa hidrólise prere

rencial de polipeptideos de alto peso molecular (100.0; 80,0 

e 73,0 kD) poderia est.ar de certa forma comprometida com a 

transrerência de aminoácidos para o grão, na fase de enchi

mento. Verifica-se que essa redução é mais drást.ica em genó

tipos com alta incidência de acamamento. Por outro lado os 

genótipos que demonst.raram uma menor redução na concent.ração 

das bandas citadas CF1, HS1. HD e M2), no est.ágio de inicio 

de enchimento de grãos. são aqueles que exibem uma excelent.e 

qualidade de colmo. 

No pendão e espiga as alterações de concent.ra

ção ocorridas nas diferenLes bandas não apresentam um com

portamento constante em todos os genótipos. como roi obser

vado em outros órgãos (rolha. colmo e grão), Isso pode ser 

uma consequência do fato dest.es órgãos exibirem maiores 

di vergências nos ni veis de maturação num mesmo estágio de 

desenvol vimento. Essa di vergência foi observada até mesmo 

ent.re plantas de um mesmo genótipo. nesses órgãos. Além 

di sso, a espiga apresent.ou a maior variação Cl.592) em 

relação aos outros órgãos do milho (1,311 - folha; 0,712 
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colmo C2~ 0,908 - colmo C3~ 1,284 - pendão e 1,348 - grãos). 

Dessa for ma, é de se esper ar que as bandas var i ant.es apr e

sent.em um comport.ament.o dist.int.o ao longo do desenvolviment.o 

da plant.a. pois segundo KLOSE (1982), a proporção de protei-

nas variant.es que ocorrem nos diferentes órgãos indica 

diferença no pot.encial de alt.erações. a qual deve incluir a 

conduta das bandas durante o desenvolvimento. 

O desenvolvimento do grão no milho exibe t.rês 

f3.ses dif'erentes: (1) o período lag de acumulação. que 

começa na emergência do cabelo e estende 15 a 18 dias, (2) o 

período de acumulação linear, durant.e o qual mais de 90% das 

prot.einas do grão já foram acumuladas e (3) o período em que 

decl i na a taxa de acumul ação (TOLLENAAR, 1977) , o qual 

corresponde a maturação. Os estágios os quais :foram 

extraidos amostras protéica correspondem, ao :final da :fase 

(1) e inicio da fase (3). Dessa forma, durant.e o int.ervalo 

entre os estágios ocorreu t.odo, ou quase t.odo o acúmulo de 

prot.einas. Os per:fis elet.ro:forét.icos dos grãos. em t.odos os 

genótipos revelaram um aument.o signi:ficat.ivo na concentração 

de uma série de polipeptideos (17,0; 28.0; 35,0; 38.0 e 94.0 

kD). os quai s possi vel mente são part.e dos pol i pept.i deos de 

reserva que se acumulam nessa fase CHIGGINS. 1984). 

Frent.e as observações de aI ter ações ci tadas 

anteriorment.e, pode-se veri:ficar que a especi:ficidade pro

téica de um determinado órgão. deve ser restrita ao estágio 

de desenvolviment.o da plant.a e ao genót.ipo avaliado, envol-

vendo si stemas regul a t6r 1 os gen6t1 po dependent.es. devendo 
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agir de acordo com o órgão e/ou es~ágio, em diversos niveis, 

~an~o à ni vel ~r aduci onal como a ni vel de degr adação de 

proteinas, 

5.3. Herança dos Perfis Eletroforéticos nos Vários órgãos 

o estudo de herança através do perfil eletro

forético de pro~einas ~em sido recentemen~e utilizado para 

avaliação dos ef'eit.os gênicos que ocorrem nos diferent.es 

cruzament.os CLEONARDI et alii, 1987; LEONA~DI et alii, 1988; 

CHEN & CHEN, 1989), Alguns casos de dominância CLEONARDI et 

aL ii; LEONARDI et al i i, 1988) e codominância CCHEN & CHEN, 

1989), t.em sido mencionados. Na maioria desses estudos são 

a vaI i adas as aI t.er açBes no nivel de in~ensidade ou ausên-

eia/presença de bandas, no perfil elet.roforético do hibrido 

em relação a seus parent.ais. Neste t.rabalho, através da 

avaliação de vários cruzament.os, nos quais os hibridos 

simples HS1 e HS2 apresent.am alto nivel de heterose. foi 

possivel detect.ar variados fenótipos prot.éicos corresponden

tes a diferentes manifestaç5es na herança de proteinas. 

No 4~ par de folhas e no colmo. verificou-se a 

ocorrência de valores de diferença positiva nos cruzament.os 

I e I I. que cor r espondem aos hi br i dos si mpl es HS1 e HS2. e 

valores negat.ivos no cruzamento III.correspondendo ao hibri

do duplo HD. Esse acúmulo de bandas com aI ta concent.r ação 

nos hi br i dos si mpl es • par ece estar reI aci onado com o ni vel 
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de heterose, provavelmente contribuindo com o aumento de 

quantidades de proteínas envolvidas com o processo produtivo. 

e consequentemente, aumentando sua produtividade. GILYAZ~T

DINOV &: ZIM.NITSKII (1986) observaram uma maior concentração 

de m-RNAs transcritos de sequências de DNAS raras. em um 

hibrido het.erót.ico quando comparado com um não het.erót.ico, 

em células de meristema. Provavelment.e, esses m-RNAs cont.ri

buem para o aumento de sintese protéica. nessas células, 

acel er ando o pr ocesso de desenvol vi mento. Essa ocor r ênci a 

sugere a possibilidade do hibrido. cont.er genes regulat.ó-

rios complement.ares aumentando a chance de maior expressão 

de pr otei nas par a o vi gor hi br i do. e consequentemente o 

maior potencial produtivo. Parece coerente que essas 

manifestações ocorram nas folhas, as quais apresentam grande 

influência na produtividade do milho, devido à suas funções 

metabólicas; e no colmo, por suas funções de órgão reserva 

t.emporário C TOLLENAR , 1977), além da função de translocação 

de nUtr i entes. Sendo os doi s ór gãos primar i amente envol vi dos 

com o processo produt..i vo, é estimulant..e acredit..ar que a 

maioria dos genes heterót.icos se manifestem neles. 

O pendão e espiga. não apresentaram tendência 

nos efeitos gênicos, os quais pudessem ser interpretados. 

sob essas considerações. Uma justificativa para este fato já 

citado anteriormente, é que os diferentes genót..ipos não 

apresent.aram uniformidade quanto ao estágio fisiológico, 

demonstrando variações no nível de mat..uração entre os 

genótipos. e at..é mesmo entre plantas do mesmo genótipo. 
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o fa~o do híbrido HSl ser macho es~éril e sua 

linha ma~erna não apresen~ar macho eslerelidade, jus~ifica a 

grande proporção de bandas de baixa concen~ração no pendão. 

o que pode ser reI aci onado com o aI ~o valor negali vo no 

cruzamen~o I (-48,39). Essas bandas devem es~ar compromeli

das com a formação do pólen, no híbrido HS1. As al~erações 

no perfil ele~roforé~ico de plan~as macho-es~éreis. compro

me~endo a sín~ese de alguns polipeplideos, só se manifes~ou 

no pendão. como observados por SAWHNEY & BHADULA (1987), 

O grão não apresen~ou os problemas ci~ados an

~eriormen~e, en~re~an~o, foi evidenciada uma incoerência nos 

v·alores das diferenças percen~uais (porcen~agem de efei~os 3 

e 4 porcen~agem de efei tos 1, 7 e 9). O cruzamen~o I 

apr esen~ou valor nega ti vo. (-25, 01) e o cr uzamen~o I I valor 

posi ~i vo bai xo ( +8, 33), sendo que os doi s cr uzamen~os se 

referem a híbridos simples al~amen~e he~eró~icos, Assi m, 

parece não haver, sob essas considerações. manifes~ação de 

genes he~eró~icos, nas pro~eínas de endosperma, as quais 

con~ribuem com maior quantidade na amos~ra pro~éica do grão. 

Com relação ao número ~o~al de bandas avalia

das em cada órgão den~ro de um cruzamento, o número de vari

antes encontr ados f oi mui ~o aI ~o, compar ado com var i ação 

detec~ada em el etroforese duas di mensões. A porcentagem de 

bandas variantes nos ~rês cruzamentos avaliados apresen~aram 

valores en~re 51,5% e 93,9%, dependendo do órgão e/ou 

cr uzament. o. LEONpRDI et aLii (1987) e LEON.~DI et alii 

(1988) analisaram vários órgãos de plân~ulas de milho e não 
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obti veram valores que excedesse 13.2%. Essa discrepância 

pode ser explicada pela técnica utilizada, como já foi 

citado anteriormente, onde os polipeptideos distintos de 

peso mal ecul ar semel hante apr esentam mobil i dade igual, se 

posicionando no mesmo ponto do gelo Assi m, inúmeros 

paI i peptideos não variantes presentes nos genótipos. os 

quais participam dos cruzamentos, são sub-estimados. 

Foi verificado que nos diversos órgãos o 

efei to (2). i dentificado por LEONJ;RDI et aL ti (1987) como 

codominância. apresentou valores mui Lo próximos ou menores 

que os ef ei t os de mai or e>~r essão no hi br i do e her ança da 

maior expressão, identificados por LEONARDI et aLii (1987) 

como domi nânci a e sobr edomi nânci a, com exceção da foI ha no 

cr-uzament.o 111 (hibrido duplo), que apresentou maior 

porcenLagem de efei to (2). o mesmo não foi verificado por 

LEONARDI et aLii (1987), observando uma maior porcentagem de 

codomi nânci a (10.1 7%) e menor porcentagem de domi nânci a + 

sobredominância C1,35Y~. Igual tendência foi verificada por 

LEONARDI e t a L i i ( 1 988) em vár i os ór gãos de pl ânL uI as de 

milho. Esses trabalhos não fazem nenhuma menção ao nivel de 

heterose nos cruzamentos avaliados. 

t . 
v~ca, 

Como no hibrido duplo ocorre segregação gené-

explica-se a grande porcentagem no cruzamento 111 do 

tipo de efeito gênico 10, principalment.e na folha e colmo 

C foI ha=54. 29%. col mo=45 , 45%) quando comparado com os demai s 

cruzamentos. os quais correspondem a formação dos hibridos 

simples. O grão apresenta valores próximos nos 3 cruzamentos 
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avaliados, e espiga e pendão apresen"lam valores altos e di

vergentes, podendo ser consequência de diferentes níveis de 

maturação de plan"las distintas dentro do mesmo genótipo. Es

se fato demonstra que os órgãos mais estáveis, quan"lo a ní

veis de maturação. são as folhas, o colmo e o grão. 

O pendão apresentou uma banda CPMA = 35,0 kD) 

de estrutura bem distinta, muito larga e com pouca defini-

ção, pertencente a linhagem F1. O híbrido simples HS1, 

parece herdá-lo de forma total, isto é, obedecendo as regras 

de uma her ança domi nante si mpl es. No hi bri do duplo HD é 

evidenciado a presença da banda, porém em concentração mais 

baixa, possivelmente devido à segregação genética. Entretan

to, para maior segurança quanto ao tipo de herança da banda, 

seria necessário testar a linhagem em vários cruzamentos. 

Essa banda não está envolvida no mecanismo de macho esteri

lidade, pois está presente na linhagem Fi Cmacho fértil) e 

no descendente HS1 Cmacho estéril), e o fato de apresentar 

menor concentração no híbrido duplo HD. sugere que é heran-

ça nucl ear , poi s sendo ci t.opl asmáti ca, dever i a apresentar 

igual concentração. uma vez que não haveria segregação 

genét.ica. 

As bases moI ecul ar es da her ança de pr ot.ei nas 

devem ser múltiplas e complexas, onde o hibrido frequent.e

mente exibe interações entre dois ou diversos genes CLEONAR-

DI et al.ii. 1988), Nesta avaliação foi verificado, em 

frequência mui to baixa. presença de banda no hibrido não 

estando present.e nos parentais; e ausência da banda no 
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hl bri do, estando present.e nos dois parent.ai s. Essas 

evidências não foram det.ect.adas por LEONARDI et aLii (1988). 

Esses tipos de efeit.os gênicos observados são muit.o 

complexas não t.endo, com esses dados, argument.os para 

sugerir o t.ipo de mecanismo regulat.ório. Ent.ret.ant.o. pode-se 

sugerir a part.icipação de pelo menos duas moI écul as 

regulatórias, agindo em trans, determinando ou a t.ranscrição 

do gene no hibrido, pela complement.ação de reguladores 

incapazes de t.ranscrever o gene estrutural nas linhas 

parent.ais~ ou pela complementação de reguladores que impedem 

a transcrição no hibrido, sendo os genes transcritos quando 

estes estão isolados em suas linhas parentais. 

C~ssa forma, devido a compleYidade das intera

ções que ocorrem na herança de proteínas, incluindo. varia-

ções referentes aos est.ágios de desenvolviment.o, est.udos 

genéticos mais precisos são necessários para esclarecer as 

int.erpretações dest.es primeiros resultados. 

5.4. Distância Genética Entre os Genót.ipos 

Dados bioquimicos tem sido utilizados para es

timar as distâncias genéticas entre linhagens de milho 

C NUCCA e t a L i i. 1988 ; DOEBLEY e t a L i i, 1 983 ~ SMI TH , 1 984 ~ 

SALANDUBAT & PERNES. 1986; DAMERV AL, 1987; SMI TH & SMI TH , 

1988). uma vez que estes são menos influenciados pelos fato

res ambient.ais CSMITH et alo i i. 1987). 
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Nest-e t-rabalho. as comparações dos agrupamen-

los baseados em dados bioquimicos. perf'is ele'lrof'orét-icos 

SDS-PAGE de prot-eina tot-al, são relacionados com linhagens e 

seus híbridos. para verif'icação das dist-âncias ent-re descen-

dent-es e seus parentais. Os f" per~.ls SDS-PAGE incluem varia-

ções quant-itat-ivas. as quais parecem que melhor caract-erizam 

a variabilidade genética CKLOSE, 1982~ DAMERVAL, 1987). 

Em posse dos resul tados. f'oi observado que a 

di st-ânci c. genét.i ca ocorre em f'unção do órgão e do es'lági o de 

desenvol vi ment-o, apr psent.ado agrupament.os mui t-o di vergent-es, 

f at-o t. am.';c)TI obser ',lado por CROWE & Vi PLDEN C 1 988) e suger i do 

por LEONARDI et aLit: (1988). Assim, a cont-ribuição pro'léica 

dos paren~ais em sua descendência é dependente do órgão e/ou 

de desenvol vi ment-o, sendo que o grupo de genes pa-

, S, pat-erno ou ma'lerno, o qual se expressa em 

det.erm1.nado órgão. pode t.razer maior ou menor similaridade 

com um dos paren'lais envol vi dos. As diferenças de 

si rui 1 ar idade, as quai s são ver i f i cadas no mesmo órgão em 

es'lágios dist-in'los, devem ser consequências de um grupo de 

genes pat-erno ou mat-erno que se expressam t-emporariament-e. 

Dent-re os órgãos analisados, a espiga apresen-

tou maior espec'lro de variação C~ ,692). O colmo se compol-t.OU 

de f'orma con'lrária, apresen'lando um menor espect.ro de 

variação CO,712 C2; 0,908 C3). De certa f'orma. o 

problerna já ci 'lado dos dif'erent-es ni veis de maturação no 

mesmo +.' . 
es~ag.l.o, nos órgãos: espiga pendão, o que não 

ocorreu com folhas, colmo e grãos, pode ser uma das causas 
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dessa ampla variação observada na espiga. NaLuralmenLe, isso 

não quer dizer que esta seja represenLaLiva do genoma. e sim 

de uma condi ção i' i si 01 ógi ca Lemporár ia. Por ouLro 1 ado. 

esp.lga é um órgão alLamenLe dii'erenciado no milho, devendo 

comporLar um grande número de polipepLideos especii'icos, os 

quais possivelmenLe esLão mais sujei Los à alLeraçBes C KLOSE , 

1982). Sob essas consideraçBes, a ocorrência da divergência 

i' i si 01 ógi ca nesses órgãos torna os resulLados pouco 

repr esenLat.i vos. A i'olha. mesmo demonsLrando um ni vel de 

var i ação menor (1.311), apresenLou um agrupamenLo basLanLe 

coerent.e com as relaçBes de parenLescos. 

Seria de se esperar que o peri'il eleLroIoréLi

co do grão apresent.asse malor semel hança com o parenLal 

materno, o qual conLr i bue com uma dosagem gêni ca dupl a na 

formaçã'o do endosperma, e esLe conLribui com a maior parLe 

da proLelna do grão; esses eIeiLos i'oram sugeridos em 

pol i pepL i deos de endosper ma de ar r oz C CHEN & CHEN. 1 989) . 

Nessa avaliação não Ioi observado nenhuma Lendência nesse 

senLido, sugerindo que as proLeinas do endosperma. 

observadas nos géis, devem ser prei'erencialment.e conLroladas 

por genes reguladores do que por ei'eilos de dosagem gênica, 

sendo assim o hibrido pode apresent.ar similaridade em 

relação a qualquer um dos parenLais. 

No agrupamenLo apresenLado no grão. separou-se 

a linhagem Fi, possi vel mente pelo i' at.o dessa ser a úni ca 

linhagem Ui' 1 i nt •.• o que cor r esponde a diIerenças nas 

proLeinas do endosperma. 
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Foi verificado que entre vários órgãos de 

milho. proLeina toLal de grão. zelnas, raiz e parte aérea de 

plântulas, somente na parte aérea apresenLou alta correlação 

com dados de heterose, os ouLros se mostraram independentes 

(dados não publicados). 

Os dados de espiga, prejudicados pelo nlvel de 

maturação disLint.os enLre genóLipos, apresenLou uma forma de 

agrupamenLo muit.o incoerent.e, agrupando o hibrido HSl com a 

linhagem F2, a qual não faz parLe de sua formação. O pendão 

mesmo apresent.ando esse problema, agr upou o hi br i do HSl 

macho es·téril com o hibrido duplo HD, o qual segrega para 

macho est.erelidade. 

No colmo, os dois esLágios avaliados apresen

t.ar am gr andes di vergênci as • sal vo que seus acessos máxi mos 

est.ão enLre as linhas M1 e M2. EsLe dado sugere que a diver-

gência genéLica nesLes dois genóLipos é suficientemenLe 

maior que as diferenças nas expressões gênicas temporárias, 

que ocorrem duranLe o desenvolvimenLo do colmo. 

o fato dos acessos mínimos sempre se referirem 

a um par ental e seu descendente, e o acesso máxi mo à duas 

linhagens independentes, comprova até cerLo ponLo, a confía

bi 1 i dade na metodol ogi a de a vaI i ação, t.anto na t.écní ca que 

revela o genoma aLravés da expressão proLéica, quanto da 

forma de represenLá-los através de leiLura densit.omét.rica e 

da sua inLerpretação. 

Apesar do gráfico dos componenLes principais 

representarem os dados baseados em somenLe Lrês component.es 



:::e '(a.r l ánci as, essas con~r i buem com parcel as rel ati vamente 

aI t as C foI ha = S6 , 4%; colmo C2 = 70.4%; colmo C3 = 

pendão = 85,2%; espiga 86,6% e grão = 86,8%), 

Frente a lodos os resul~ados. pode-se confir-

mar que a estima~iva das distâncias genéticas é iní'luenciada 

?el a escol ha do órgão ou est.ági o de desenvol vi men~o. Dessa 

lorma. dentre os órgãos es~udados, aquele cuja variação se 

mai s representati va do ni vel de paren~esco dos 

genótipos avaliados, foi o 4=- par de folhas. 
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6. CONCLUSOES 

A análise dos perris eletrororéticos SDS-PAGE, 

de quatro linhagens de milho, e seus respectivos híbridos 

si mpl es e duplo, em vár i os ór gãos e di ver sos estági os de 

desenvolvimento, permitiu obter as seguintes conclusões: 

1. Em Junção dos perris eletroloréticos roi possivel dis

tinguir e caracterizar órgãos e genótipos, independen

te de sua origem. 

2. A<::::. var i ações qual i tati vas e quanti tati vas são mai ores 

entre órgãos do mesmo genótipo e estágio de desenvol

vimento, do que entre genótipos no mesmo órgão e está

gio. 

3. Existem polipeptideos que se expressam. em determinado 

es+_ági o de desenvol vi mento de um órgão. não estando 

presentes nos demais estágios. Corno por exemplo. o 

polipeptídeo de 15 kD estágio-especírico do grão, que 

aparece em todos os genótipos. 



87. 

4. Comparando-se os vários es~ágios de um mesmo órgão, as 

diÍerenças de concen~ração das bandas são maiores que 

aquelas devidas à ausência e presença de bandas. 

5. A comparação de perf'is de híbridos e respec~ivos pa-

ren~ais revela dis~in~os eÍei~os gênicos. que são 

dependen~es do órgão aval i a' lO. 

6. A análise da heranç~ das bandas. permi~e sugerir a 

participação de moléculas regula~órias agindo em ~rans 

na expressão de alguns polipep~ideos, pelo Ía~o des~es 

es~arem presen~es no hibrido e ausen~es em suas linhas 

paren~ais e/ou ausen~es no hibrido e presen~es em suas 

linhas paren~ais. 

7. banda de PMA = 35 kD. observada em pendões, de 

es~r u~ ur a mui ~o 1 ar ga e com pouca deÍ i ni ção no ge1, 

não es~á envolvida no mecanismo de macho es~erilidade, 

pois es~á presen~e na linhagem F1 (macho Íér~il) e no 

descenden~e HSl (macho es~éril). 

B. O genó~ipo HSl - macho es~éril, apresen~a grandes a1-

terações no perÍil ele~roÍoré~ico do pendão, comprome-

tendo a síntese de uma série de polipep~ideos. quando 

comparado com os ou~ros genótipos macho - Íér~eis. 
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9. A estimativa da divergência genética entre genótipos é 

in:fluenciada pela escolha do órgão e estágio de 

desenvol vi menta. 

10. Para avaliações comparativas de perfis eletroforéticos 

entre genótipos, dentre os órgãos utilizados no pre

sente trabalho, os mais indicados :foram folhas, colmo 

e grão, pelo fato de, aparentemente, não exi bi r em 

niveis de maturação distintos entre os genótipos. 

11. Dentre os órgãos i ndi cados, as folhas apresentaram 

resultados mais coerentes, quando comparados com os 

graus de parentesco e heterose. 
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Tabela 1 - Perf'is e1 et.rof'orét.i cos dos vários órgãos do genó-
tipo = F1, com os seus respect.ivos PMA CkD) e v.e. 
C valor de concent.ração). 

GENóTIPO Fl 

FOLHA COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 

PMA v. C. PMA V. e. PMA V. e. PMA V. e. PMA v.e. 
CkD) CkD) CkD) CkD) CkD) 

150,0 0,16 120,0 0,50 94.0 0,09 110,0 0,48 90,0 0,65 

120,0 0,47 100,0 0,42 86,0 0,61 98,0 0,38 82.0 0,94 

96,0 0,59 80,0 0,76 75.0 0.52 84,0 1.11 75,0 1,06 

84,0 0,55 73,0 1,64 63,0 1,31 75,0 0,72 64,0 1,48 
~;:::: ~ 

( '"" , 1..-' 1,10 66,0 0,97 53,0 1,70 67,0 0,63 62,0 1,18 

68,0 0,00 61,0 1,05 49,0 0,96 61,0 1,15 56,0 1 .71 

57,0 0.79 53,0 2,10 45,0 1,22 57,0 1.44 50,0 1,42 

61, O 1,26 47,0 1,09 42,0 1,22 53,0 1.97 48,0 1,42 

57,0 "\ '" Q: ...... .,...L_ 45,0 1.09 40,0 1,31 46,0 1,25 45,0 1,24 

53,0 1,18 43,0 1,01 38,0 0,00 43,0 1,53 42,0 1,48 

45.0 1,30 40,0 1,09 35,0 2,09 41,0 1,06 38,0 1,48 

44,0 1,30 39,0 1,39 33,0 2,09 39,0 1,06 36,0 1,00 

43,0 0,00 37,0 1,05 29,0 1,22 36,0 1,15 32,0 1,36 

41. O 1,18 34,0 1.09 28,0 0,00 35,0 1,20 29,0 1,06 

40,0 1 1 s:< ..... , ... - 31,0 1.01 27,0 0,74 33,0 0,77 27,0 0,53 

36.0 1.42 30.0 0,67 26,0 1.00 31,0 1,15 23.0 0,05 

35,0 1 ~ 42 28,0 0,50 24.0 2.18 29,0 1,06 21,0 0,18 

~~ () ....... - ....... 1,65 25,0 0.55 20,0 0,00 27,0 0,91 20,0 0,41 

32,0 1,65 19,0 0,96 25,0 0.87 19,0 0,35 

30,0 1 ,42 18.0 1.05 22.0 0.00 

28.0 1> 81 17,0 1.13 

25,0 0.79 16.0 0,87 

24,0 0,95 

20,0 0.63 

19.0 1,26 

17,0 1,50 

16,0 0,00 

15, O 1,20 
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Tabela 2 - Perfis e1 et.roforét.i cos dos vários órgaos do genó-
ti po = Ml, com os seus respect.ivos PMA CkD) e V. C. 
(valor de concent.ração) . 

GENóTIPO M1 

FOLHA COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 

PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA. V. C. PMA V. C. 
CkD) CkD) CkD) CkD) CkD) 

150,0 0.21 120,0 0,63 94,0 0,31 110,0 0,20 90,0 0,91 

120,0 0,26 100,0 0,63 86,0 0,93 98,0 0,20 82,0 0,71 

96,0 0,31 80,0 1,05 76,0 0,62 84,0 0,40 75,0 1,17 

84,0 0,42 73,0 1,05 63,0 1,62 75,0 0,79 64.0 1,23 

75.0 0,68 66,0 0,42 53,0 1 ,75 57,0 0,79 62,0 1,36 

68,0 0,00 61,0 0,63 49,0 0.00 61,0 2,23 56,0 2,37 

67,0 0,00 r::::~ n _.::P,_ 3,58 45,0 1,12 57,0 1,29 50,0 1 ,43 

61,0 1,10 47.0 1,05 42,0 1,18 53,0 0,00 48,0 1,43 

57,0 1 ~ 51 45,0 0,95 40,0 1,37 45,0 2,08 45,0 2,01 

53.0 1,51 43,0 0.53 38,0 0,93 43,0 0,00 42,0 0,00 

45,0 1,62 40,0 1.68 35,0 1,62 41,0 1,99 38,0 1,49 

44,0 1,52 39,0 0,00 33,0 1,62 39,0 1,99 36,0 0,00 

43,0 1,41 37,0 1,05 29,0 1,34 36,0 1,49 32,0 1,88 

41,0 0,99 34,0 1,16 28,0 0,00 35,0 1,54 29,0 1,30 

40,0 0,99 31,0 1,47 27,0 1,09 33,0 1,49 27,0 0,52 

36,0 1,77 30,0 1,05 26,0 1,43 31,0 2,13 23,0 0,19 

35,0 1 ~,.., 

..L , .. f l 28,0 0,42 24,0 1,93 29,0 1,39 21,0 0,26 

33,0 1.72 26,0 0,63 20,0 0,00 27,0 0,00 20,0 0,39 

32,0 1,72 19,0 1,06 25,0 0,00 19,0 0,32 

30,0 1 .41 18.0 0,87 22,0 0,00 O 

28,0 1.04 17,0 0,93 

25,0 0,50 16,0 1,25 

24,0 0.55 

20,0 0.60 

19,0 0,78 

17,0 1,62 

16, O 1,04 

15,0 0,,63 
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Tabela 3 Perfis el etrofor éti cos dos vários órgãos do genó-
li po = HS1, com os seus respectivos PMJI. CkD) e V. C. 
(valor de concentração). 

GENÓTIPO HSl 

FOLHA COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 

PMA v. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. 
CkD) CkD) CkD) CkD) CkD) 

150,0 0,28 120,0 0,45 94,0 0,00 110,0 0,54 90,0 0,44 

120,0 0,49 100,0 0,45 86,0 0,00 98,0 0,18 82,0 0,44 

96,0 0,21 80,0 1,44 76,0 0,74 84.0 0,90 75,0 1,02 

84,0 0,35 73,0 1,53 63,0 0,95 76,0 0,67 64,0 0,71 

75,0 0,49 66,0 0,72 53,0 1,36 67,0 0,58 62,0 0,80 

68,0 0,00 61,0 1,04 49,0 0,00 61,0 1,26 56,0 3,01 

67,0 0,00 53,0 2,26 45,0 1,65 57,0 2,20 50,0 1,86 

61,0 1.25 47.0 1,17 42,0 1,57 53,0 1,89 48,0 1,86 

57, CJ 1 ~ 7Ci 45,0 1,08 40,0 0,00 46,0 1,30 45,0 2,04 

53.0 1,70 43,0 0,99 38,0 0,00 43,0 1,48 42,0 0,00 

45.0 1.53 40,0 1,13 35.0 2,73 41,0 1 1 '7 
..L " __ I 38,0 1,59 

44,0 1 ç::;-::;> 
~ ,. ---' 39,0 1~17 33,0 2,65 39,0 0,99 36,0 1,06 

43,0 1,25 37,0 0,90 29.0 1,74 36,0 0,99 32,0 1,68 

41,0 0,97 34,0 0,90 28,0 1,78 35,0 1,35 29.0 1,33 

40,0 0,97 31, O 0,95 27,0 1,65 33,0 0,00 27,0 0,00 

36,0 2,29 30,0 0,72 26,0 1,03 31,0 1,53 23,0 0,18 

35,0 2,29 28,0 0,45 24,0 1.24 29,0 1,17 21,0 0,18 

33~O 1,88 26,0 0.63 20,0 0,74 27,0 0,81 20,0 0,44 

32,0 1,88 19,0 0.62 25,0 0,99 19,0 0,35 

30,0 1,18 18.0 0,91 22,0 0,00 

28,0 1,18 17,0 0,25 

25.0 0,49 16,0 0,37 

24.0 0,49 

20,0 0,35 

19,0 0,42 

17,0 1,74 

16, O 1.04 

15,0 0,42 
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Tabela 4 - Perfis e1 et.roÍorét.i cos dos vários órgãos do genó-
tipo = HD, com os seus respect.i vos PMA CkD) e V. C. 
C valor de concent.raç~'ro) . 

GENÓTIPO HD 

FOLHA COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 

PMA V. C. PMA V.C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. 
CkD) CkD) CkD) CkD) CkD) 

150,0 0,32 120,0 0,21 94,0 0,51 110,0 0,25 90,0 0,49 

120,0 0,59 100,0 0,14 86,0 0.72 98,0 0,26 82,0 0,00 

96,0 0,32 80,0 1,27 76,0 0,94 84,0 0,83 75,0 1,23 

84,0 0,21 73,0 1,55 63,0 1,15 76,0 1,09 54,0 1,15 

75,0 0.85 55,0 0,70 53,0 1,45 57,0 0,95 52,0 1,15 

58,0 0,00 61, O 1,83 49,0 0.00 51,0 2,43 56,0 2,71 

67,0 0,00 53,0 2,39 45,0 1,32 57,0 3,32 50,0 1,77 

61,0 1.51 47,0 1,41 42,0 1.21 53,0 0,00 48,0 1,77 

57~O 1 ~~ 
~ ., 1..:5 45,0 1,27 40,0 1,21 46,0 2,30 45,0 1,89 

53,0 1,73 43,0 0,00 38,0 1,27 43,0 0,00 42,0 0,00 

.. \1=: n 
'"%"-">'!l- v 1 R"=< 

..i.. '" _·._0" 40,0 1,83 35,0 1,60 41,0 1,15 38,0 1,56 

44.0 1 ,83 39,0 0,00 33,0 1 ,57 39,0 1,02 36,0 1,58 

43,0 1,56 37,0 1,20 29,0 1,18 36,0 1,15 32,0 1,65 

41 • O 1,40 34,0 1,13 28,0 1,21 35,0 1,41 29,0 1,23 

40,0 1,40 31,0 1,59 27,0 1,16 33.0 0,00 27,0 0,00 

36,0 2,00 30,0 0,98 26,0 1,05 31,0 2,04 23,0 0,41 

35,0 2,00 28.0 0,00 24.0 1,54 29,0 1,89 21,0 0,41 

33 .. C! 1,94 25,0 0,42 20,0 0,55 27.0 0,38 20,0 0,49 

32~O 1,94 19.0 0,61 25,0 0,51 19, O 0,49 

30,0 1,35 18,0 0.55 22,0 0,00 

28,0 1 ~1 , '-'~ 17,0 0,55 

;:>8 r. ........ _,. ....... 0.54 16,0 0,44 

24,0 0,49 

20,0 0.38 

19,0 0.46 

17,0 1,27 

15, O 0,73 

15.0 0.43 
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Tabela 5 - Perfis el etroforéti cos dos vários órgãos do genó-
tipo = HS2, com os seus respecti vos PMA CkD) e V, C. 
C valor de concentração) , 

GENóTIPO HS2 

FOLHA COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 

PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. 
CkD) CkD) CkD) CkD) CkD) 

150,0 0,44 120.0 0,44 94,0 0,25 110, ° 0,22 90,0 0,53 

120,0 0,67 100,0 0,44 86,0 1,13 98,0 0,22 82,0 0,00 

95,0 0,57 80,0 1,18 76,0 0,82 84,0 1,04 75,0 1.40 

84,0 0,52 73,0 1,47 63,0 1,57 76,0 0,71 54,0 0,79 

75,0 0.72 55,0 1.03 53,0 1,82 67,0 0,77 62,0 1,05 

68,0 0,00 51,0 1,47 49,0 1,32 61,0 1,75 56,0 2,89 

67,0 0,62 53,0 2~79 45,0 1,38 57,0 2,40 50,0 0,00 

51.0 1,47 47,0 1,54 42,0 1,32 53,0 1,97 48,0 1,93 

57,0 1,71 45,0 1,47 40,0 1,41 46,0 1,42 45,0 1,93 

53.0 1 ~ 71 43,0 0,00 38,0 1,19 43,0 1,26 42,0 0,00 

45,0 1,60 40,0 1,76 35,0 0,88 41,0 0,93 38,0 1.84 

44,0 1,60 39,0 0,00 33,0 1,19 39,0 0.87 36,0 0,96 

43,0 1,29 37,0 1,69 29,0 0,94 36,0 1,09 32,0 1,,75 

41, O 1.19 34,0 0,00 28.0 0,00 35,0 1,20 29,0 0,96 

40.0 1.19 31,0 1,40 ,?7 () 
-..; f ,_- 0,88 33,0 0,87 27,0 0,00 

36,0 1,78 30,0 0,44 26,0 0,88 31,0 1,31 23,0 0,53 

35,0 1,78 29,,0 0,44 24,0 1,51 29,0 0,77 21,0 0,53 

33,0 1 ~R ... ,. 1- 2R n 
~, ~ 0,44 20,0 0,00 27,0 0,66 20,0 0,96 

32,0 1,75 19, O 0,75 25.0 0.55 19,0 0,96 

30,0 1.34 18,0 0,82 22.0 0,00 

28.0 1,14 17.0 0,91 

25.0 0.57 16,0 1,01 

24.0 0.57 

20,0 0,44 

19.0 0,62 

17,0 1,09 

16,0 0.88 

15,0 0,57 



110. 

Tabela 6 - Perfis ele~roforé~icos dos vários órgãos do genó
lipo: F2. com os seus respec~ivos PMA CkD) e V.C. 
Cvalor de concentração). 

FOLHA 

PMA 
CkD) 

150,0 

120,0 

96,0 

84,0 

75.,0 

68,0 

57 ~ l) 

61 .. 0 

45.0 

44,0 

4-3:JO 

41.0 

40,0 

36,0 

35,0 

33~O 

V.C. 

0,35 

0,75 

0,27 

0,44 

C)~ 89 

c). 00 

0,00 

2.13 

C),OO 

1,86 

1,86 

1,69 

1,69 

2,17 

0,00 

32. O 2,13 

30,0 1,24 

28,0 1,51 

25,0 0,68 

24,0 0,44 

20,0 0,44 

19,0 0,53 

17,0 0,67 

16, O 0,71 

15,0 0,35 

COLMO 

PMA 
CkD) 

120,0 

100,0 

80,0 

73,0 

66.0 

61,0 

53,0 

47.0 

45,0 

43.0 

40,0 

39,0 

37,0 

34.0 

31,0 

30,0 

28.0 

26,0 

V. e. 

0,54 

0,54 

1.09 

1,09 

1,09 

1,09 

1,99 

1,63 

1,27 

0,00 

0,00 

1,45 

1,27 

1,18 

0,00 

1,45 

1,09 

GENóTIPO F2 

PENDÃO 

PMA 
CkD) 

94,0 

86,0 

76,0 

53,0 

63.0 

49,0 

46,0 

4-2,0 

4-0,0 

38,0 

35,0 

33,0 

29,0 

28,0 

27,0 

26,0 

24,0 

20,0 

v.e. 

0,27 

0,73 

2,15 

2,06 

1,28 

1,10 

1,05 

1,05 

1,23 

0,91 

0,46 

1,28 

0,46 

0,00 

0,91 

0,55 

1.65 

0,00 

19, O 1,01 

18,00,91 

17,0 1,10 

16, O 1,83 

ESPIGA GRÃOS 

PMA V. C. PM..6. 
OcD) CkD) 

110,0 0,19 90,0 

98,0 0,19 82,0 

84,0 0,93 75,0 

76,0 0,93 64,0 

67,0 0,89 62,0 

61,0 1,31 56,0 

57 , O 1, 68 50, O 

53, O 0.00 4-8, O 

46,0 1,68 45,0 

43,0 0.93 42,0 

41,0 1,12 38,0 

39,0 0,93 36,0 

36, O 1, 26 32. O 

35, O 1, 49 29, O 

33,0 1,12 27,0 

31,0 1,31 23,0 

29,0 1,40 21,0 

27,01,2120,0 

V. C. 

0,46 

0,64 

1,29 

1,01 

1,01 

3,03 

1 T 56 

1.56 

0,64 

0,00 

1,38 

1.01 

1,29 

0,83 

0,00 

0,55 

0,55 

1,10 

25,0 0,75 19,0 1,10 

22,0 0,70 



111. 

Tabel a ~ 

" - Perf'is e1 et.ro!orét.i cos dos vári os óraâos do genó-
t ' 
~~po ::: M2. com os seus respect.i vos PMA CkD) e V. C. 
C valor de concent.r a.çâo). 

GENóTIPO M2 

FOLH.t.. COLMO PENDÃO ESPIGA GRÃOS 

PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. PMA V. C. 
CkD) CkD) CkD) CkD) CkD) 

150,0 () ~Q ....,., .....,.- 120,0 0.69 94,0 0.32 110,0 0,16 90,0 0,00 

120,0 0,60 100,0 0,69 86,0 1,20 98,0 0,16 82,0 1,28 

96,0 0,43 80,0 0.86 76,0 1,28 84,0 1,30 75,0 1,28 

84,0 0,50 73,0 1.29 53,0 1,84 75,0 1,22 54,0 2,04 

75,0 0,87 66,0 0,78 53,0 2,00 67,0 0,16 62,0 2,04 

68,0 1,36 61,0 1,29 49,0 1,28 61,0 2,44 55,0 2,13 

67 ~ CJ 1,36 53,0 1,72 45,0 1,52 57,0 2.69 50,0 1,36 

61,0 1,58 47,0 1,03 42,0 1,40 53,0 0,00 48,0 1,36 

57.0 1 .. 77 45,0 0,95 40.0 1,28 46,0 1,30 45,0 0,85 

53~ () 1,,77 43,0 0,95 38,0 0,92 43,0 0,73 42,0 1.36 

,18 fi 1 ?O 40.0 1.12 35.0 0,72 41,0 ~ ;:>? 38,0 1,36 -:1:..., .. ....,. ..... .. '--''"-' ~ ~ L-Zi.....t 

44,0 ""I ?C 
..L. ,.~V' 39,0 1,21 33.0 1,28 39,0 1,87 35,0 0,68 

Jt~ r, 
-r-,", '" .~/ 1.19 37,0 1 ?O ...... ,~",,-- 29,0 0.88 36,0 1 R~ 

..c... ,_~ 32,0 1,36 

,11 n 
-z-~ ,, ___ 1.14 34.0 1,12 28,0 0,00 35,0 1,43 29,0 0,85 

40.0 1 .14 31,0 1 ?'! . '-'-"- 27 .. 0 0,64 33,0 0,98 27,,0 0,00 

35,0 1,47 30,0 0,78 26,0 0,80 31,0 1,14 23,0 0,2e 

35,0 1 .. 47 28,0 0,52 24.0 ~ '2R 
~ " -' ......... \ 29,0 0.65 21,0 0,2e 

33,0 1 ~3ô 26,0 0,52 20,0 0,00 27,0 0,57 20,0 0,2e 

32,0 1,3e 19,0 0,72 25,0 0,49 19,0 0,2e 

30,0 0,81 18,0 0,64 22,0 0,00 

28.0 1 't22 17 
~ ; .0 0.88 

25,0 0.60 16,0 1.04 

24,0 0.54 

20,0 0,49 

19,0 0,49 

17,0 0,60 

16,0 O.6C1 

15,0 0,38 



112. 

APl::NDICE 2 



Tabel a 1 

CRUZAMENTOS 

PMA ~ kn > 

15,0 

16.0 

17.0 

19.0 

20.0 

24,0 

25.0 

28.0 

30,0 

32.0 

33.0 

35.0 

36.0 

40,0 

41.0 

43.0 

44.0 

45.0 

53.0 

57.0 

61.0 

67.0 

68,0 

75.0 

84.0 

96.0 

:120,0 

150.0 

113. 

Herança avaliada nos cruzamen~os I: (Fi xMl) • 11: 

C..F2xM2) e 111: CHSlxHS2) ref'erente ao 4:::: estágio do 

4~ par de folhas (F-4) - E.G. = ~ipo de ef'ei~o gê

nico observado (3.7.11) - PtA..A = peso molecular a-

paren~e. 

I II 111 

E.O. E. O. E.O. 

10 4- 9 

:3 4, 8 

:3 4 2 

10 4, 10 

10 4- 10 

8 3 9 

fi :3 9 

fi B fi 

2 4- Z 

:3 4 10 

3 4 10 

4- 3 10 

4- 3 10 

2: <1 10 

2 :3 10 

:3 4 10 

<1 4- 10 

:3 4- 10 

:3 10 10 

3 :3 10 

:3 :3 .10 

.1 10 :1 

fi 1 8 

7 8' 10 

.10 10 9 . .3 10 

4- Z 10 

:3 4- 10 



114. 

Tabela 2 Herança avaliada nos cruzamen~os I: CF1xMl) , 11: 

CF2xM2) e III:CHSlxHS2) ref'eren~e ao 2:::' es~ágio do 

colmo CC-2) E.G. = ~ipo de ef'ei~o génico obser-

vado (3.7.11) - PMA = peso molecular aparen~e. 

CRUZAMENTOS I 11 III 

PMA <kD) E. o. E. O. E. O. 

16.0 B B 3 

17.0 8 9 10 

19.0 9 10 10 

24,0 4 8 3 

2:5.0 3 .10 10 

27,0 B B :5 

28,0 8 e .10 

29,0 <I 8 10 

30.0 3 7 10 

32.0 e 8 .10 

34.0 1 .3 3 

3:5.0 3' e .10 

3~.~ e 8 10 

36.0 10 S 10 

38.0 3 e 10 

40.0 3 e 10 

41, O e .1 a 
42.0 3 e 10 

43.0 3 e :-
46,0 e 3 7 

47,0 8 3 7 

:50.0 :3 2 7 

:53.0 3 2: 7 

!57cO 8 8 8 

61,0 3 10 9 

6:5,0 3' e ." , 

67.0 3 8 7 

7:5,0 10 3 .10 

88,0 3 4 7 

94.0 8 2: 1 

100,0 2: 10 6 

120,0 10 .10 10 

1:50.0 10 3 6 



115. 

Tabela 3 Herança avaliada nos cr uzament-os I: CFi xM1), I I: 

CF2xM2) e 111: CHSlxHS2) reÍeren~e ao 1~ est-ágio do 

pendão CP-1) E.G. = ~ipo de eÍeit-o gênico obser-

\lado C 3. 7. 11) - PMA = peso moI ecul ar aparent-e. 

CRUZAMENTOS I I1: I 1":1 

PMA ( kDi E.O. E.O. E.O. 

14,0 7 10 3 

1:5,0 7' 10 3 

1 <5, O 7 .10 .10 

17 .. 0 7 .10 3 

18.0 7 3 3 

19.0 3 4- Z 

20.0 7 4- 10 

20.:5 1 4- 1 

21 • :5 8 :3 

22.:5 1 10 .1 

Z 4. o -;' 10 10 

2-i.~ 1 8 8 

2 (5. :5 ~ 10 10 , 

2B.!'! 3 fi 10 

31.0 10 fi .10 

3Z.!'! 10 B Z 

3:5.0 3 10 Z 

39.0 4- :10 Z 

43.0 7 :10 10 

4- <5. :5 . :10 :10 

49. O -;' 10 10 

!'!!'!,O 3 10 3 

:57.0 10 1 1 

61,0 7 :3 3 

6:5,0 6 9 .1 

66,0 6 9 1 

74.0 7' :10 Z 

94.0 9 10 10 

87.0 1 fi B 

96.0 10 7 10 

98,0 :1 B fi 



Tabela 4 

CRUZAMENTOS 

PMA ( kD> 

1~.0 

17,0 

18.0 

20.0 

21.0 

22,0 

24.0 

26,0 

27.0 

28,0 

30,0 

30,5 

31.0 

31 .5 

32.0 

33.0 

34.0 

36.0 

37.0 

43.0 

43.:5 

45.5 

46,0 

:53.0 

:57.0 

61. O 

63.0 

67,0 

68.0 

75.0 

78.0 

82.0 

89,0 

100,0 

11 Ô. 

Herança avaliada nos cruzamen~os I: (FlxM1) • 11: 

CF2xM2) e 111: (HSlxHS2) reÍerent...e ao 1~ estágio da 

espiga (E-1) - E.G. = tipo de ef'eito gênico obser

vado (3.7.11) - PMA :: peso molecular aparent.e. 

I I I 111 

E. O. E. O. E. O. 

8 1 S 

4 Z 10 

4- Z 8 

4- 10 4 

4- 10 4-

4 10 4-

4- 2 4-

4- Z 4-

4 9 4-

4- 10 10 

8 B 8 

;3 10 10 

3 10 4-

:3 10 4-

2 10 8 

10 3 10 

10 10 S 

10 :1 :1 

7 8 7 

6 1 S 

1 8 8 

B :1 8 

2 10 B 

1 10 10 

-; 10 10 

1 Z 3 

10 Z 10 

3 9 10 

10 9 10 

" 9 10 

10 9 10 

10 10 10 

10 10 10 

10 7 10 



Tã.bel a "" 

CRUZAMENTOS 

PMA ( kD) 

1~.5 

15.0 

17.0 

20.0 

22.0 

23.5 

24.0 

25.0 

27.0 

2B.0 

30.0 

3Z.0 

34.0 

35.0 

37.0 

.12.0 

.16.0 

53.0 

57.0 

61.0 

67.0 

65.0 

82.0 

97.0 

117. 

Herança avaliada nos cruzament-os I: CF1 xM1) , lI: 

CF2xM2) e 111: C HSl xHS2) referent-e ao 2~ est-ágio do 

grão CG-2) - E. G. =: tipo de eÍeit-o gênico observa-

do ':::3~ 7.11) - PHJi ... = peso molecular aparente. 

I 11 111 

E. O. E.O. E. O. 

B B B 

fi 4- 10 

:z B ~ . 
1 10 10 

"7 5 9' 

1 10 10 

1 fi B 

1 1 B 

"7 B '" 
B 4- B 

2 3 4-

10 4- " 
7 4- 4-

4- 3 3 

10 3 B 

3 i Z 

3 10 3 

2 9' 9' 

B 10 S 

7 4- ~ , 
7 7 9' 

7 9' pc 

4- Z Z 

Z pc Z 
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APE:NDICE 3 
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Pigura 1 
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Figura 2 

119. 

Formaç~o dos Grupos 

I Grupos Genótipos 

(1) HSl , HD, M1 , HS2 : 
I 

(2) 

(3) P2 

(4) Fi 

Ml HSl HD HS2 M2 F2 

Dendrograma reÍeren~e ao 4~ par de rolhas, es~ágio 

4 CF-4) ot:'~ido pelos valores de dis~âncias do a-

grupamento do mé~odo do vizinho mais próY-Ímo e a 

formação dos grupos corresponden~es a análise do 

dendrograma. 

1 Formação dos Grupos 

I 
J Grupos Genótipos 

(1) HS2,F2.HD 

C2) HS1 

(3) Fl 

(4) fAZ 

r1=:, fA..1 

HSl HS2 F2 HD M2 FI 

Dendrograma reÍeren~e ao colmo, es~ágio 2 CC-2), 

ob~idos pelos valores de distâncias do agrupamen~o 

do método do vizinho mais próximo e a Íormação dos 

grupos corresponden~es a análise do dendrograma. 



PERe 
HlII 

99 

89 

79 

69 
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49 

39 
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19 
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Fl f2 

Figura :3 

PERe 
199 

I 

HS2 HSl HD M2 M1 

Formação dos Grupos 

Grupos 

(2) 

c 4':-' 

Cô) 

Genótipos 

HS1. HD 

Fi.Fê 

HS2 

1'11 

Cendrograma referen~e ao colmo, estágio 3 CC-3J, 

obtidos pelos valores de distâncias dos agrupamen-

to do mét.odo do vizinho mais próximo e a formação 

dos grupos correspondentes a análise do dendrograma. 

I 
J 

Formação dos Grupos 

,-L 
Grupos Genótipos 

--L-
(1) HS2 • 1Vf..2 • Fê 

(2) HD.HSl 

(3) Fi 

(4) 

99 

80 

79 

68 

59 

40 

39 

29 

le 

S F1 Ml HSl HD HS2 M2 F2 

Figura 4- Dendrograma referente ao pendão. estágio 1 CP-i). 

obtidos pelos valores de distâncias do agrupamento 

do método do vizinho mais próY~mo e a formação dos 

formação dos grupos correspondentes a 

dendr ogr ama. 

análise do 
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121. 

dos Grupos I 

I Genótipos 

I 
HD,HS2 I , 
M2,HSi I 

I 
I 

F2 I 
" 

I 
Fi 1 

! 

tU I 
I 

B F1 HS1 HD HS2 M2 F2 M1 
I 

Figura 5 - ~~ndrograma relerente a espiga, estágio 1 (E-i) , 

PERCo 
199 

90 

89 

79 

6B 

58 

49 

38 

29 

19 

S F1 

Figura 6 

obtidos pelos valores de distâncias do agrupamento 

do método do vizinho mais próY~mo e a Iormação dos 

grupos correspondentes a análise do dendrograma. 

1-

Ml HS1 HD HS2 M2 F2 

Formação dos Grupos 

Grupos 

(1) 

(2) 

C3) 

(4) 

Genótipos 

HD,HS2 

HSi,M2 

Mi.F2 

Fi 

Dendrograma relerente ao grão, no estágio 2 (6-2), 

obtidos pelos valores de distâncias do agrupamento 

do método do vizinho mais pr6Y~mo e a Iormação dos 

grupos correspondentes a análise do dendrograma. 


