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VARIABILIDADE GENÉTICA POR ISOKNZIMAS E CARACI'BRKS 

QUANTITATIVOS BM OOAS POPULACõKS NATURAIS DK AROEIRA 

Jlyrac.rodruon urundeuva F. F. & M.F _ Alledo - Anacardiaceae 

(Syn: Astronium urundeuva (Fr. Alledo) En.gler) 

Autor: MARIO WIZ TKIXJURA DE MORAKS 

Orientador: Prof. Dr. PAULO YOSHIO KAGEYAMA 

A variaÇão genética entre e dentro de duas 

popula,;:eses de aroeira ( Jb,racrodruon u:rundeuva F. F. & M. F. 

Alledo 

Selví ria-MS, 

Anacardiaceae), uma. de Ba.uru-SP e outra d.e 

foram avaliadas através de caracteres 

quantitativos e pela técnica da eletroforeae. Os caracteres 

quantitativos avaliados :foram: altura de plantas (m); altura 

da primeira bifurcação (m); d!Smetro a 30 cm do sol.o (cm);

espessura da casca a 30 cm (cm); densidade da casca a 30 cm

(g/c:uf'); densidade básica da madeira a 30 cm 
a 

(g/cm ) ,

dili:metro 1119dio da copa (m); peso da matéria seca da copa 

(kg); e porcentagens doa ma.cronutrientes nas folhas: N (%),

P (%), K (%), Ca. (S), Mg (X) e S {X). Estas caracteri sticas 

foram avaliadas aos 3,5 anos, em dois testes de progêniee, 

constituí dos por 28 famí lias e 3 repetiçESee em cada teste 
11 

instalados em dezembro de 1987 em Selvíria-KS. As Dédias das 

herdabilida.dee, no sentido restrito, das 14 características 



foram iguais a 0,15 e 0,10, para as popu.la.cõea de Ba.uru-SP e 

Selv1ria-MS, respectivamente. A análise conjunta. envolvendo 

a.a duas popula.çesea, para os 14 caracteres analisa.doa, :n?lo 

mostrou varia.çlio genética significativa entre as populações, 

ou seja, toda a variação está contida dentro das popu.laçe5es. 

As �lisas eletroforéticas foram feitas em 

gel de amido, com extratos frescos de 'folhas cotiledonares 

obtidos a partir de 25 :famílias, para a população de 

Bauru-SP • e de 26 para a de Selví ria-MS, sendo que dentro de 

cada fam{ lia foram analisados 20 indivíduos. Os locos 

estudados foram: IDH (2 alelos), AAT-1 (3 alelos) e LAP-2 (4

alelos). A partir da fregUãncia gênica obtida para cada 

alelo, dentro dos locas citados, :foram estimados os 

parâmetros de variabilidade genética entre e dentro de 

populações. A diversidade genética total, para as duas 

populações de aroeira UJ,. = 0,452) foi superior à �dia de 

outras espécies arbóreas tropicais. Porém, estas duas 

populaÇi5es apresentaram altos coeficientes de endogamia, 

tanto a n1vel de espécie (F
XT = 0,517 e F = 0,520), como a 

n1 vel de popu.laç�o (F:1s = 0,499 e :f = 0,495) _ A diverg@ncia

genética entre popu.laÇeies :foi baixa, conforme evidenciam as 

estima.tivas dos par�metros: F9T = 0,, 035. e2 = 0 ,. 049. GsT =

0,036 e D = 0,028. Estes resultados dão indicações que há 

predominância de cruzamento entre ind.i ví duos aparentados. 

nas duas populações estudadas. 

A quantif icaÇ�o da varia:;ã:o genética obtida 

pelos testes de prog@nies e pelas iaoenzimas evidenciou,. em 
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ambos os casos, que a maior parte da variaÇão genética está 

dentro das populações (100% e 96,, 30%, respectivamente) e a 

JDSnor entre populações ( 0% 

utilização destas duas 

e 3 ,, 70% ,, respectivamente). A 

metodologias básicas, nétodo 

guantitativo e eletroforese ,, 1DOstraram-se coerentes e 

complementares para o estudo genético de populações naturais 

de aroeira. 
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VARIABILITY GKNETICS BY ISOZ'YMES AND QUANTITATIVE TRAITS 

IN "l'WO NATURAL POPULA.TI0NS OF ""AROEIRA"' - Hyracrodruon 

urundeava F.F. & H.F. Allemão - (Syn: Astronlum urundeava 

(Fr. Allemão) Engler) 

SUMMARY 

Author: HARI0 LUIZ TEIXEIRA DE MORAES 

Ad.vieer: PROF_ DR. PAULO Y0SHI0 KAGEYAMA 

The genetic variation between and within two 

.. aroeira"" (Hyracrodruon urundauva F.F. & H.F. Allemão -

Anacard.iaceae) populations, one from Ba.uru-SP and another 

from Selvíria-HS, was aseeesed through qwmtitative traite 

and by the electrophoreeie technique. The quantitativa 

traite asseeeed were: plant height (m); height of first 

bifurcation (m); diameter at 30 cm from the soil (cm); bark 

3 

thicknese at 30 cm; bark thickness density at 30 cm {g/cm ) ; 

3 

wood density at 30 cm {g/cm ) ; average crown diameter (m); 

weight of crown dry ma.tter (kg) ; and percentages of 

ma.cronutrients in leavee: N (%), P (%), K (%), Ca. (X), Hg 

{X), and S (%). Those traits were evaluated at the age of 

3.5 years, in two open pollinated progeny testa eatablished 

in Selví ria-MS, in December, 1987, with 28 families and 3 

replicationa in each test. The average coefficient of 

heritability (narrow sense), of 14 traita were 0.15 and 0.10 
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:for Bauru.-SP and Selvi ria-MS populations ,, respectively. The 

joint analysia involving tbe two populations, :for the 14 

traits analysed ,, showed no aignifficant differences between 

populations; therefore ,, the total variance is included 

within populations. 

The electrophoretic analysea were conducted in 

starcb gel with freah cotyledonal leaf extract obtained from 

25 families for the Bauru-SP population and from 26 families 

for the Selvi ria-MS population ,, where 20 individuala within 

eacb family were analyaed. Tbe loci stud.ied were: IDH (2 

allelea),, AAT-1 (3 allelea) and LAP-2 (4 alleles). The total 

genetic diversity parameters between and within populations 

were estima.ted from tbe frequency obtained for each allele. 

within the loci cited. The total genetic diveraity for the 

two "'aroeira"' populations CH,. = 0.452) was higber than the 

average for other tropical tree species. However ,, theee two 

populations preeented high inbreeding coefficients at the 

epeciea level (F
1

T = 0.517 and F = 0.520) as well as at the 

population level (F
18 

= 0.499 and f O. 495) _ The genetic 

di vergence between popu.latione was low, as shown by tbe 

estimated parameters: F
sT = 0.035,, B

2
= 0.049. GST = 

0.036 ,, D= 0.028. Such resulta indicated tha.t tbere is 

outcrosa predominance between related individua.la ,, in both 

populations atuded. 

The quantification of the genetic variation 

obtained by the progeny triale and by the iaozymes ahowed, 

in both ca.aea, that moat of the genetic variation ia within 
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populations (100% and 96_30X. respectively) and the least is 

between popu1ations (0% and 3_70% ,. reapectively)_ 

The utilization of the two basic methodologies 

- quan.titative and electrophoretic methoda - were shown to 

be consietent and complementary for the genetic etudy of 

natural .. aroeira"' populations_ 



1. 

1. INTRODUÇÃO

A exploração em grande escala dos recursos 

madeireiros. especialmente no 

acarretando a erosão genética 

Estado de São Paulo, vem 

de espécies florestais de 

reconhecido valor econ.6mico. Esta.e essências, na maioria das 

vezes. têm a sua estrutura genética desconhecida e. por 

apresentara� um crescimento lento. �m o eeu reflorestamento 

desestimulado. O gue se verifica. na realidade. é uma 

extração pura e s�les dessas espécies, contribuindo. 

assim. para o seu total desaparecimento. 

Embora a aroeira seja uma espécie de

reconhecido valor econ.6mico e de ocorrªncia ampla no Brasil. 

suas populações vêm sendo elimina.das pela explora;:ão do 

homem. o gue reguer estudos 

desta espécie. Portanto. 

que garantam 

existe a 

a sobrevivência 

necessidade do 

conhecimento da estrutura genética das populações naturais 

ainda existentes ,. para que se possa propor estratégias de 

conservação. 

Para se entender a estrutura genética das 

populações naturais de aroeira tªm-se vários caminhos: um 

deles é pelos métodos da genética quantitativa ,. onde são 

estimadas parâmetros genéticos ,. para alguns caracteres 
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silviculturais; um outro é pela caracterização isoenzinática 

das Populações, utilizando-se da variaç�o ge:né-tica de alguns 

locos. No primeiro uétodo os caracteres são fáceis de serem 

avaliados, porém, existem dificuldades quanto a demora na 

obtenÇão dos resultados e a ocupação de extensas áreas. 

Quanto ao segundo nétod.o, os resultados podem ser obtidos 

rapidamente, -além do fato d.e permitir a análise de um grande 

número de indivíduos e/ou papulações, muito embora não se 

consiga trabalhar com muitos sistema.a enzi.má.ticos, além do 

fato d.e �o se ea.ber quais os caracteres quantitativos que 

estes locos passam estar associados. 

Estudos que envolvam nétodos quantitativos e 

isoenzimá ticos podem ,. portanto, se complementar e desta 

forma fornecer ma.is subsídios, para que se compreenda melhor 

como a variação genética se distribui entre e dentro de 

papulações. Deste modo• com a execu;:ão desse trabalho 

pretendeu-se alcançar os seguintes objetivos: 

a. desenvolver o protocolo de sistemas enzimáticos, pela

técnica da eletroforese, e quantificar a variabilidade

genética pelo estudo das isoenzima.s em duas popula_ções

naturais de aroeira;

b. quantificar a variabilidade genética para um conjunto de

caracteres quantitativos, em duas popula_ções naturais de

aroeira;

c. comparar a divergência genética entre as popula_ções de

aroeira estuda.das pela técnica da eletroforese e por

caracteres quantitativos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Considerações gerais sobre a espécie Myracrodruon 

urundeuva F.F. & M.F. Allenão 

SANTIH ( 1989) • em uma reavaliaÇão dos gêneros 

Astronium e }fyracrodruon, classifica a aroeira 

como }fyracrodruon urundeuva F.F. & M.F. Alledo. sendo a 

mesma uma árvore da família Anacardiaceae, com a 

particularidade de ser uma espécie di6ica. NOGUEIRA et alii 

(1982) citam gue a aroeira também é conhecida por 

orilllldeúva, urundeúva, oriridiúva, arendeúva ,.

aroeira-legítima., aroeira-preta, aroeira-vermelha, aderno e 

ubatam _ Ocorre naturalmente desde o Ceará até a Argentina e 

Paraguai, indo das formações mais secas e abertas até as 

mui to úmidas e fechadas: caatinga, cerrado e floresta 

pluvial. Árvore longeva, sendo de grande porte nas floresta.a 

tropicias, onde pode alcançar cerca de 30 metros de altura e 

1 metro em diâmetro. Porém,. no cerrado e na caatinga atinge 

15 metros em altura e de 15 a 30 centímetros em diâmetro 

(RIZZIHI ,. 1971). 

Nas formações florestais, em que ocorre, a 

aroeira aparece associada com Piptadenia spp, Choriza 



speciosa, Tabebuia impeti�inosa e Hymenea stilbocarpa., sendo 

que, nas florestas secundárias, ela pode ocorrer em "'stands"' 

quase puros ,. com plantas de diferentes idades (FAO, 1986) _ 

KAGEIYMA et alii (1990) classificam a aroeira como 

semmdária tardia e verificaram que a mesma tem um melhor 

desenvolvimento quando plantada em consórcio com uma espécie 

do tipo secundária inicial 

ma.e roe arpa). 

(por exemplo: Piptadenia

A madeira da aroeira é rosa-clara quando recém 

cortada ,. tornando-se vermelho-escura quando exposta ao sol_ 

É a mais durável de nossas madeiras, muito usada para 

postes ,. esteios, moirões, dormentes ,. etc_ O cerne é muito 

rico em tanino, produto muito procurado pelas indústrias de 

curtume_ A · lenha é de boa qualidade, mas a madeira tem 

dificuldades ao queimar ,. sendo que o fogo em pastagens 

raramente mata as árvores existentes (NOGUEIRA, 1977). 

A resistência, dureza e durabilidade da 

aroeira vem de sua. alta densidade (1,19 
3 

g/cm ), 

performance mecânica e boa defesa qui mica ,.

excelente 

fi sica e

biológica_ Estas propriedades garantem a sua. qualidade para 

o uso como madeira nas propriedades rurais ,. sendo que a

aroeira também pode ser usada como planta medicinal ,. por 

ser rica em tanino, que tem propriedades adstringentes, o 

que favorece a cicatrização de feridas (RIBEIRO, 1989)_ 

Em relai;:ão ao seu ritmo de crescimento, em 

ensaios conduzidos por LIMA et alii (1982) em Petrolina-PE ,.

a espécie apresentou uma nédia de 1 ,. 70 m de altura e 
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aobrevivência a.cima de 75% ,. aos três anos de idade_ Em 

Aasis-SP ,. aos nove anos de idade ,. apresentou altura nédia de 

9.60 m e um DAP de 9,70 cm {GARRIOO. 1981) _ Já em São José 

do Rio Preto-SP. a nédia de altura foi de 5 ,. 11 m,. aos guatro 

anos de idade {FAO, 1986) NOGUEIRA (1977). em plantios 

heterog@neos, encontrou, na região de Coam.Spolia-SP, valores 

nédios de 20 cm e 12,.40 m, para DAP e altura, 

respectivamente, aos 20 anos de idade_ Em ensaios de 

prog@nies e procetlªncias, realizados por NOGUEIRA et alii 

(1982), em vários locais do Estado de São Paulo. foram 

obtidos valores nédios de 0,99 m para altura, aos 12 meses, 

e coeficientes de variação que oscilaram entre 14 ,. 20 e 

21. 23%. Todos estes ensaios foram co,nduzidos com aroeira a

pleno sol_ 

2_2_ Estrutura genética de populações naturais 

A estrutura genética de uma espécie pode ser 

considerada como o padrão de variação genética entre e 

dentro de populações, sendo que este padrão é determinado 

por fatores complexos, tendo o fluxo de genes ,. através da 

dispersão de pólen e sementes, grande importância nessa 

determinação (KAGEYAMA & PATIFfO-VALERA, 1985) _ Dados da 

literatura, citados por BUCKLKY et alii (1988) e O'MALLKY et 

alii (1988) para castanha do Brasil (Bertholletia excelsa), 

PAIVA (1992) para seringueira (Hevea brasitiensis) e de 

HAMRICK ( 1989) para várias espécies arbSreas tropicais e 
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temperadas ,, vêm demonstrando gue a variação genética dentro 

de populações é maior do gue entre populações ,. para as 

espécies de cruzamento. 

Em termos genéticos e demográficos� a 

estrutura populacional de uma espécie é resultante da ai;:ão e 

das interações de uma série de mecanismos evolutivos e 

ecológicos ,, sendo os principais componentes estruturais de 

uma população o sistema reprodutivo ,, o fluxo de genes, a 

variação cariotí pica ,, a variação genética ,, o padrão de 

distribuição geográfica ,, a disperàão local ,, os componentes 

da história vital ,, a heterogeneidade ambiental e a 

plasticidade fenotí pica (MARTINS ,, 1987) • Estes componentes 

se interrelacionam -em di"ferentee·graus 0:e,1evam.as popula,;õea 

a váriB.B estratégias de adaptação. 

Con:forme coloca HAMRICK (1983), o estudo da 

variação genética em populações naturais geralmente, envolve 

duas guestões básicas. A primeira ee preocupa em descrever 

os níveis de variação ge�tica mantidos dentro de populações 

ou espécies. Para abordar esta questão ,, os geneticistas de 

populações �m ee utilizado de técnicas biogui mica.a ,, como a 

eletroforese ,, para obter estimativas da variação genética em 

populações de plantas e anima.ia. Estas estima.tivas �o 

geral.mente guantificadas em termos de número de locos 

polim:Srficos por população ,, pelo número efetivo de alelos 

por locos, ou a média do número de locos heterozigotos por 

indivíduo. Dados da literatura têm mostrado que a variai;:ão 

genética de alozimas difere entre grupos toxon8micos e entre 
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espécies dentro de grupos taxon6micos _ Por outro lado ,, a 

variação dentro de populações está associada com a história 

vital da espécie ,, por exemplo: amplitude geográfica ,, sistema 

de cruzamento e tempo de vida fértil- Uma segunda questão é 

colocada por HAMR.ICK (1983) coJDO sendo de particular 

importância à conservação dos recursos genéticos ,, pois ela 

está preocupada com o modo com gue as variações genéticas 

são divididas dentro e entre populações_ lato implica em 

que ,, para que os recursos genéticos sejam manejados ,, é 

importante que se entenda como a variância genética é 

distribui da e guais as caracter.! aticaa do ambiente ou da 

espécie que influenciam esta distribuição. 

Dentre as caracter.! eticas que podem 

influenciar na distribuição da variãncia genética é citado 

por HAMRICK { 1983): o tamanho efetivo da população, a 

distribuição geográfica das espécies ,. o modo de reprodução 

principal ,, o sistema de cruzamento ,, o mecanismo de dispersão 

de sementes e o tipo de comunidade em que a espécie 

habitualmente ocorre_ Quatro destes fatores (tamanho da

população ,, modo de reprodução ,. sistema de cruzamento e 

dispersão de sementes e p5len) influenciam diretamento o 

tamanho efetivo da população_ Portanto ,. para espécies com 

pequenas populações, reprodução vegetativa e limitada 

dispersão de pólen e sementes, deve-se esperar que elas 

tenham pouca variação dentro de populações e relativamente 

mais variação entre populações. Da mesma forma ,, espécies com 

limitada distribuição ou colônias poderiam ter também altos 
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n1 veis de variação interpopulacional. 

questão: 

diferente 

BAWA & KRUGMAN ( 1986) 

a · genética das espécies 

das ess§nciae de regi�es 

levantam a seguinte 

arbSreas tropicais é 

temperadas? Embora 

existam vários trabalhos na literatura ,, esta é moa questão 

difícil para se obter uma resposta que eatiefa.Ça todos os 

requisitos. Em um sentido amplo não há razão para 

que os dois grupos diferem guanto aos mecanismos de 

das caracteri sticas principais ,, ou em seus 

genéticos. Isso porque ,, de modo geral, tanto na 

tropical como na temperada ,, as essências florestais 

cruzamento e de longos períodos de vida. 

indicar 

herança 

sistemas 

:floresta 

sã.o de 

Entretanto, essências tropicais têm 

caracterí sticas demográ. ficas únicas e diversos modos de 

reprodução. Por exemplo, a maioria das e�ncias tropicais 

ocorre nas florestas em baixa densidade. HUBELL & FOSTKR 

(1983) encontraram que mais de 50% das espécies na floresta 

tropical do Pan.amí têm e6 de dois a tr@s indivíduos por 

hectare com diãmetro acima de 20 cm. ASHTON ( 1984) registrou 

densidades semelhantes para a maioria das espécies em 

:florestas do sudeste da Ásia. Além disso, as espécies exibem 

complexos padrões de. florescimento (BAWA, 1983). A 

polinização é quase exclusivamente por animais ,, variando de 

minúsculas vespa.e a grandes morcegos ( BAWA et al, 1985); os 

sistema.a sexuais são igualmente diversos (ASHTON, 1969; 

BA.WA ,, et al ,, 1985) e as sementes ,, na maioria das espécies ,, 

e'ã.o dispersas por uma. grande variedade de animais. Km 



contraste ,. 

tipicamente 

as essências de floresta 

em altas densidades ,. sã.o 

temperada. 

na maior 

9_ 

ocorrem 

parte 

polinizadas pelo vento ,. apresentam monoicia e têm semmiantes 

dispersas pelo vento_ 

Além das diferen;aa quanto ao modo de 

distribuição e reprodução ,. as essências tropicais participam 

de ecossistemas bastante complexos- GILBERT (1980) sugere 

que a diversidade encontrada nas florestas tropicais está 

organizada de uma maneira bastante fragmentada no espaço e 

no tempo ,. promovida pela alta heterogeneidade do ambiente 

f.í sico (microclima. ,. solos, topografia), bi6tico ( com 

realimentação positiva ,. ma.is espécies produzindo lJllla.iS 

·.·.·· microambientes variáveis e ma.is nichos disponíveis para 

ainda ma.is espécies). fisiológico (varia_ção na química do 

metabolismo secundário) e especialmente aucessional (pela 

frequência de perturbações brandas e imprevisi veis) nestes 

sistema.a_ KA.GEYAHA ( 1987) também evidencia gue há 

necessidade de um entendimento ma.ia amplo da diversidade das 

florestas tropicais e de eu.a extrema complexidade de 

interações, para a conservação gen.6tica desses ecossistemas_ 

Fazendo-se uma associação entre as interações 

ecológicas e genéticas nos àoia ecossistemas, floresta 

tropical e temperada, pode-se ter indicações da estrutura 

genética de populações que habitam nestes ecossistemas ,. o 

que pode levar à necessidade de diferentes estratégias de 

melhoramento e conservação genética para as suas populai;ê:Ses -
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2.3. O problema. de medição da variação genética 

Conforme colocam AYALA & KIGER Jr. {1984) • 

para se saber quanto de variaÇão existe em uma população é 

necessário que se conheça qual a porcentagem de locos 

polim:Srficos. em uma dada popula_ção, e qual a porcentagem de 

locos heterozigotos. em um indivíduo t1 pico da populai;:ão. 

Como seria impossível se estudar todos os locos de um 

organismo. amostras representativas devem ser obtidas e 

depoís extrapoladas para toda a população. Essas

determinações são possíveis através · de várias técnicas,, 

entre elas a eletroforese. gue apresenta uma série de 

vantagens sobre os estudos de campo ,, principalmente no gue 

diz respeito a rapidez dos resultados, o que para as 

es�ncias florestais é muito importante ,, devido ao seu lento 

desenvolvimento nos ensaios de campo. 

2.3.1. A técnica da eletroforese 

FERET & BKRGMANN (1976) e MARKERT (1983) fazem 

um breve hist6rico do uso da técnica da eletroforese. 

citando vários autores. Embora os princípios desta técnica 

já fossem conhecidos desde o século passado ,, somente a 

partir de 1926 ela teve um grande impulso, quando Sumner 

conseguiu isolar e cristalizar a enzima urease, demonstrando 

gue enzimas 

purificadas. 

e proteinas 

A partir 

são 

de 

moléculas 

então a 

que podem ser 

purificação e 



11. 

cristalizai;ão de enzimas tornou-se uma das metas importantes 

para os bioguí micos. Na década de 40 ,. Beadle & Tatum 

formularam a teoria de "'um gene uma enzima" ,. dando origem à 

genética relacionada às isoenzimas. O primeiro es:forÇo para 

cara.uterizar proteínas ,. através da mobilidade eletro:forética 

em i'Udios semi-porosos ,. foi realizado por Coolidge em 1939 ,.

seguindo-se Durrum gue em 1950 separou proteínas ,. usando 

tirao· de papel. Smithies em 1955 introduziu o gel de amido 

como suporte para a eletroforese ,. fornecendo uma resolução 

superior ao meio de papel ,. além de separar as proteínas pelo 

tamanho e forma,. destacada através de sua migração no gel. O 

termo isoenzima.s e6 foi proposto no final dos anos 

Markert & Moller com a finalidade de design.ar as 

50 por 

'formas 

moleculares múltiplas nas gua.is as enzimas podem existir num 

mesmo organismo_ Desde a criação deste conceito, centenas de 

trabalhos �m sido feitos ,. relacionando as isoenzima.s. 

GOTTLIEB (1971) coloca gue um novo termo "'aloenzima."' foi 

proposto para designar as diferentes formas de proteínas 

produzidas por diferentes alelos em um mesmo loco_ 

O nõmero de estudos ,, gue usam 

bioguí micas para medir a variação 

florestais. tem estado aquém 

genética em 

dagueles 

técnicas 

essências 

gue usam 

características quantitativas. Rates concentram os seus 

estudos em caracteres morfológicos e :fisiológicos ,. tais como 

sobrevivência ,. crescimento em altura e diâmetro ,, além de 

várias caracterí sticaa relacicmadas a 'folhas ,, caule ,, fruto e 

gualidade da madeira_ Porém ,. a genética básica destas 
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característica.e é pouco entendida, sendo de limitado uao em 

estudos de genética de popula.ções. Isto vem :favorecendo o 

UBO de técnicas eletro:foréticas (id.enti:fica.çã'.o de produtos 

de genes. por sistemas enzimáticos) que desde o início da 

década de 70 v§m sendo aplicadas aos estudos genéticos em 

populações de essências florestais (HAMRICK et alii. 1979).

O processo de eletroforese consiste na 

separação de moléculas enzi.má ticae por sua carga elétrica. 

t.amanho e forma, através da migra.çã'.o em um meio suporte e 

tampl5es adequados sob a influência de um campo elétrico. A 

eletroforeae de zona constitui a técnica mais usada, seguida 

pela aplica.çã'.o de nétodos histoquí micos de coloração. para 

poder localizar as zonas de atividade enzimática diretamente 

no meio suporte. Desta forma. as diferentes proteínas de um

organismo podem ser separadas de conformidade com suas 

respectivas migrações. constituindo-se nas ieoenzimaa. Estas 

são. praticamente. produtos de ação direta dos genes e 

definidas como diferentes formas moleculares de proteínas. 

exibindo a mesma especificidade enzimática num organismo 

{HEIDRICH-SOBRINHO. 1982). Desta forma. o estudo de uma 

série de proteínas, eem um conhecimento prévio se ela é 

variável ou não na população. representa uma amostra 

imparcial de toda a estrutura lffenica do organismo. 

MEDINA FILHO (1983) coloca vários·argumentos a 

favor da. técnica da eletroforese. tais como a sua 

aplicabilidade a qualquer tipo de planta e, de imediato, 

revelar grande número de locos e alelos; o fato dos 
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equipamentos empregados em eletroforese serem de fácil 

operação, econômicos e bastante si.Jnples; a facilidade na 

utilização do gel de amido, pelo fato de ser atóxico e 

oferecer uma grande vantagem sobre os outros tipos, o de 

poder ser cortado em diversas camadas horizontais, sendo que 

cada uma delas pode ser revelada para um sistema. enzinático 

diferente. 

CONKLE et alii (1982) apresentam produtos para 

a elaboração do gel de amido e doa tampões, assim como 

procedimentos para regulagem da voltagem e amperagem da 

fonte eletroforética, além de uma lista de reagentes que 

participam dos vários proceaaos. MARCON (1988) sugere o uso 

de 1/3 de amido importado da marca Sigma e 2/3 de amido 

nacional ,. a penetroae 30, o que pode reduzir os custos das 

análises. Uma metodologia usada em laboratório também é 

descrita pelo autor. Diversos sistemas enzi.náticos são 

necessários para analisar um número máximo de enzimas. RUDIN 

(1977), PIRES (1983), PITEL & CHELIAK (1984) e FALKENHAGEN 

(1985) relacionaram alguns doa sistemas enzimáticos ma.is 

usados no estudo de proteínas em essências florestais, o que 

dá uma boa indicação para aqueles que pretendem elaborar um 

protocolo para uma espécie que não o tenha. 

Na escolha de um sistema enzi.ná tico, o primeiro 

passo é a determinação do t�o de extração para o tipo de 

material da planta (parte da planta que será macerada e 

utilizada nas corridas eletroforéticaa). Este material pode 

ser: a) semente macerada; b) pl.ântulas inteiras obtidas em 
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germinador; e) divi�o destas plztntulas em folha.a 

cotiled.onares. hipocótilo. epicótilo e radícula; d) material 

de cultura de tecido; e) folhas adultas. etc •• 

Várias eolu;5ee de extração e tampe5es da cuba 

e -do gel e-ão citados na 1-iteratura. tais como em: 

SCANDALIOOS ( 1969) • SHAW & PRASAD ( 1970) • MITTON et alii 

(1979). TANSKLEY & ORTOH (1983) 11 CHELIAK &. PITEL (1984). 

HARTY et alii ( 1984) • PITKL & amLill ( 1984) • PASTEUR et 

alii ( 1987) 11 LEBRUN & CHEVALLIER ( 1988) 11 WENDEL & WEEDEN 

( 1989), YAMADA & GURIES ( 1989) • KANASHIRO ( 1990) • ALFENAS et 

alii (1991) e SANTOS (1991). O efeito de cada componente 

dentro da eoluçã'.o de extraçã'.0 11 dá uma idéia da necessidade 

ou �o do uso de determinadas drogas. Estas recomendaçeíes 

foram encontradas em: SANTOS & MESTRINER ( 1989) • SANTOS 

(1990) e KEPHART (1990)11 sendo que neste último trabalho é 

feita uma discussão e avaliação criteriosa de todas as 

etapas que envolvem a técnica da eletroforese. 

Definido o protocolo da espécie que se 

pretenda estudar é poesí vel entã'.0 11 com base nos trabalhos de 

WRIGHT (1965 11 1978). HEI (1972. 1973. 1975. 1977). HAHRICK 

(1983) e WEIR (1990) obter várias estima.tivas de �metros 

a partir das freqUências gênicas. obtidas pela obeervaÇão 

dos fenótipos eletroforeticos, tais como o número de locos 

polinórficos (P), o número nédio de alelos por loco (A). a 

heterozigosida.de nédia (H) e aqueles que possibilitam a 

estima.tiva da divergência genética entre populações (GsT•

F • 0 e D que serão definidos, posteriormente); como 
ST 2 
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+-ambh1 os .í nd.ices de fixa.çã'.o ou coeficientes de endogamia 

_ (F
1T • F

:rs 
• F e f que também serão discutidos. adiante).

BROWN & ALLARD ( 1970) discutem também o uso 

deates pa.z-Smetros na determina.çã'.o do sistema de cruzamento 

da espécie. - argumentando que isto é -posa! vel • pois a heran;: a 

é codominante. o que permite a identificaÇão do genótipo de 

cada indivíduo sem o uao dos testes de prog@nies e que 

pode-se encontrar diversos locos marcadores. com relativa 

facilidade. o que permite estimar o tipo de sistema de 

cruzamento. Além disso. o �todo de comparar a estima.tiva da 

taxa de cruzamento (t) produz melhores imorma.Çi5es sobre a 

endogamia do que o da autofecundação. A determinação das 

taxas de cruzamento é discutida por vários autores como em 

BROWN et alii (1975) para Eucalyptus obliqua. SHAW & ALLARD 

(1982) para Pseudots-u.Ba menziessi. 0 .. KALLRY & BA.WA (1987) 

para Pi.thecel.lobium pedicella:re. entre outros. Compara;:e5es 

teóricas entre metodologias para estima.tivas de 00 t"' podem 

ser obtidas em JAIN ( 1979) e RITLAND � JAIN (1981) entre 

outros. 

2.3.2. O uso das técnicas quantitativas 

Pelos métodos tradicionais de genética 

quantitativa é impossível se determinar· quantos e quais 

locas são polimSrficos na população. pois o caráter é 

controlado por muitos genes analisados conjuntamente. Com a 

técnica da eletroforeee é posaivel não s5 o estudo de um 
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gene em particular. COJDO também. sobre a expre�o de um 

conjunto &@nico da popula.Ção. Portanto. conforme a proporção 

d.e indivíduos de determinada.e classes •o feitas inferências'· 

sob o envolvimento d.e um. ou mais genes. Assim. o

entendimento da estrutura genética das espécies florestais 

� poderá ser possível. com o aux;í lio de técnicas. tais como 

a da eletroforeee. sendo quase que impossível com os usuais 

testes genéticos de campo que demandam grandes áreas. longo 

tempo e alto custo (KAGEYAMA. 1990) • 

O grande problema dos ensaios de campo se 

relacioruun com a representatividade das popula.çtses. pois o 

seu tamanho. modo d.e reproduçã:o. sistema de cruzamento. 

dieperel:o de sementes e pSlen influenciam diretamente o 

�a,nanho efetivo da mesma. Esse conceito de tamanho efetivo 

populacional. introduzido por Sewall Wright há. ma.is de 50 

anos. relaciona-se int.iPvnoente com a questã'.o da 

representatividade genética de amostras de plantas de 

sementes. cuja preocupação maior. do ponto de vista da 

genética de populaçeses. é com a erosão genética caUABda 

pelas depredaçeses humanas {VENCOVSKY,. 1987b). 

Os testes de prog§nies d.e polinização aberta 

Efã.o os que v@m sendo 

espécies florestais. 

utilizados com maior frequência 

Isto é devido à facilidade 

em 

d.e 

instalação ,, em relação aos ensaios de prog§nies que exigem 

polinização controlada. o que em ess@ncias florestais é 

difí cil da ser realizado { KAGEYAMA ,, 1980). Segundo CALLAHAN 

( 1963) • KlMP ( 1976) • HAMKOONG et alii. ( 1980) • SHIMIZU et 
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alii. (1982) e 001-rERILL (1990). um núJDero ao redor de 10 a 

30 :fam{ lias por população é adequado para :fornecer 

in:formac;õesrepresentativas sobre a variabilidade genética 

das populações. Nestes trabalhos também são incluídas as 

metodologias de amostragem que devem ser :feitas nas 

populações naturais. 

A estima.tiva de �metros genéticos. através 

de t""'":".tes de prog@nies. vem permitindo o desdobramento da 

variai,:ão total e a estima.tiva dos seus componentes. 

possibilitando ao melhorista o conhecimento da estrutura 

ge�tlca do material em estudo. Isto contribui para as 

estimativas do progresso na eele;:ão de determi.nadaa 

caracter.í eticas importantes. bem como a aplicação de aétodos 

de melhoramento JDa.ia adeguados à população que se está 

estudando (FALCOHER. 1981). 

Dentre as estimativas dos parã.metros 

genéticos. a variSncia genética aditiva é o componente 10a.is 

importante. pois é a principal causa da semel.han;a entre 

parentes; logo. ela é o melhor indicador das propriedades 

genéticas observadas em UJDa população e sua resposta à 

seleção. A estima.tiva de outros parã.metros. tais como 

berd.abilidad.e e correlações genéticas. são necessários para 

uma eficiente seleção a eer realizada nas populações 

{FALCONER. 1981). 

O problema do pequeno número de famí lias 

utilizadas nos testes de prog@nies de emênciaa floreat.a.is 

também foi abordado por KAGEYAHA ( 1980) _ Isto se dá muitas 
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vezes devido às dificuldades i.lllpostas 111 tanto na coleta do 

material• COIIID na instala;So e conclu;:5o dos ensaios• dada a 

soa grande extenslo •de área. Deste modo-. pode, haver uma 

imprecislo na estimativa dos par&metros �ticos. VKLLO & 

VEROOVSKY (1974) apresent8111 exprees5es de estimativas dos 

erros associados às varDncias g�ticas e à berdabilidade • 

salientando que os erros slo inversamente proporcionais aos 

graus de liberdade para prog@ni.es e res! duo III e ao n!lmero de 

repetiçi5es e de plantas por parcela. 

Segundo CRUZ ( 1987) vários caracteres podem 

ser utilizadas em estudos de diverg@ncia genética entre 

populaçi5es. Porém. á difícil apontar quantos e quais do 

necessirios para se ter uma claesificaçl'.o eficiente dos 

genótipos e/ou popu.laç:tses. Por outro lado, tem sido relatado 

que caracteres importantes para adaptaçl'.o e seleçl'.o natural 

do IDBis apropriados e devem ser escolhidos para os estudos 

de diverg@ncia e agrupamento. Muitos destes estudos de 

d.iverg@ncia g�tica est.So associando os caracteres 

quantitativos c0111 a beterozigosi.dade. obtida na análise das 

isoenzimas. como em HAMRICI & ALLARD ( 1975) 111 EL-KASSABY 

( 1983) e KIANG & anANG ( 1990). entre outros. 

2.4. Variaçl'.o de i.soenzilnas em espécies arbóreas 

2.4.1. Rspéci.es arbóreas de floresta temperada 

Sem UJDa variabilidade genética suficiente para 
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as características que são de valor econômico ,. tentativas de 

usar o melhoramento genético em floresta será um insucesso. 

Portanto ,. o primeiro pasao ,. quando se comei;a um programa de 

melhoramento ,. é determinar a quantidade ,. causa e natureza da 

variação que está presente nas populações naturais da 

espécie de interesse e aprender como usá-las (ZOBEL & 

TALBERT ,. 1984). Este conhecimento irá refletir na eficiência 

das estratégias de melhoramento que serão aplicadas a estas 

populações naturais. Desta forma ,. em populações com alta 

variat;ão genética ,. as oportunidades de se obterem grandes 

progressos por seleção são maiores do que em popula.i;ões com 

baixa variat;ão (RUDIN & LINDKVIST ,. 1977) _ 

O uso da eletroforese em gel ,. utilizando-se 

das iaoenzimas para inferir sobre o grau de variabilidade 

g@nica em populações naturais de con.1 feras ,. tem permitido 

aos pesquisadores ,. investigarem muitas questões básicas da 

biologia evolutiva (RUDIN ,. 1976). Estas questões dizem 

respeito ao n1 vel de heterozigosidade dentro de popula,ções ,.

distribuição da variabilidade genética dentro e entre 

populações locais ,. comparação entre a quantidade de variação 

g@nica entre populações centrais e marginais ,. como também os 

sistemas de cruzamento (RUDIN & LINDGREN ,. 1977). 

A inerente variabilidade dentro de espécies de 

con.1 feras é o material bruto para estudos genéticos ,. tanto 

em processos naturais (evolutivos) como certificaÇão 

(aeleÇão para melhoramento). Alguns estudos como em O'MALLEY 

et alii ( 1979) ,. YEH & EL-KASSABY ( 1979) ,. YEH & LAYTON 
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(1979). YEH & O'HALLEY (1980) -t;§m mostrado que a maioria d.as 

coníferas apresentam alta heterozisosidade. 

O alto nível de heterozigosidade ué-dia 

detectada em coní fereas (H 0.270. MIT'l'ON. 1983) é 

provavelmente devido a numerosos fatores como: seleÇão 

divergente para adaptaçí:Ses macrogeográficas (ALLARD et alii 

1972). seleÇão balanceada para diferenciação microgeográfica 

(HAMRICK & ALLARD. 1972; Ml'l'TON et alii. 1977) e um sistema 

de cruzamento aberto que facilita o fluxo g'ênico dentro e 

entre subpopulaçí:Sea. A heterose poderia promover uma maior 

manutenÇão na variabilidade g@nica (LmiONTIN et alii 1978). 

Uma notável exceção a regra de alta heterozigosidade em 

coníferas� o Pin-us resinosa. FOWLER & MORRIS (1977) supí:Sem 

que esta espécie sofreu durante o pleistoceno uma redução de 

sua população. como resultado da glaciação (efeito "gargalo 

de garrafa"). 

Conforme coloca YEH (1980) o uso da 

variabilidade de isoenzimas. para estudar a variação intra e 

interespecí fica. tem sido muito útil. Variaçí:Ses isoenzimas 

de diferentes regiões biocli.máticas Um aumentado o 

conhecimento sobre as relaçeses entre os tipos de populaçeses, 

auxiliando na identificação de ecótipos. 

Mudanças na dinâmica da estrutura genética de 

uma população de Pinus s:yivestris foi estudada por YAZDANI 

et alii (1985) utilizando-se da técnica de isoenzima.s. Neste 

estudo utilizaram de árvores adultas. embriões de sementes e 

árvores jovens. Foram analisados quatro locas com estes três 
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estágios de vida da planta, observando-se que a

heterozigosidade nédia foi maior nas árvores adultas. vindo 

a seguir as árvores jovens e depois os embrií:Ses de sementes. 

Quanto ao índice de fixação (F) o mesmo apresentou valores 

positivos em todos os locas. na fase de embrião (F = 0.198). 

enquanto que• o inverso ocorreu na fase adulta (F = -0 • 042) . 

Quanto a fase de árvores jovens. dois locas apresentaram 

valores negativos e os demais positivos. Estes resultados 

indicam um excesso de homozigotos na fase embrião e uma 

carência dos mesmos na fase adulta. Portanto. a endogamia 

observada na fase de embrião acaba sendo eliminada pela 

morte de muitos indiv.í duos devido a existência de alelos 

letais. ou então. pela seleção natural favorável aos 

heterozigotos. Resultados semelhantes foram encontrados por 

BROTSCHOL et alii (1986) em populaçí:Ses de Liriodendron 

t-ulipifera. uma angiosperma., sendo 

homozigotos na fase de pl.ãntulas é 

resultado da endogamia. 

que o 

explicado 

excesso de 

como sendo 

GURIES & LEDIG (1982) estudaram a diversidade 

gênica e a organização da variabilidade genética em 11 

populações de Pinus ri8ida na área de distribuição da 

espécie. Somente uma pequena parte da diversidade g§nica 

observada foi devida à.e diferenÇas interpopulacionais. sendo 

que a maior parte foi devida às diferenç: as entre indi ví duos 

dentro de populações. o que concorda com resultados 

encontrados por vários autores em outras espécies. Também 

foi observado que as populações centrais parecem ser ma.is 
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variáveis, do que aquelas da periferia_ Semelhantes 

correlaçeíea entre categorias dentro de popula.ç2Ses ( isto é 

marginal, intermediária e central) foram encontradas por 

YEH & LA.YTON ( 1979), em popu.laç2Ses de Pim.is contorta. 

PI.ESSAS & STRAUSS (1986) compararam a variaÇão genética 

entre três popu.laçeíea de Pinus radiata, encontrando que 

94,9% da diversidade genética está dentro de sub-populaç2Ses, 

1, 6% entre su.b-populaç2Ses dentro de populaç2Ses e 3, 5% entre 

populaçeíes_ Segundo os autores a seleção de prog'ênies com 

maior grau de cruzamento foi o que resultou no 

desenvolvimento das su.b-populaç2Ses_ 

NIKOLIC .. & TUCIC
.. 

(1983), analisando a 

variação isoenzimá tica em 28 popu.laç2Ses naturais de Pi m.JS 

n i sra, usando os f ndicea de NEI ( 1973) , encontraram que a 

heterogeneidade dentro de populaç2Ses é maior do que a entre 

populaçeíes ou su.b-popula.çeíes_ YEH et alii (1986) analisaram 

21 populaçeíea de Picea mariana encontrando que sS 5,9% da 

variação genética observada foi interpopulacional, sendo que 

o reatante foi devido a diferenÇas entre indivíduos dentro

da população_ Populações de Picea mariana foram analisadas 

em terras altas e baixas por O'REILLY et alii (1985) 

encontrando maior diferenciação entre aquelas de terras 

altas, do que as de terras baixas_ Esta maior distribuição 

de variação em populações de terras altas foi atribuí da às 

pressões seletivas de sobrevivências das plãntulas, 

resultado dos efeitos edáficos seletivos_ 

CONKLE ( 1980) determinou a quantidade de 
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variação genética em diversas coníferas: 

menziesii, Pin-us taeda, P_ lambertiana, P_ attenuata, P_ 

contorta e P_ ieffreyi, analisando o número 

loco e a heterozigosidade da espécie_ 

de alelos por 

Estas medidas 

indicaram que as corú feras são geneticamente variáveis e que 

as espécies diferem no tipo e na quantidade de variação que 

elas contenham_ 

Conforme colocam RYU & ECKKRT (1982) a

determinação da variação genética dentro e entre popula,çc5es 

é uma estratégia importante para se decidir os programas de 

melhoramento florestal_ Os estudos que vêm usando dados de 

isoenzimas têm dado informaç�es sobre o sistema de 

cruzamento e as comparaç�es da história vital, têm mostrado 

pacl.re>es consistentes que caracterizam as estratégias 

genéticas que devem ser seguidas no melhoramento e na 

domestica,ção de corú feras (CONCKLK, 1980; Y.KH, 1980). Embora 

a eletroforese possa auxiliar em programas de melhoramento, 

atraVés da seleção indireta, estes estudos apesar de 

interessantes, são também bastante complicados, laboriosos e 

principalmente de difícil interpretação {PIMENTEL, 1988) -

2.4.2. Espécies arbSreas de floresta tropical 

Em florestas tropicais há uma grande 

diversidade de espécies de árvores que crescem jwitas 

aparentando ter as mesmas exigências edificas_ Porém, os 

indivíduos, da maioria das espécies nas florestas tropicais ,,
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ocorrem isoladamente e há uma abun�ncia de flores 

hermafroditas. sugerindo que as espécies eram de 

autofecundação_ Porém. o que foi constatado por BAWA ( 197 4) • 

em estudos realizados com 130 espécies arb6reaa da floresta 

tropical da Costa Rica. era que havia a predominância da 

fertilização cruzada entre os indiví du.os ., para as diferentes 

espécies estudadas_ Tal informação é de vital importância 

para o entendimento dos padrões de fluxo gênico entre e 

dentro de populações de uma espécie ., como também para se 

entender os processos de especiação e das relaÇões que 

existem entre as espécies da floresta tropical. Neste 

sentido ., o estudo de isoenzimas em diversas espécies 

representativas da floresta tropical ., tem a finalidade de 

fornecer subsídios para se compreender melhor a estrutura 

genética de tais ecossistemas. 

HAMRICK & LOVELESS (1986) chamam a atenção 

para a pequena quantidade de trabalhos com espécies 

tropicais. referentes a estudos que determinem os níveis de 

distribuição da variação genética entre e dentro de 

populaÇões. ressaltando que a maioria dos trabalhos se 

concentram em coní :feras. Esses dados. segundo os autores .,

são de crucial importância para diversos aspectos da 

biologia tropical, como por exemplo, as ex:ploraÇões dos 

recursos :florestais e os programas de melhoramento e 

conservação genética das espécies arb:Sreas tropicais. 

Dados de 122 estudos ., representando cerca de 

91 espécies de plantas., compreendendo 47 gêneros e 19 
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famílias, foram usados por HAMRICK (1983), com a finalidade 

de estimar a variaÇão de aloenzima.s entre e dentro de 

populações naturais_ Neste estudo a história vital das 

espécies foi considerada, tendo sido estudadas as seguintes 

fases: amplitude geográfica, modo de reprodução, sistema de 

cruzamento, mecanismo de dispersão de sementes e, estágios 

de sucessão nos quais a espécie ocorre ma.is frequentemente. 

Estes resultados vieram comprovar aqueles encontrados por 

HAMRICK et alii (1979), onde as plantas com alta amplitude 

geográfica, alta fertilidade e modo de reprodução por 

cruzamento, polinização pelo vento, um longo tempo de vida e 

habitats que representam os últimos estágios da sucessão, 

tendem a ter mais variações isoenzinática do que espécies 

com outras combinações das caracterí sticas da história 

vital. 

HAMRICK (1983), com base nestes reBUltados, 

sugere que as características da história vital das espécies 

devem ser bem entendidas, a priori, para desenvolver uma 

estratégia de manejo_ Além disso, embora os estudos de 

eletroforese forneçam os meios mais eficientes de 

quantificar a distribuição da variação 

podem predizer o padrão de variação 

genética, eles não 

de determinadas 

características_ Estudos de aloenzimas, feitos em conjunto 

com os de . distribuição da variação genética das 

características quantitativas, permitirão o desenvolvimento 

de estratégias de manejo com sucesso. 

HAMRICK & GODT (1990) ampliaram os estudos 
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realizados por HAMRICK (1983). envolvendo um número maior de 

espécies e detalhando melhor as fases da história vital das 

plantas. encontrando na ID9dia que 50% dos locas das espécies 

de plantas estudadas �o poli.m:Srficos e que 78% da 

diversidade genética encontrava-se dentro das populaÇ�es_ 

GAN et alii ( 1981) conduziram estudos de 

variação de isoenzima.a em algumas espécies da floresta 

tropical da Malásia_ Neste estudo foram testados sistemas 

enzimáticos como esterases. GOT. fosfatase ,. catalase e 

peroxidase, sendo que os três primeiros apresentaram os 

melhores resultados, quanto à resolução das bandas_ Foram 

utilizados extrato de folhas das espécies em três estágios 

(plântulas ,. árvores jovens e adultas). Neste trabalho os 

autores encontraram um alto nível de variação genética 

intrapopulacional nas espécies estudadas ,. como também 

diferenças genéticas entre os estágios de vida das plantas 

estudadas, sendo que algumas bandas estavam presentes em 

árvores adultas e ausentes nas pl�ntulas ou vice-versa_ 

HEYWOOD & FLEHING (1986) estudaram a variação 

de aloenzimas em populações simpátricas de três espécies de 

plantas da famí lia Piperaceae na Costa Rica_ Os níveis de 

diversidade genética intrapopulacional ,. para as três 

espécies estudadas ,. foram relativamente baixos. A distância 

genética de NEI (1972) entre espécies variou de 0 ,. 454 a 

O, 988 ,. o que reforÇ a a idéia de que este gênero é 

relativamente velho_ 

A variação genética de 29 espécies tropicais 
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foi estudada em eletroforese de gel de amido por HAMRICK & 

LOVELESS (1986)_ Neste estudo os autores utilizaram-se de 

amostras de folhas ,, sendo que 20 sistemas enzimáticos foram 

i.eatados ,, produzindo uma. nédia de 26 bandas por taxon ,, das

quais 28% eram polim:Srficas_ Estas espécies foram 

polim:Srficaa para aproxima.damente 28% de seus locoe (P); 

tendo em nédia 1,45 alelos por loco (A) e 2 ,, 57 aleloe por 

locos polim:Srficos (AP ) , sendo 11% de seus locos

heterozigotos (ff)_ Neste estudo houve espécies com alto 

nível de variai;:ão, guando medida por heterozigosidade 

individual, como Sorocea affinis (0,216) e espécies com 

nenhuma variaÇão, como em Faram.ea occidentalis (0,000)_ 

Estudos realizados por MURAWSKI et alii 

( 1990). em duas espécies de bombacaceae na Ilha de Barro 

Colorado ,. na República do Pan.aná, em relaÇão ao seu sistema 

reprodutivo, mostraram que a espécie, com distribuição do 

tipo rara, apresentava uma taxa de fertilizaÇão cruzada (t) 

variando de 0,57 a 0,35, de um ano para o outro_ Enquanto 

que, a espécie de distribuição do tipo comum apresentou 

valores de "t" superiores a 0,77. Portanto, segundo os 

autores, a manutenção de altos níveis de variação 

isoenzinática está. associada a altas taxas de cruzamento, 

extenso fluxo gênico e, grande tamanho de vizinh.a.nça_ Por 

outro lado, espécies com indivíduos distribuídos de forma do 

tipo rara, são de cruzamento, mas apresentam um certo grau 

de autocompatibilidade_ 

O uso das isoenzimas no melhoramento e
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conservaçã'.o de espécies florestais comeÇou com coníferas e 

folhosas de clima temperado,. passando em seguida para as 

espécies da floresta tropical. Verifica-se nestes estudos 

apresentados na Tabela Al (ver apêndice) a quantidade de 

alelos e locos que já foram identificados para se conhecer a 

estrutura genética das populações das espécies estudadas_ Em 

relaçã'.o as co:rú. feras os sistemas enzimáticos maia utilizados 

são: LAP, EST, AAT, PGM, PER, ACP, PGI, GDH, 6PGD, IDH e 

MDH, apresentando uma �dia de 2,95 aleloa por loco_ 

as angiospermas os mais utilizados são: MDH, AAT, LAP, 

PGI, PGM, SKDH, ACP, 6PGD ,. IDH e EST ,. com uma nédia de 

alelos por loco_ Dos onze sistemas enzimáticos 

Quanto 

PER, 

2 ,. 54 

ma.is 

utilizados, verifica-se que dez s'?í.o comuns a ambos grupos de 

plantas, mas em ordem de preferência diferente_ Este 

levantamento também mostra que o número de estudos com 

espécies arbóreas temperadas é muito maior, do que nas 

tropicais, tendo como causa principal a falta de 

para este tipo de estudo, nos pai ses que possuem 

tropicais, pois a maioria dos trabalhos com estas 

foram feitos por pesquisadores americanos. 

condições, 

florestas 

espécies 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3_1_ Material 

Aa sementes d.as famílias gue constituem os 

testes de prog§niee foram obtidas de 28 árvores de 

polinização livre, em 1986, de cada uma das populaçe5es 

estudadas {Ba.uru-SP, Pop. B e Selvi ria-HS, Pop. S). As 

sementes colhidas das mesmas populações em 1991, serviram 

para a elaboraç�o de um protocolo ,, para a

aroeira, utilizando-se d.a técnica d.a eletroforese_ 

Uma caracterização dos locais de origem das 

populaçe5es é apresentada na Tabela 1-

TABELA 1- Ca.racterí sticas geográficas

populações estudadas

dos locais 

Localidade 
{População) 

Latitude Longitude Altitude 
(m) 

Ba.uru-SP 22
° 

19'S 45
° 

04'W 526 

Selví ria-MS 20
° 

19'S 51
° 

26'W 372 

As duas populaÇ�es naturais aatudAdaa 

das 

indiví duos remanescentes ,, ap:S s a exploração da floresta 
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primária existente nos dois locais. Deve-se ressaltar gue 

parte destes indiví duas devem ser resultados de regeneração 

natural ,. ocorrida apSs a perturbação ocorrida na floresta 

primária. 

3.2. �todos 

3.2.1. Instalação dos testes de prog@nies e 

estima.tiva dos parâmetros genéticos 

Os testes de prog@nies de aroeira foram 

instalados em dezembro de 1987. na Fazenda Experimental da 

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira/UNESP ,. no município 

de Selví ria-HS ,. com mudas formadas no próprio local. O 

delineamento experimental utilizado ,. em cada um doe testes 

de prog@nies ,. foi o de blocos casualizados, com 28 

tratamentos (familias) e trªs repetições. As parcelas do 

experimento eram lineares com dez plantas ,. no espaçamento de 

3,0 x 3 ,.0 m ,. sendo gue todas as plantas foram utilizadas na 

coleta dos dados. 

Os caracteres silviculturais avaliados foram: 

altura de plantas e altura da primeira bifurcação, 

determinados com amá lio de uma régua graduada; diâmetro 

médio da copa gue correspondeu a média da leitura da 

projeÇão da. copa na linha e na rua, medida. com moa trena. As 

dama.ia características ailviculturaia foram obtidas a 30 cm 

do solo: di�metro do fuste com casca (0) ,. medido com uma 
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trena; espessura da casca ,. obtida através da utilização de 

um vazador cill ndrico de diâmetro constante (0 ) ,. para 
t 

retirada da casca ,. sendo que a espessura (e) era lida por um

paquímetro e o resultado multiplicado por 2; densidade da 

casca ,. obtida pela relação entre o peso seco (103
° 

:!: 2) e o 

volume (V = e • 0 ) , <.u. do disco da casca retirada; e t 

densidade básica da madeira, cuja determinação baseou-se em 

SILVA (1984), para nétodos �o destrutivos ,. utilizando-se de 

um arco de pua com uma broca de diâmetro constante (0 
2 

=

3/8"'),. no lugar da Sonda Pressley; peso da matéria seca da 

copa ( vide apêndice) _ 

A determinação dos caracteres nutricionais se 

referiu ao porcentua.l dos ma.cronutrientes: N (%); P (%);

K (%); Ca (%); Mg (%) e S (%) nas folhas de aroeira. Estas 

determinações basearam-se nas recomendações de TRANI at alii 

(1983),. onde foram colhidas fo1has de aroeira em quatro 

partes diferentes da copa. As análises ,. para determinação 

desses ma.cronutrientes ,. foram feitas conforme a descrição de 

MALAVOLTA at alii ( 1989) . Tanto as características 

silviculturais como as nutricionais foram determinadas aos 

3,5 anos de idade ,. nos testes de progênies de ambas as 

populações. 

As estimativas doa parâmetros genéticos para 

as caracterí sticas quantitativas (silviculturais e 

nutricionais) foram analisadas ,. ao rú vel de nédia de 

parcelas, baseando-se em KAGEYAHA (1980) a VENCOVSKY 

( 1987a) _ Também foram utilizadas as relaÇeies de FONSECA 
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<O>• para se fazer inferências sobre o sistema. reprodutivo

da espécie.

Uma análise conjunta envolvendo os dois 

experimentos. foi realizada ,. ao nível de nédia de familias ,.

para se obter a difere:n,;:a entre populações ,. para cada uma. 

das caracteri sticaa quantitativas estudadas. As fontes de 

variação e as esperanças doa quadrados nédios ,. referentes a 

este modelo hierárquico, �o apresentadas na Tabela 2; sendo 

que a estima.tiva da variãncia entre plantas dentro de 

famílias {G:) foi obtida fora da análise de variância. 

baseando-se em KAGEYAMA (1980)_ Considerando-se as fontes de 

variação segundo o modelo aleatório. o modelo matemático 

adotado ficou sendo o seguinte: 

Y .. 
\.JUV 

m + r
3
. ,. > + p. + f . + e. . + d ..

• \. U(\.) JUC\. ) VC\.JU) 
(7> 

onde: Y .. é a observação na árvore v. da populai;ão i. 
\.JUV 

família u da repetição j; m é a �dia geral; r j(i.> é o 

efeito da repetição j dentro da população i, onde 

j 1, 2 ... , e;

i 1, 2, ... , a; 

população i, com 

erro referente à 

desvio referente 

p. é o efeito da população i. 

f . é o efeito da familia
U(\.} 

u = 1, 2.

parcela ij 

à árvore v 

- - - - -· b.; e .  . 
J u ( \. > 

na população i 

da parcela ij na

u, dentro 

é o efeito 

e d .. 
V(\.JU} 

é

populaÇão i_

com 

da 

do 
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TABELA 2. Esquema da análise de variância conjunta, 

--------- .

R/P 

p 

F/P 

utilizado na análise de cada uma dos caracteres 

quantitativos nas duas populaÇões de aroeira 

estudadas, tendo com fonte de variaÇ:ão: 

repetições/populações ( R/P) , populações (P), 

famílias/populações (F/P) e o erro nédio (E/P) _ 

GL QM 

(c-l)a QMR 

(a-1) QMP 

(u-l)a QH.,. 

E(QM) 

-
2 2 2 

( 1/n)GJ> +GE 
+bGR

-
2 2 2 2 2 

(1/n)GJ>
+GE+cGF

+bGR
+bcGP

-
2 2 2 

( 1/n)GJ> 
+GE +cGF

F 

Ql\/� 

QMP
+

QME

�+QMF 

�/Qt\; 

E/P {c-l)(u-l)a QME 

-
2 2 

( 1/n )GJ> +GE 

Dentro 
L i: GL. 

� \.U G
1> i u 

sendo: n a média harní5nica do número de plantas dentro de 

parcelas, nas populações estudadas; a o

populações; b o número de famílias; e o 

repetições_ 

número 

número 

de 

de 

As estima.tivas dos parâmetros genéticos 

obtidos desta análise de variância foram baseadas em HAMRICK 

( 1976) que propõe relações que dão informações a respeito da 

variância genética entre e dentro de populaÇõea em relaÇão 

a total: a) (8)" que corresponde a propo:rção da 

variância entre populações em relação a total ,. onde: V0
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+ Gz 
F (S>); b) + (.f.0} I' cuja relaçl;'.o 

corresponde a proporção da variância dentro de popu.laçESes em 

relação a total. onde G2 é a variância entre famí lias 
F 

den:t� 
ft2 de populações. e GD é a variância dentro de parcelas_

3.2.2 . .Análises eletroforéticas 

As análises eletroforéticas foram realizadas 

no �borat6rio de Biologia Reprodutiva e Genética de 

Espé.c-ies Arb6reas do Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/[JSP. em Piracicaba-SP, sendo testados vários 

sistemas enzimáticos: ADH (E.e. 1.1.1.1), AI.D (E.e.

4.1.2.13), G2D = G2DH (E.e. 1.1.1.29), GDH (E.e. 1.4.1.3), 

GPD = G3PDH (E.e. 1.2.1.12), MDH (E.e. 1.1.1.37) ,. ME (E.e. 

1.1.1.40), IDH = ICD (E.e. 1.1.1.42), 00T = AAT (E.e. 

2.6.1.1)., LAP (E.e. 3.4.11.1), G6P = G6PD = G6PDH (E.e. 

1.1.1.49), PGM (E.e. 2.7.5.1), PGI = GPI (E.e. 5.3.1.9), 

SKD = SKDH (E.e. 1.1.1.25), 6PG 6PGDH = PGD (E.e. 

1.1.1.44), ACP (E.C. 3.1.3.2), a-EST (E.C. 3.1.1.1). �-EST 

(E.C. 3.1.1.1). Uma abordagem sobre o padrão de reaolução de 

bandas conseguida para estes sistema.a enzimáticos é feita 

no item 4.1. 

Dada a impossibilidade de trabalhar com todos 

estes sistemas e visando maximizar o trabalho, aqueles que 

permitiram identificar alelos e locos, em um mesmo conjunto 

de tampões de cuba e gel ,, foram: IDH, AAT e LAP. O protocolo 

utilizado na resolução destes três sistemas é descrito a 



seguir: 

I _ Solução de extração: 

Para a escolha do tipo de material da planta e 

do solução de extração foram feitos vários testes ,. sendo que 

o material escolhido foram as folhas cotiledonares ,. com 

sete dias ap:Ss a semeadura e o solução de extração teve a 

seguinte constituição: 

O ,. lM tampão fosfato, pH 7, 5 

5% sacarose {p/v) 

5% PVP - 40 (p/v) 

0 ,. 1% soro albumina bovina {BSA) {p/v) 

0 ,. 003M ditiotreitol (D'IT)_ 

A formulação deste solução de extração 

baseou-se nas descrições feitas por WENDEL & WKEDKN (1989) e 

SANTOS ( 1990) • onde este descreve as funções de cada 

componente, incluí. dos nesta solução_ 

II. Tampões da cuba e do gel - TC

a_ tampão da cuba 

- 0,135M Tris

0,043H ácido cítrico

pH = 7 ,O titulado com Tris 1M ou ácido cl trico 1M 

b_ -tampão do gel (diluição de 1:14 do tampão da cuba) 

pH = 7 ,. 5, titulado com Tris 1M 



e_ constituição do gel, para um, volume de 210ml 

12% amido "Sigma" - 25,2g 

210ml do taJll,pão do gel "TC" 

36_ 

d_ condições de corrida: voltagem constante igual a 200V; 

com uma amperagem inicial e final na fonte igual a 38 mA 

e 30 mA, reapecti vamente; tempo de corrida 5: 30 h • para 

um fronte de 10 cm_ 

Em relação ao tampão TC, proposto por YAMADA & 

GURIES (1989) • houve alteração no pH do tam�o doa autores, 

na concentração do Tris e do ácido cítrico. como também na 

diluição do tampão da cuba, para a formação do tampão de 

gel ( item b) _ 

III_ Sistemas de colorações estudadas 

A metodologia adotada para a padronização do 

protocolo de aroeira, utilizando-se de folhas cotiledonares. 

·foi a seguinte:

a_ Corte do gel_ 

O gel era cortado em quatro fatias, sendo que 

a primeira era descartada, a segunda, a terceira e a quarta 

eram utilizadas para as colorações dos sistemas IDH, AAT e 

LAP, respectivamente_ 

bj_ _ Sistema de Coloraçl;l'.o: Isocitrato Desidrogenase 

(IDH - EC 1.1_1_42) 

tampão Tris-HCl 0,2M; pH ª·º ------------------ 25 ml 



DL-ácid.o iaoci trico ,, Na3 

NAD!P+,. N (5 mg/ml) 
� ---------

-----
--

-

______ (�_mg/ml) __

----- _____ {._5_mg/ml) 

37_ 

PMS (5 mg/ml.:;...) _____ _ 

25 mg 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

1 ml 

- 25 m1

O gel era incubado no escuro. em estufa a 

37°C. durante 30 minutos. até aa bandas aparecerem_ Este 

-sistema de coloraç�o baseou-se em YAMADA & GURIES ( 1989) _

b
2 

• Aapartato aminotraneferaee ( AAT) [ = Glutama.to 

oxaloacetato transaminaee {GOT - EC 2.6.1.1)] 

• 

[ 
Solu;ão AAT 

Faet Blue BB ealt ___________ (50 mg/ml) ______ 

50 ml 

1 ml 

* Soluç�o AAT (pH=7 .4) preparada na forma. de 

estoque: 

eolu;ão 

H20

ácido a-cetoglutárico -------------

ácido L-aepártico 

PVP-40 (polivinilpirrolidona) 

EDTA ------------

800 m1 

292 mg 

1,07 g 

4.oo g

400 mg 

fosfato de e6dio, dibáaico -------------------- 11,36 g

O gel era incubado, no escuro, em estufa a 

37°C, durante 30 minutos, até as bandas aparecerem. As 



bandejas de coloraç�o eram cobertas. com papel alumí nio _ 

Este sistema. de coloração baseou-se em WKNDKL & WKIIDKN 

(1989) 

b
3

_ Leucina aminopeptidase (LAP - KC 3.4-11.1)

tampão Tria-maleato O.lM; pH = 5,4 ------------------- 20 ml

L-leucina-�-naftilamida-HCl ------

<25o mg/lOO ml) _____ 10 ml

"Faet Black K salt" 

H
2
0 destilada 

20 mg 

50 ml 

O gel era incuba.do• no escuro, em estufa a 

37°C, durante 30 minutos. até as bandas aparecerem_ O "Faat 

Black K salt" era dissolvido antes da coloração ,. dentro de 

um frasco escuro ,. sobre um agitador magnético_ Este sistema 

de coloração baseou-se em LKBRUN & CHKVALLIKR { 1988) •

Ap:Ss a revelação, os géis eram lavados e 

fixados em solução de glicerina a 10% por duae a três horas; 

em seguida eram transferidos para a solução de 

transparentizaç:ã'.o {65% de metanol e 0,5% de glicerina). 

IV. Leitura dos zimogramas

A leitura dos zimograma.s era feita antes da 

fixação doa géis_ Rata leitura consistia em se colocar o gel 

sobre uma placa de vidro ,. enxugá-lo e cobri-lo com uma folha 

de polietileno transparente, permitindo assim ,. que fossem 



feitos os desenhos das bandas em .suas reais dimerui5es de 

migra,ção, com uma. caneta de retro-projetor. Uma folha de 

papel sulfite branca era colocada sob a placa de vidro, para 

contraste, o que facilitava a visualiza,ção das bandas. 

3.2.2.1. Análise estatístico-genética 

Nas análises eletroforéticas foram utilizadas 

25 famílias da população B e 26 da população S, sendo 

utilizados 20 indiví duas por família em ambas as populações. 

Portanto, adotou-se o modelo proposto por WEIR ( 1990) de 

análise de variância, para cada alelo identificado, 

obedecendo um esquema hierárquico deebalanceado, com três 

n1 veis de hierarquí a: 

m + p. + f. . + a._ . .  + 'h · ·k 1. JC1.) -'Jc(1.J) •1.C1.J >
{11} 

onde: Yijkt é a fre'l'liªncia do gene l, dentro do indiv.í duo k, 

na familia j da população i; m é a �dia geral; p
i.

é o 

efeito da população i, com i 1, 2, 
- - - - - . a; é o 

efeito da família j, dentro da população i, com j 1, 2, 

- - - - - , b. ; 
�<i.j> 

é o efeito do indivíduo k dentro da 
1. 

família j e da população i, com K 1, 2, 
. - - - - , e .. ; 

\.J 

h .. k é o efeito do gene l dentro do indivíduo k, na 
·1.(\.J > 

família j; da população i, com l = 1, 2 , ... - - , n .k -
\.J 

Na Tabela 3 são representadas as fontes de 
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variação e as esperanÇas dos quadrados �dios, referentes ao 

modelo hierárquico desbalanceado. 

TABELA 3. Esquema de análise de variância do modelo 

FV 

Populações 

Famílias 

Indivíduos 

Genes 

hierárquico deabalanceado (WEIR, 1990), para um 

alelo de um dado loco, tendo como fonte de 

variação: populações (P), famílias (F/P), 

indivíduos (I/F/P) e genes (G/I/F/P). 

GL 

a-1

a 

b.-aí: 
i. = .l \. 

a b 

í:
i. 

í: 
i. = .l j = .l

n. - -

a 

c .. - � b. 
l. J 

a 

í: 
i. = .l 

i.=.l \. 

b. 

í:
1. c. 

j = .l l. j

QM( .l >

QMP

QMF

QMI

QMO

E(QM) cz>

2 2 2 2
Cí +2G +K Cí +K Cí 

O I 2 F 3 P 

2 2 2 

G +2G +K Cí
O I .l F 

2 2 

Cí +2G O I 

2 

Go 

<.1> e c2> vide apêndice, sendo que: K.1 , K
2 

e K
3 

foram 

calculados, baseando-se em ANDERSON & BANCROFr ( 1952) e 

SNEDECOR ( 1956) . 

Segundo VENCOVSKY (1992), a ánalise de cada 

frequência alélica (x 1 se o alelo é A.1 e x =  O se ele não 

é A) obedece o esquema de análise de variância proposto por 
.l 

WEIR (1990), conforme exposto na Tabela 4. Portanto, a 

variância total da frequência (p de A) do alelo analisado 
.l 

fica sendo a seguinte: 
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p(l-p) (12> 

Deste modelo ainda são possíveis de se obter 

as seguintes relações pa.ranétricas: 

-2
p(l p) (0)G

P 
(13} 

2 

2 
G

F 
p(l p) (0 - 0 ) (14> 

2 

-2
p(l p) (F - 0 )G

I 
(15} 

-2
G

o p(l p) {1 - F) (Ses> 

onde: e : é uma medida do grau de asaociaç�o ou correlaç�o 
2 

das frequências gênicaa dentro das popu.laÇõea; sendo também 

uma medida que quantifica a distância genética entre as 

populações estudadas; é o coeficiente de 

coancestralidade ,. refere-se a quanto OS gens estão 

correlacionados dentro das famílias; Fé o coeficiente de

endocruzamento de Wright. abrangendo a espécie como um todo_ 

Este último coeficiente permite o cálculo de f que é o 

coeficiente de endocruzamento dentro das populações; e de t 

gue é a taxa de fertilização cruzada da espécie ,. para cada 

alelo: 

-2 2 

çG
P 

+ G
F 0

� 

e 17> 0 - {19} 

2 2 

G
T 

F = 1-
G

o 
CU>> 

G
T 
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f (F e > 
2 

(20 

t (1 - f)/(1 + f) (21> 

Uma análise conjunta. envolvendo todos os 

alelos de cada um dos locas, permite que se calcule as 

estimativas para os parâmetros: F ., e ., e ., f e t a partir 
t 2 

da média doa quadrados médios: 

QHP (I: � )/(I: GL,.) (22) 

QHF (I: �)/(I: GL
F

) (23) 

QM.I 
(I: � )/(I: GL

:r
) (24) 

QHO (I: SQO 
)/(I: GLO

) C2:>> 

3.2_2_2_ Medição da variabilidade genética 

Para a estimativa de parâmetros que medem a 

variabilidade genética ., com a perda da estrutura de famf lia 

por população ., foi utilizado o programa de computador BIOSYS

- 1 (SWOFFORD, 1989). Este programa. fornece as estimativas

das frequências gênicas, medidas da variabilidade genética, 

testa, através da análise de qui-quadrado, os desvios das 

frequências genotí picas em relação ao equilíbrio de 

Hardy-Weinberg ., calcula os índices de fixação de WRIGHT 

(1965, 1978). testa a heterogeneidade entre as frequências 

observada e esperada dos alelos nas popu.la,ções e o cálculo 
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de distâncias genéticas entre populações ,. como a de NEI 

( 1972) _ 

As medidas de variabilidade genética são 

ex.pressas em função do número nédio de alelos/loco (A); da 

proporção de locoa polinórficoa {P), sendo que um loco era 

considerado poli.m:Srfico, quando a frequência do alelo maia 

comum não ultrapassava a 0,95; e por último em termos da 

heterozigosidade {H), calculada conforme {BROWN & WEIR, 

1983), para um determinado loco: 

H 1 - � P .. (26} 
\.\. 

sendo: P .. a frequência de homozigotos para o i-ésimo alelo_ 
\. \. 

A heterozigosidade uédia (H) é calculada 

conforme NEI (1975), considerando no cá.lculo todos os locos 

analisados_ 

Uma descrição ma.ia pormenorizada da estimativa 

doa parâmetros calculados pelo BIOSYS - 1 e as medidas da

diversidade genética dos parâmetros de WRIGHT (1965, 1978) e 

NEI ( 1972, 1973), assim como as estimativas da variância do 

erro para o índice de fixação (F) e a taxa aparente de 

fertilização cruzada ( t) é dada por PAIVA ( 1992) _ 
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3_2_3_ Determinação da variação genética entre e 

dentro de populações, através da análise dos 

caracteres quantitativos e das isoenzima.a 

Os parâmetros de variabilidade entre e dentro 

de populações, comparando as informações obtidas por dados 

de eletroforese com os de guantitativa, foram feitos 

conforme os trabalhos de HAMRICK (1976) e HAMRICK (1983). A

variabilidade dentro de populaÇões é dada como sendo: 

+ (.1.0). obtida para uma caracter1 stica 

guantitativa, que é então comparável a relação: 1 

<27>, que representa a variabilidade dentro de populações 

obtida por dados de freqUªncia gênica, de um dado loco. A 

variabilidade entre populações é dada pelo parâmetro: GsT

entre aDsT� ,<ze>, onde o G
8T 

representa a relaÇão 

diversidade genética entre populações (DsT) e a total (II,.)

Portanto. o GsT é calculado com base nas freqUªnciaa 

gênicas_ Este parâmetro é comparável. então, à relação 

-2 -
-

GP/V
0

• ce> ,que representa a variância entre populai;õea (CÇ)

em relação a 

caracterí stica 

total 

quantitativa 

CP>, obtidas 

analisada 

para uma 

no esquema 

hierárquico, envolvendo as duas populações_ Estes í ndicea 

também são comparáveis ao índice "e " de WEIR ( 1990) , 
2 

à 

distância genética .. D.. de NKI ( 1972) e ao 

{1965. 1978), onde: 

"F 
ST 

de WRIGIIT 
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'.2: G. (F:IT F :IS)
F 

i 

F (29a.}; c2s:>b> 
ST I: (1 - P) 

ST 
p_ (1 F 

:IS ) 
i 

sendo: FsT uma medida de diferenciação entre populações;

-z 2 -2 · 2 
G. para cada alelo = p - p.; onde: p. é a nédia ponderada

l. . l. l. "L 

da frequência alélica ao quadrado em cada população; 

p� é a frequência média de um ale lo/loco ,, nas populações 
l. 

eat:ndadas; F é o coeficiente de endocruzamento 
IT 

para 

espécie como um todo; F é o coeficiente de endocruzamento 
IS 

dentro das populaç5es_ 

NEI ( 1977) define os índices de f i.xação de 

WRIGHT (1965) em função da heterozigosidade observada e 

esperada. Portanto, o valor de F
8T 

também pode ser expreaao

da seguinte maneira: 

FST 
<i\ Hs) (2!»e) 

onde: 

(H
T 

- H ) (Hs Ho>
F 

o 
F (30) (31.} 

ZT 

H
T 

IS 

H 

sendo: H
0 

a heterozigosidade média observada dentro das 

populaçE5es, para todos os locas; H a heterozigosidade uédias 

esperada dentro das populaÇeíea, para todos ºª locoa 

( = diversidade genética dentro de populaçE5es ,, Tabela 10); 



H a beterozigoaidade nédia 
T 

esperada no 
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total das 

popu.laçeíes ,, para todos os locos ( = diversidade genética 

total ,, Tabela 10). 

Com a estimativa destes parãmetros ,, torna-se 

possível verificar gual é o ni vel de divergência genética 

entre as popu.laçeíes ,, tanto por dados fornecidos pela técnica 

da eletroforese, como pelo estudo de características 

quantitativas. É claro gue dados de mé-dia, envolvendo uma 

análise de várias caracterí aticas quantitativas 

diversos alelos de locos iaoenzi.náticos, dão a 

comparaçeíes uma maior precisã.o. 

e de 

estas 

A obtenção da distribuição da variação 

genética entre e dentro de populações foi feita obtendo-se 

uma nédia dos caracteres guantitativos estudados para as 

relações: e Estes 

resultados foram comparados com os parãmetros: F , G , e 
S T  ST 2 

(obtido na análise conjunta) e a distãncia genética (D) de 

NEI (1972) gue medem, por diferentes metodologias, a 

divergência genética entre populações, com base nas

freguências gênicas dos locos estudados, pela técnica da 

eletroforese _ Como estes guatro �metros �o números 

puros, foi obtida uma nédia entre eles e confrontada com a 

doa caracteres quantitativos. Deste modo, foi realizada a 

comparação entre as duas metodologias principais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Desenvolvimento do protocolo de alguns sistemas 

enzimi ticos para Myrac.rodruon urundeuva 

O procedimento adotado para se encontrar os 

melhores tampões de cuba e do gel, para cada um dos sistema.a 

enzimáticos estudados, foi o de testar modificações nestes 

tampões, tendo como base aqueles citados por YAMADA & GURIES 

(1989)_ Estes autores citam 5 tampões de cuba e do gel, 

denominados por: .. AC", "RW", .. HC", "TC" e '"SB" _ O Tampão 

"HC" não foi utilizado, em seu lugar testou-se o "H" de 

CHELIAK & PITEL (1984)_ Este sistema .. HC" equivale ao "4" de 

WENDEL & WEEDEN (1989) e "16" de ALFENAS et alii (1991). 

A seguir é feita uma descrição das 

modificações feitas nos tampões de cuba e do gel a partir de 

YAHADA & GURIES (1989) e uma comparação doa mesmos com 

outros tampões citados na literatura: 

I. Tampão .. AC"

a. tampão da cuba

0,04 M ácido cítrico, pH = 6,1 titulado com 

N- ( 3 - aminopropil) morfolina.

b. tampão do gel {diluição do tampão da cuba 1:19)



pH = 7,1 titulado com N-(3-aminopropil) morfolina 

e - constituição do gel ,. para um volume de 160 ml 

12% de amido "Sigma" - 19,2g 

160 ml do tampão do gel "AC" 

d. condições de corrida:

48. 

A fonte utilizada trabalhou com voltagem 

constante, portanto iniciava-se uma com uma voltagem igual a 

200V ,, o que correspondia a uma miliamperagem em torno de 

17mA, com a retirada dos "wicks" (pedaços de papel Whatman 

1 ,, 00 x 0 ,, 60cm), apSs 30 minutos, passava-se a voltagem para 

300V, pois com voltagem constante a tendência é a diminuição 

da miliamperagem, o que prolonga o tempo de corrida. 

Portanto, este aumento proporcionava uma 

maior. 

miliamperagem 

Em relação ao tampão do gel proposto por 

YAMADA & GURIES (1989) foram feitas modificações de pH e na 

diluição do tampão. Este tanqão corresponde aos tampões (com 

ligeiras modificações): 

e "'6" de ALFENAS et alii 

"2" de WENDEL & WKEDEN ( 1989); 

(1991); "D" de CONKLE et 

··5·· 

alii 

(1982); "'A" de PITEL & CHELIA.K (1984) e "AC" de MARTY et 

alii ( 1984). 

II. Tampão "RW"

a. tampão de cuba

- 0,3M ácido b5rico, titulado com 0,06M de 

hidróxido de lítio, para pH = 8 ,, 1 

b. tampão do gel
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- 0
,, 03M Tris 

0 ,, 005M ácido cl trico 

- 1% do tampão da cuba

pH = 8,5; titular com Tris 1M ou ácido 

cítrico 1M 

c_ constituição do gel, para um volume de 160 ml 

- 12% amido .. Sigma" - 19,2g

- 160 ml do tampão do gel "RW"

d_ condições de corrida 

A voltagem inicial é de 250V, passando-se para 

300V, depois de 30 minutos, quando da retirada dos "wicks"_ 

Este taJDião "RW" de YAMADA & GURIES (1989) 

corresponde aos tam�es de (com algumas modificações no pH 

e/ou nas concentrações dos reagentes, em alguns casos): "RW" 

de MARTY et alii (1984); .. A .. e .. B.. de SCANDALIOUS (1969); 

.. A.. de CONKLE et alii ( 1982) ; '"B" de PITEL & CHELIAK ( 1984) ; 

"B" de CHELIAK & PITEL (1984); .. 6 .. de WKNDKL & WKIIDKN 

(1989);"11 .. e "14" de ALFENAS et alii (1991) e o "LiOH-8,3" 

de PASTEUR et alii {1987)_ 

III- Tampão "TC"'

a_ tampão da cuba

- 0,135M Tris

- 0,043 ácido c1 trico

- pH = 7,0; titulado com Tris 1M ou ácido 

cítrico lM 

b_ tampão do gel (diluição de 1:14 do tampão da cuba) 
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- pH = 7,5; titulado com Tris 1M ou ácido 

cítrico 1M 

c_ constituição do gel, para um volume de 160 ml 

- 12% amido "Sigma·· 

- 160 ml do tampão do gel "TC"

d_ condições de corrida: voltagem constante igual a 

200V, mesmo apSs a retirada dos "wick.s". 

Em rela.ç:ão ao Tampão TC proposto por YAMADA & 

GURIES {1989) houve alteração no pH do tampão da cuba. na 

concentração do Tris e do ácido cítrico. como também na 

diluição do tampão da cuba para a formação do tampão do gel. 

Este tampão assemelha-se aos citados por: "C" de CONKLE et 

alii {1982); "C"' de PITEL & CHELIAK {1984); .. 3 .. de WKNDEL & 

WEEDEN { 1989); '"B" de SCANDALIOUS { 1969); "I"' ,. ºV", "XII", 

"'XIII"' de SHAW & PRASAD {1970); "'3
ª

', "'4"', .. 7"., "'8" de 

ALFENAS et alii { 1991) e "'T .C.-6, T', '"T .C.-8,0'" de PASTE.uR et 

alii ( 1987) . 

IV_ Tampão "'SB" 

a. tampão da cuba

- 0 ,. lM hidróxido de sódio 

- 0 ,. 30M ácido b::>rico 

- pH = 8,5 

b. tampão do gel

- 0 ,. 015M Tris 

- 0,004M ácido cítrico

- pH = 7,8



e. constituição do gel ,. para um volume de 160 ml

tampão do gel .. SB" - 160 ml 

12% amido "Sigma" - 19,2 g 

51. 

d. condições de corrida: voltagem constante igual a 

200V; durante toda a corrida, mesmo após a retirada dos 

"wicks". 

Este tampão assemelha-se aos citados por: "5" 

de WHNDEL & WIDIDEN ( 1989); "B" de CONKLE et alii ( 1982); 

"BORATE-8,2" de PASTEUR et alii (1987) e .. 9 .. ,. "10" ,. "12" ,.

"13" de ALFENAS et alii (1991). 

V_ Tampão "H" 

a. tampão da cuba

- 0,125M Tris

pH = 7 ,.O; titular com ácido cl trico 1M

b. tampão do gel

0,05M histidina-HCl 

- 0 ,. 0014M EDTA 

- pH = 7,0; titular com Tris 1M

e. constituição do gel, para um volume de 160 ml

- tampão do gel "H" diluí do 3: 1 { 40ml do 

tampão do gel "H" + 120ml de H
2
0 ) 

- 12% amido - 19 ,. 2g

d. condições de corrida: voltagem constante igual a 200V,

durante toda a corrida, mesmo após a retirada dos "Wicks"_ 

Este tampao assemelha-se aos citados por: "H" 

de PITEL & CHELIAK ( 1984) ; "TH6" e "THB" de LEBRUN & 



CHEVALLIER (1988); " 15" de ALFENAS et alii (1991). 

O padrão de bandas dos sistema.a de coloração 

estudados é apresentado na Tabela 4, seguindo-se uma 

discussão a respeito do com,portamento de cada sistema 

enzi.aático, em relação aos sistema. de T�es de cuba e gel 

.. AC", "RW", "TC", "'SB" e "H" ,. descritos anteriormente. 

Dos 18 sistemas enzimáticos testados três, 

apre'õentaram um padrão de banda.a bem definido: ADH ("AC"), 

IDH {"'TC") e 6PGD (ºAC"); outros sistemas como: MDH ( "TC"),.

AAT ("'AC" ,, 
ºRW" e "'TC") ,. 

LAP {"'AC", "TC" e "'H"), PGH ("'AC" e 

"SB")
,. PGI ( "AC" e "TC") ,. ACP ( "'RW" e "'SB") e /3-EST ( "RW" e 

""SB" ) embora apresentassem pequenas distorções também 

poderiam ser utilizados em estudos genéticos. Quanto aos 

demais: ALD, G2D, GDH, GPD, ME, G6PD,. SKDH e o-EST 

necessitariam de ma.is testes para apresentarem um melhor 

padrão de resolução. Portanto ,. dos sistemas trabalhados 

têm-se 10 sistemas que poderiam fornecer informa,ç�es sobre a 

estrutura genética de populações de aroeira. 
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TABELA 4. Sistemas enzimáticos utilizados em folhas 

cotiledonares de aroeira em diferentes tampe5es de 

cuba e do gel, com os respectivos padrões de 

SISTEMA 

ENZIMÁTICO 

ADH 

ALD 

G2D=G2DH 

GDH 

GPD--G3PDH 

MDH 

ME 

IDH=ICD 

GOT=AAT 

b d (:l} an as 

LAP 

G6PD=G6PDH=G6P 

PGM 

PGI-GPI 

SKD=SKDH 

6PGD=6PGDH=6PG 

ACP 

DI-EST

/3-EST 

AC 

o 

+++ 

++ 

++ 

+ 

+++ 

* 

* 

* 

* 

-1-++ 

o 

++ 

Sistema de Ta.mpão 

RW 

+ 

+++ 

+++ 

N 

+ 

N 

* 

+ 

+ 

+ 

N 

++ 

* 

* 

* 

TC 

+++ 

+ 

* 

++ 

o 

* 

* 

+ 

+++ 

* 

++ 

* 

++ 

+++ 

SB 

N 

+ 

N 

+ 

* 

N 

+ 

++ 

* 

+++ 

* 

H 

N 

N 

N 

N 

+ 

N 

+++ 

* 

N 

N 

N 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+ 

( 1) Padrão de bandas: (N) a enzima não foi testada neste

tampão; (-) ausência de bandas; (+) padrão de bandas não 

definido e com rastros; (++) padrão de bandas não definido, 

mas com sombras; (+++) padrão de bandas definido, mas

fracos ou com pequenas distorÇões; {*) padrão de bandas 

definido, mas com sombras ou com pequenas distorções; ( o ) ·

padrão de bandas definido. 



4.2. ·Resultados e parâmetros genéticos obtidos das 

análises eletroforéticas 

Nas Figuras 1 ,. 2 ,. 3 e 4 {ver apêndice) são 

apresentados os zimograma.s dos pa�es eletroforéticos, 

representando os nove alelos e três locos (IDH, AAT-1 ,. 

LAP-2), com os seus respectivos R ·s 
m 

obtidos das folhas 

cotiledonares, nas duas populações de aroeira estudadas. 

A estimativa das frequências gênicas, para cada alelo dentro 

do loco, são apresentadas na Tabela, 5 e a análise do 

qui-quadrado dentro de cada população, é apresentada na 

Tabela 6. 

O sistema enzimá.tico IDH apresentou apenas uma 

zona de atividade eletroforética e a enzima foi considerada 

dinérica, apresentando apenas dois aleloa, sendo que o mais 

lento �o apareceu na população B e com uma frequência muito 

baixa na população S. Quanto ao sistema enzimático AAT .,. este 

apresentou duas regiões de atividade enzimática; porém, no 

sistema de tampões de cuba e do gel utilizado, apenas a 

região mais an6dica {AAT-1) é que permitiu a distin;ão de 

três alelos, sendo que essa enzima foi considerada 

monon:érica. O alelo 1 foi mais frequente na população S e os 

alelos 2 e 3 apareceram mais na população B. Algo semelhante 

ocorreu em relação ao sistema enzimático LAP, apresentando 

duas regiões de atividade enzimática, nos sistemas de 

tampões de gel e da cuba utilizado; porém neste caso o loco 

que permitiu a identificação de alelos foi o LAP-2, que é a 
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região menos anódica. Esta enzima foi considerada monomérica 

e houve a identificação de quatro alelos, sendo que o 

primeiro foi mais frequente na populaÇão S e os demais 

alelos na população B. 

TABELA 5. Frequência dos alelos nos três locas e o número de 

indi vi duoa/loco (N), identificados por 

eletroforese, em duas populações naturais de 

aroeira. 

Frequência do alelo 
LOCOS POPULAÇÕES 

1 2 3 4 

B 1,0000 0,0000 402 
IDH s 0,9799 0,0201 398 

x 0,9900 0,0100 

B 0 ,. 6923 0 ,. 2277 0,0800 481 
AAT-1 s 0,8540 0 ,. 0841 0,0619 517 

x 0 ,. 7761 0,1533 0,0706 

B 0,5114 0,3357 0,. 1457 0,0072 484 
LAP-2 s 0,7326 0,1589 0,0969 0,0116 516 

0,6255 0 ,. 2445 0,1205 0,0095 

( - ) : indica ausência do alelo naquele loco.

A estrutura enzimática di.mérica da IDH e a 

monomérica da LAP estão de acordo com as citações de KEPHART 

{1990), onde é feita uma análise de diferentes estudos 

enzi.máticos em plantas nos laboratórios doa Estados Unidos; 

porém, para a AAT é citado que a sua estrutura é di.mérica. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que quando se estuda o mesmo 

sistema enzimático, para diferentes plantas, ele nem sempre 



apresenta o mesmo número de locos e aleloa, portanto, 

conforme o loco estudado, em um sistema enzinático, pode se 

encontrar estruturas diferentes para cada loco, coBK> é

apresentado por KEPHART {1990) para outros sistemas 

enzimáticos (ACP, DIA, EST/FEST, PRX = PER, SOD). 

TABELA 6. Qui-quadrado para os desvios do equill brio de 

Hardy-Weinberg considerando o número observado 

(No) e esperado (Ne) de nove alelos e três locas, 

identificados por eletroforese em duas populações 

naturais de aroeira. 

LOCOS 

IDit' 

AAT-1 

CLAS.<t> 

A 

B 

e 

A 

,B 
e 

População 

No Ne 

310 
46 

125 

230,4 
205,1 

45,4 

B 

2 
� 

População 

No Ne-

436 
11 
70 

377,0 
129 ,. 1 

11,0 

s 

•• •• 

290,5 433,7 

LAP-2 

<t> A

B

e

A 

B 

e 

181 
133 
170 

126,4 
242,1 
115,4 ** 

98,6 

282 
192 

42 

276,8 
202 ,. 4 

36,8 

o n. de homozigotos para o alelo mais comum; 
o n. de heterozigotos entre os alelos comum/raro; 
o n. de homozigotos raros e outros heterozigotos. 

2 

* loco monom:Srfico não foi realizada a análide do X

Pela análise do qui-quadrado dentro das

populações para cada loco polimSrfico (Tabela 6) verifica-se 

que apenas o LAP-2, na população S, as frequências 
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genotí picas estão de acordo com equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, sendo que para o AAT-1, nas duas populações 

e o LAP-2, na população B, há desvios das frequências 

genotípicas em relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

SCHAAP { 1980) chama a atenção para o fato de que uma 

população que está fora deste equ.ilí brio pode estar sofrendo 

um processo de deriva genética e não de uma seleÇão 

direcional e, que esses estudos devem ser feitos com base em 

amostragem ao longo do tempo. 

Dos nove alelos analisados em três locos 

somente um apareceu em apenas uma população. Por outro lado, 

para os dois locos polim:Srficos, nas duas populações 

estudadas em trªs das quatro situações {populações x classes 

genotí picas) houve desvio significativo do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, o que demonstra estágio de perturbação em 

que as populações estudadas ae encontram. 

4:2.1. Análises de variâncias 

conjuntas para cada alelo 

individuais e 

A análise de variância em esquema hierárquico 

desbalanceado, seguiu a metodologia proposta por WEIR 

(1990), para cada um doa alelos identificados por 

eletroforese. Dos sistemas enzimáticos testados, em apenas 

três conseguiu-se um padrão de resolução que permitisse a 

identificação de locas e alelos, em um mesmo sistema de 

tampão de cuba e do gel. 

Nas- Tabelas A2, A3, A4, A5, A6 e A7 (ver 
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apêndice) são apresentados oa reBUltadoa relativos aoa 

quadrados nédioa para cada um doa aleloa por loco; os 

quadrados nédioa da a:ná lise conjunta; oa valore a de K..t , K.
2 

e

K.
3 

,, para cada um dos locas e da aná liae conjunta, envolvendo 

alelos e locos. São incluí das também aa estimativas da 

variância entre populações { ã: ) , entre famí lias/populações 
-2 

-

( G
F 

) • entre indi vi duos/famí lias/populações ( CÇ ) e a entre
-2 genes/ indivíduos/ famílias/ populações {G0

) e a variância

genética total{�) ,, tanto para as análises individuais de

cada alelo ,, como para a conjunta, envolvendo todos os 

alelos. Deve-se ressaltar que o loco IDH foi considerado 

monomSrfico e OS outros dois locas, LAP-2 e 

AAT-1 ,. polim:Srficos. Portanto, nas análises conjuntas 

realizadas �o se levou em consideração os valores do loco 

monomSrfico IDH. 

Os reBUltadoa anteriores permitiram o cálculo 

doa valores de F, f, e , e e t. cujos significado já foi 
.t 2 

descrito anteriormente, baseando-se em VKNCOVSK.Y (1992). 0a 

valores estima.dos para estes parâmetros são apresentados na 

Tabela 7. 

Para espécies reconhecidamente di6icaa tal 

como H. urundeuva, a taxa de cruzamento (t) é igual a 1 ,,

sendo que o valor estimado pela metodologia de WEIR (1990) ,,

neste caso, é somente uma referância relativa� endogamia da 

população. 

A grande vantagem da metodologia de WEIR 

(1990) é a de que os valores de todas estas estimativas 
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variam de O a 1, sendo facilmente comparáveis. K o que se 

verificou foram altos valores de F para a espécie (0,52) e 

para as populações ( f O, 4952) ,. uma baixa taxa de 

cruzamento (t = 0 ,. 3376) ,. pequena divergência genética entre 

as populações (8 
2 

coanceatralidade (e 
i 

0,0491) e um coeficiente de 

0,2957) sugerindo que a espécie pode 

apresentar cruzamentos entre indi ví duos aparentados. Os 

reBUltados apresentados referem-se a análise conjunta doa 

locos poli.m:Srficoa. Ao nível doa alelos estudados 

verifica-se uma certa variação para os reBUltados em todos 

os parâmetros estimados. 

A metologia de WEIR ( 1990) é re c ente, não 

existindo na literatura reBUltadoa que possam ser comparados 

com os obtidos neste trabalho, para aroeira. Porém, um doa 

trabalhos pioneiros no uso desta metodologia foi com duas 

populações nativas de seringueira (Hevea braBiliensiB 

Kuphorbiaceae) provenientes do Estado do Acre, realizado por 

PAIVA (1992). Neste estudo o autor trabalhou com quatro 

locos polimórficos e 17 aleloa, encontrando um baixa 

diversªncia genética entre as populações (8
2 

= 0,0025), uma 

maior taxa de fertilização cruzada (t 0,6446) e menores 

valores de coeficientes de endogamia, para a espécie (F 

O, 2181) e para as populações ( f = O, 2161) , do que aqueles 

encontrados para as populações de aroeira. No caso da 

seringueira o coeficiente de coanacestralidade (e
1 

= 0,1270) 

caracterizou as famílias como meias-iruãs. 
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TABELA 7. Estimativas dos coeficientes de endogamia das 

LOCOS/ 
ALELOS 

IDH 
1 
2 

AAT-1 
1 
2 
3 

LAP-2 
1 
2 
3 

4 

ANAVA 

CONJ.(*) 

plantas nas populações (F) e dentro das 

populações ( f) , do parentesco dentro das 

famílias (0 ) , da distância genética 
1 

entre 

populações ce >, 
2 

das taxas aparentes de 

fertilização cruzada (t) ,. calculados conforme 

WEIR (1990), para nove alelos em três locas ,. em 

duas populações naturais de aroeira. 

F 

0 ,. 7500 
0 ,. 7500 

0 ,. 8416 
0 ,. 6213 
0 ,. 6590 

0 ,. 3407 
0 ,. 4780 
0 ,. 3296 
0,0995 

0,5200 

f 

0 ,. 7459 
0 ,. 7459 

0,8314 
0 ,. 5954 
0,6590 

0 ,. 2758 
0 ,. 4394 
0,3296 
0 ,. 0995 

0 ,. 4952 

e 
1 

0 ,. 0643 
0,0643 

0,3271 
0 ,. 2655 
0,1740 

0 ,. 3143 
0,3595 
0 ,. 2824 
0,0684 

0 ,. 2957 

e 
2 

0 ,. 0161 
0 ,. 0161 

0 ,. 0606 
0 ,. 0640 
0 ,. 0000 

0 ,. 0897 
0 ,. 0690 
0 ,. 0000 
0 ,. 0000 

0 ,. 0491 

t 

0,1455 
0 ,. 1455 

0 ,. 0921 
0 ,. 2536 
0 ,. 2056 

0 ,. 5676 
0 ,. 3895 
0,5042 
0 ,. 8190 

0 ,. 3376 

(*) o alelo monom:Srfico IDH não foi considerado na anava 

conjunta. 

Os resultados obtidos para aroeira mostram, no 

geral, parâmetros diferentes daqueles obtidos para outras 

esp€:-cies arb6reas tropicais, principalmente no que se refere 

ao coeficiente de endogamia e 

fertilização cruzada. 

a taxa aparente de 



61. 

4_2_2_ Análise da variabi1idade genética a partir 

das frequências gênicas dos alelos e locas 

identificados por eletroforese 

a. Variabilidade genética ao nível de populações

Baseando-se em PAIVA (1992) foram calculados o 

coeficiente de endogamia ao nível de populações de espécie 

(F) e a taxa aparente de fertilização cruzada (t) • assim

como os seus respectivos desvios pad.reíes, a partir das 

frequências esperadas (H) 
& 

e observadas de 

heterozigotos, sendo que estes dados são apresentados na 

Tabela 8. Deve-se ressaltar que esta é a metodologia mais 

comum na literatura possibilitando maiores comparações. 

Verifica-se que, por esta metodologia os valores médios do 

coeficiente de endogamia {F = 0,5125) e da taxa aparente de 

fertilização cruzada (t 0,4875) não diferiram muito 

daquelas valores encontrados na Tabela 7 ,. para estes mesmos 

parâmetros, o que reforÇa a idéia de um alto coeficiente de 

endogamia e uma baixa taxa aparente de fertilização cruzada 

para a aroeira. 

Em relação aos valores de F e t ao ni vel de 

locos, constatou-se que o IDH e o AAT-1 mostraram valores de 

F superiores ao LAP-2; consequentemente apresentaram uma 

decorrente menor taxa aparente de fertilização cruzada {t). 

Ao nível de populai;:ões constatou-se o maior coeficiente de 

endogamia médio {F) para a população B, comparativamente à 
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TABELA 8. Estimativas dos coeficientes de endogamia (F) ,. 

taxa aparente de fertilização cruzada {t) 

calculados a partir das frequªncias esperadas 

(Fie) e observadas {Ho) de heterozigotos, para 

tres locos identificados por eletroforese, em 

duas populaçê5es naturais de aroeira. 

POPU- PARÃ- LOCOS 

MÉDIA 
LACAO METRO 

B 

s 

MÉDIA 

o 

F 

t 

o 

F 

t 

o 

F 

t 

IDH 

0,0000 

0 ,. 0000 

( - )

0 ,. 0394 

0,0101 

0,7437 
(0 ,. 1229) 

0 ,. 1470 
(0,0806) 

0 ,. 0198 

0 ,. 0050 

0 ,. 7475 
(0 ,. 1221) 

0 ,. 1445 
(0,0800) 

AAT-1 

0,4625 

0,·1143 

0,7529. 
(0,0316) 

0 ,. 1410 
(0,0200) 

0 ,. 2598 

0,0909 

0 ,, 6501 
(0,0360) 
0,2120 

(0,0264) 

0 ,. 3693 

0 ,, 1022 

0 ,, 7233 
(0,0245) 

0 ,, 1606 
(0,0173) 

LAP-2 

0,6045 

0 ,, 3058 

0,4941 
(0 ,, 0346) 

0 ,, 3386 
(0 ,. 0300) 

0,4285 

0,3779 

0,1181 
(0,0412) 

0 ,, 7888 
(0,0648) 

0,5344 

0,3430 

0,3582 
{0,0264) 

0,4726 
(0 ,. 0300) 

0,6063 

0,2451 

0,3419 

0 ,, 4904 

0 ,, 5125 

0 ,. 4875 

(*): Valores entre i>arªnteses correspondem aos desvios 

padrões das estimativas calculadas conforme PAIVA

{ 1992); ( **): não foi possível estimar devido H e H 
o e 

serem zero. 



63. 

população S; ocorrendo o inverso para a taxa aparente de 

fertiliza,ção cruzada �dia (t). 

Resultados da literatura, para espécies 

arb:Sreaa tropicais, como os de O'MALLKY et alii (1988) para 

a castanha do Brasil (Bertholletía excelsa Lecythidaceae) 

apresentaram baixos valores para o coeficiente de endogamia 

e altas taxas de fertilização cruzada {t = 0,849). O mesmo 

ocorreu em rela,ção aos estudos realizados por O
r

MALLEY & 

BAWA (1987) em Pithecellobiwn pedicellare (Mimosoideae), que 

encontraram altas taxas de fertilização cruzada para esta 

espécie {t = 0,951), mesmo sendo uma espécie que ocorre em 

baixas densidades em florestas primárias. A endogamia neste 

caso, segundo os autores, é diminuí da pelo fato da espécie 

apresentar: auto-incompatibilidade, ter um mecanismo efetivo 

de fluxo gênico e uma seleÇão contra progênies endo�micas. 

PAIVA {1992) trabalhou com seringueira {Hevea brasiliensis) 

encontrou valores de t 0,6415 e F = 0,2184. HUONA (1990), 

citando vários trabalhos realizados com espécies arb6reas 

teinperadas e tropicais, relata valores de "t" que variaram 

de 0,65 a 0,99. Portanto, o gue se observa é que há uma 

tendência das espécies tropicais arb6reas apresentarem altos 

valores de t e  baixos para os de F, o que já não ocorreu com 

as populações estudadas de aroeira. 

Sendo a aroeira uma espécie di6ica (SANTIN, 

1989) esperava-se encontrar valores de ··t·· 

semelhantes aos obtidos para outras espécies 

altos, 

arb6reaa 

tropicais. Porém, como os valores de "t" estão em funÇão de 



"'F"., o problema pode estar no coeficiente de endogamia das 

populações estudadas. Uma possibilidade seria a existência 

de parentesco entre os indiví duas dentro d.as populações 

estudadas. Esta hipótese é reforÇada pelos valores de 0 
.t 

encontrados (Tabela 7) Isto será ma.is discutido 

posteriormente. 

Um outro aspecto a ser abordado neste item se 

refere a variabilidade genética para os três locas estudados 

(Tabela 9), em termos de nómero n:édio de alelos por loco 

(A), pela porcentagem de locos polimSrficos {P), e da 

heterozigosidade nédia observada (H) e esperada 
o 

(H ) -
e, 

Embora o número de alelos e locos analisados tenha sido 

pequeno, observa-se que as duas populações apresentam, 

praticamente, o mesmo número de indivf duos analisados (N). 

número médio de alelos por loco (A) e porcentagem de locos 

polim:Srficos (P). Porém, os valores de heterozisosidade 

observada 
,
CH

0
) e esperada {H

e
) não se apresentam na mesma 

ordem, para as duas populações ,. o que se reflete nos valores 

de F, onde para a população B ele é de 0,6063 e para a 

população Sé de 0,3419. Isto implica que, em termos de 

populações isoladas, a de Bauru {B) é muito ma.is endogâmica 

que a de Selvf ria {S). 

Estudos realizados por HAMRICK & LOVELESS 

{ 1986) em 29 espécies na Ilha de Barro Colorado no Panamá, 

onde se analisou em nédia 15,9 sistemas enzimáticos por 

espécie, foram encontrados uma nédia geral igual a 27,6% de 

locos polim:Srficos e um número de alelos por loco {A) igual 
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TABELA 9_ Variabilidade genética em duas populações 

População 

B 

s 

naturais de aroeira
,. 

avaliadas pelo tamanho nédio 

da amostra por loco {N) ,. pelo número médio de 

alelos por loco {A) ,. pela porcentagem de locos 

poli.m5rficoa (P) e pela heterozigosidade nédia 

observada (Ho) e esperada (He) _ 

N A 
p e j_ > 

455 ,. 7 2,7 66 ,, 7 

477,0 3 ,. 0 66 ,. 7 

Ho 
e 2 > 

0,140 
(0 ., 089) 

0,160 
(0 ,. 112) 

0 ., 356 
(0,183) 

0,243 
(0,113) 

(1) Um loco é considerado polim:Srfico se a frequência do 

alelo maia comum �o exceder a 0,95; (2) valores entre 

parênteses correspondem aos desvios padrões, fornecidos pelo 

BIOSYS-1. 

a 1,45, com uma heterozigosidade nédia (H) gue variou de 

0,000 a 0,216 ,. com nédia igual a 0,111- A heterozigosidade 

observada nas duas populações de aroeira ficaram próximas 

das obtidas por HAMRICK & LOVELESS {1986) ., muito embora a 

porcentagem de locas polim:Srficos e o número de alelos por 

loco foram bem maiores que os obtidos pelos referidos 

autores. 

HAMRICK (1983) ,. estudando 91 espécies 

tropicais e temperadas, fez entre elas, uma separação em 
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relação à aua história vitaL Assim, uma espécie como a 

aroeira que apresenta uma. ampla distribuição geográfica, se 

reproduz por sementes, é de fecundação cruzada e o 

polinizador é um animal ,. tendo pequeno alcance na dispersão 

de sementes e pertence ao bloco das epécies secundárias no 

processo aucessional, apresentam em média 3,24 alelos por 

loco ,. e uma porcentagem de locos polim:Srficos igual a 

68,28%_ HAMRICK & GODT { 1990) ampliaram os estudos de 

HAMRICK {1983) encontrando para uma em;écie de história 

vital semelhante a da aroeira uma. média de 2,0 alelos por 

loco e uma porcentagem de locos polim5rficos igual a 52,77%_ 

Os resultados apresentados em ambos os estudos ficaram 

próximos daqueles encontrados para as duas populações de 

aroeira estudadas (Tabela 9)_ 

O acúmulo destas informações, conforme colocam 

HAMRICK & I.DVELESS ( 1986) ,. é que poderá elucidar a dinâmica 

da biologia reprodutiva das espécies tropicais e, desta 

forma ,. se entender a estrutura genética das populações das 

espécies arb:Sreas tropicais_ Deve-se ressaltar ,. também, que 

os dados obtidos por HAMRICK {1983) foram maiores do que os 

de HAMRICK & LOVELESS (1986) ,. pois no primeiro trabalho 

foram incluí das também as espécies 

tropicais_ Porém, foi citado nos dois 

que as con.í feras temperadas têm maior 

isoenzimática nas suas populações, 

temperadas 

trabalhos 

n1 vel de 

do que as 

além das 

anteriores 

variação 

eapécies 

tropicais_ Todavia ,. tanto as angiosperma.a temperadas como as 

tropicais apresentam o mesmo nível de variação. 
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LOVELESS & HAMRICK (1987), estudando várias 

espécies arbóreas tropicais, encontraram valores nédios de 

65,6% de locas poli.m:Srficos {P) e uma heterozigozidade nédia 

{H) de 0,240, sendo que o número médio de alelos por loco 

{A) foi de 2,02. Portanto, para os parâmetros estudados {A e 

P), houve uma coerência entre os resultados obtidos para a 

aroeira, comparativamente ao de outras espécies arbóreas 

· tropicais, o que já não ocorreu com os parâmetros "F" e "t".

b. Diversidade genética entre e dentro de populações

As estimativas de diversidades genéticas total 

O\) ,. dentro de populações {H
8

) e a proporÇão da diversidade

entre populações em relaçã'.o a total {GsT), conforme NEI

{ 1973) ,, são apresentadas na Tabela 10. Por estes parâmetros, 

fica claro que a maior variação genética está dentro 

populações cH = 96 ,, 42%) ,, considerando a nédia dos dois 

locas polim:Srf icos, e a menor variação está entre as 

populações (G
8

T = 3,58%). Isto demonstra que a maior parte

da variação genética se encontra dentro das populações. 

BUCKLEY et alii ( 1988) ,. estudando duas 

populações de Bertholletía exelsa., bem distantes 

geograficamente, também encontraram resultados similares ao 

da aroeira, no que se refere a divergência genética entre as 

populações. Segundo os autores citados a pouca variação 

encontrada entre as duas populações de castanha do Brasil 

poderia ser explicada pelo fato das duas populações terem 



TABELA 10. Diversidades genéticas: total (1\,), dentro de 

LOCOS 

IDH 
AAT-1 
LAP-2 

MÉDIA e**> 

* Número

populações {H8 ) ,

entre populações 
e proporç:ão da diversidade 
em relação a total {GsT),

para três locos identificados por eletroforese em 

duas populações naturais de aroeira. 

*N H Hs 6sT T 

800 0,0198 0,0196 0 ,. 0101 
998 0 ,. 3692 0,3575 0,0317 

1000 0,5344 0 ,. 5137 0,0387 

2798 0,4519 0,4357 0,0358 

total de plantas analisadas nas duas populações 
** No cálculo d.a uédia não se considerou o loco 

monomórfico IDH.

sido originadas de um ancestral comum. PAIVA {1992) também 

encontrou uma maior variação dentro das populações {H6

99,86%). HAMRICK (1983) encontrou ,. para espécies com uma 

história vital semelhante à da aroeira ,. que 70,32% d.a 

variação genética estaria dentro da população e 29,68% entre 

populações. A baixa divergência genética entre as populações 

é confirmada por HAMRICK { 1989), para espécies que são 

di6icas e tem histórias vitais semelhantes a da aroeira. 

O índice de fixação calculado 

conforme WRIGIIT {1978) que corresponde ao coeficiente de 

endogamia dentro d.a população ,. para cada alelo por loco, é 

apresentado na Tabela 11. Verifica-se, por exemplo, 
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comparando-se a nédia da população de Bauru com a de 

Selvíria, que a primeira apresentou valores de endogamia 

iguais a 15,85% e 318,64% superiores à segunda ,, para os 

locos AAT-1 e LAP-2, respectivamente, o que refo:rÇa a 

discussão feita a respeito dos dados obtidos na Tabela 8. 

Portanto, através de parâmetros diferentes, chegou-se a 

memna conclusão a respeito da variação da endogamia entre as 

duas populações_ 

TABELA 11. Estimativas do índice de fixação {F ) dentro 
IS< i > 

LOCOS 

IDH 

AAT-1 

LAP-2 

da população para cada alelo por loco em duas 

populações naturais de aroeira. 

POP. 

B 

s 

B 

s 

B 

s 

1 

.. .  - . .

0,745 

0,776 
0,915 

0 ,. 450 
0 ,, 050 

ALELOS 

2 3 

0,745 

0 ,, 675 0 ,, 873 
0 ,, 410 0,400 

0 ,, 597 0,411 

0,174 0,203 

MÉDIA'•> 
4 

0,745 

0,753 
0,650 

0 ,. 281 0 ,, 494 
-0,012 0,118 

{*) Correaponde ao í ndice de fixação m§dio {F) de cada loco

dentro da população, medindo o excesso {-) ou a carência(+) 

de heterozigotos. 

As estimativas dos 1 ndices de fixação dentro 

da população (F
1

s), para a espécie (F > e a medida 
IT 

da 

diferenciação entre as populações ( F
8

T) são apresentadas na
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Tabela 12 ,. para cada um dos locas e alelos estudados. 

Comparando-se os locos polim5rficos ,. verifica-se que o AAT-1 

apresenta um i ndice F equivalente a 111 ,. 83% maior que o 
J:S -

encontrado para o LAP-2. F.m. relação ao F a superioridade é 
J:T -

de 99 ,. 18%. Mas em ambos os locos os valores de FsT foram

pr6ximos e baixos, indicando pouca diferenciação entre as 

populações estudadas para ambos os locos. Estes i ndices de 

TABELA 12. Estimativas dos índices de fixação dentro da 

população (F:rs), para a espécie (F
7T

) e medida da

diferenciação entre populações ( F8T) ,. para cada

alelo por loco em duas populações naturais de 

aroeira. 

A LELOS 
LOCOS F MÉDIA 

1 2 3 4 

IS 0,745 0 ,. 745 0,745 
IDH IT 0,747 0,747 0,747 

ST 0 ., 010 0,010 0,010 

IS 0,827 0,594 0 ,, 665 0 ,. 716 
AAT-1 IT 0,833 0,610 0,665 0,725 

ST 0 ,. 037 0,039 0 ,. 001 0,032 

IS 0,274 0,438 0 ,. 325 0 ,. 101 0 ,. 338 
LAP-2 IT 0 ,. 312 0,462 0,329 0 ,. 101 0 ,. 364 

0,052 0 ,. 042 0,006 0,001 0 ,. 038 

* 
IS 0,449 

CONJ. IT 0 ,. 517 
ST 0 ,. 035 

* M§dia dos índices de fixação para todos os locoa ,. com

exceÇão do IDH que é o monomSrfico.
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Wright assemelham-se aos de Nei, valendo ,, portanto ,, a mesma 

discussão anterior_ 

Os altos valores de F
:rs 

e F
J:T encontrados 

indicam uma carência de heterozigotos em ambos os locos_ 

Analisando-se estes parâmetros ,, para cada um dos alelos 

dentro dos locoa estudados, verifica-se um comportameno 

diferencial para cada alelo ,, elevando ou diminuindo estes

índices_ O mesmo ocorre em relação ao estudo realizado por 

PAIVA (1992) ,, porém, como este autor trabalhou com um número 

maior de locos e alelos, as diferenças nas nédiaa doa dois 

parâmetros citados não foram tão grande_ 

É interessante salientar que diferentes 

parâmetros, calculados por outras tecnologias e autores, com 

o mesmo significado, apresentaram, no caso do presente 

trabalho, resultados muito similares ,, no que diz respeito 

aos altos coeficientes de endogamia e a consequente baixa 

taxa aparente de fertilização cruzada_ 

4_2_3_ Comparação entre os resultados obtidos nas 

.análises eletroforéticas 

Uma comparação entre os resultados obtidos por 

diferentes nétodos utilizados para a estimativa da variação 

genética entre e dentro de populaçêSes, por dados de 

eletroforese, é apresentada na Tabela 13_ Nesta Tabela foi 

incluí da a distância genética de NEI (D), que não foi 

discutida anteriormente. 



Os parâmetros F
8T ,, 

e D medem a 

divergência genética entre as populações, por diferentes 

metodologias, sendo que todos eles apresentaram igualmente 

baixos valores ,, o que indica que as populações são bem 

pr6ximas ,, do ponto de vista genético. 

TABELA 13. Comparação entre os diferentes métodos, para a 

WRIGIIT 

(1978) 

FST = 0,035

FIT 0,517

FIS = 0,499

estimativa da variação genética entre e dentro de 

populaÇões, considerando alelos e 

identificados por eletroforese 

OS 

nas 

locos 

duas 

populações nativas de aroeira estudadas. 

WEIR NEI NEI 
{1990) (1973) (1972) 

e 0,049 
GST 2 

0,036 D 0,028 

F 0,, 520 

f 0,495 

FsT" F
1

T e F
18

: obtidos na média conjunta - Tabela 12; e
2

, F

e f: obtidos na anava conjunta - Tabela 7; GsT: obtida na

Tabela 10; D: fornecido pelo BIOSYS-1. 

Os parâmetros de Wright ( F
1

T e F
18 

) e os de

Weir (F e f) indicam um valor expressivo de endogamia, tanto 

para a espécie como para as populações estudadas. Pelo fato 

da aroeira ser considerada uma espécie dióica s6 isto já a 
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identifica como alógama_ No entanto, segundo KAGEYAMA & DIAS 

(1982), isso não implica que não possa haver acasalamento 

entre indi vi duos aparentados, provocando um tipo de 

estrutura nas populaçeíes bastante diferente da de uma 

espécie tipicamente panmí tica. Como se pode depreender, 

apesar do sistema reprodutivo da espécie ter relação com o 

tipo de estrutura de suas populações, não se pode prever o 

tipo de variação genética entre e dentro de popula.Ções só 

por esta carcterística. 

BAWA & OPLER ( 197 4) mostram que a presenÇ a de 

espécies di6icas é maior em florestas tropicais que nas 

temperadas, mencionando também que as espécies dióicas são 

polinizadas por pequenas abelha.a de várias espécies e também 

por moscas e a BUa vantagem, em relaçã'.o as plantas 

hermafroditas auto-incompatíveis, seria o fato das plantas 

di6icas explorarem uma maior quantidade de microhabitats. 

Segundo BAWA (1980) um dos fatos asBUJilidos na literatura é o 

de que a dioicia é uma forma de seleção para o aumento da 

fertilização cruzada. Porém, o autor argumenta que as 

pressões evolutivas para o aparecimento de espécies di6icas 

não é totalmente, para aumentar a fertilização cruzada, mas 

outros fatores ecológicos também estão envolvidos como a 

distribuição de nutrientes para as funções de macho e fêmea, 

seleção sexual, dispersão de sementes, polinização e 

predação. Portanto, a fertilização cruzada não é a força 

principal seletiva para o aparecimento de espécies dióicas. 

O fato da aroeira ser di6ica e estar 



apresentando expressiva endogamia pode ser devido a uma ou 

várias causas. A primeira delas seria o efeito "'gargalo de 

garrafa"' como é citado por NEI et alii {1975) onde sugerem 

que, neste caso, a heterozigosidade 11'.édia no começo é baixa 

{o que pode ser verificado na Tabela 16), tendendo a subir 

quando a população aumenta. No caso destas duas populações 

de aroeira, as mesmas poderiam ser originárias de poucos 

indivíduos remanescentes de derrubadas de floresta.a 

primárias. Assim, esses indivíduos teriam iniciado a nova 

colonização da aroeira, acarretando baixos valores de 

heterozigosidade nédia a altos coeficientes de endogamia. 

Neste caso, devia ocorrer uma divergência entre as duas 

populações ,. decorrentes do processo de amostragem ,. o que não 

foi constatado para os locas estudados. 

Outro fator que pode ter levado a se encontrar 

valores expressivos de endogamia e baixos na taxa aparente 

de fertilização cruzada, nas populações de aroeira 

estudadas, podem estar relacionados com a amostragem feita. 

Assim ,, BROWN & WEIR { 1983) fazem algumas questões sobre 

estratégias de amostragem que poderiam ter interferido na 

obtenção dos dados apresentados: i) Quantas populações �o 

necessárias? ii) Quantas famí lias em cada população devem 

ser amostradas? iii) Quantas plantas por fam.1 lia devem ser 

amostradas? i v) Quantos locos devem ser analisados por 

família? As respostas a estas perguntas s:> serão possíveis 

de serem respondidas, quando um número maior de estudos 

forem realizados com aroeira, podendo ou não confirmar os 
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dados obtidos neste estudo. LIU & GODT (1983) acrescentam 

ainda a estas questões os fatores de heterogeneidade 

ambiental que são manifestados na forma de pressão 

ambiental ,. sobre o fluxo gênico da espécie ,. interferindo ,.

portanto ,. nos padrões de distribuição da variabilidade 

genética da espécie. 

GURIES & LEDIG (1982) citam várias eBJ:écies de 

plantas com valores de F variando de O ,. 41 a O ,. 67 e que 
IS 

estes valores observados em espécies de cruzamento são pelo 

fato de ter havido troca de gens entre indivíduos 

aparentados ,. aliado ao fato da limitada área de dispersão de 

sementes da espécie e a tendência do inseto polinizador em 

visitar flores adjacentes. Também é citado pelos autores que 

cruzamento entre vizinhos é equivalente ao cruzamento entre 

parentes ,. resultando em uma deficiªncia de heterozigotos. 

SCHAAL ( 1975) trabalhando com uma 

herbácea ,. de cruzamento, encontrou valores de F
18 

F
1T 

= 0,426 e F
sT

= 0,069 ,. estes altos valores de 

planta 

0 ,. 407 ,. 

segundo a autora, poderiam incluir parte do F
sT

devido ao 

efeito Wahlund que pode ser originá.rio de várias formas: a 

primeira delas seria a superestimativa do tamanho de 

vizinhança; a segunda estaria ligada ao fato de se realizar 

uma amostragem com uma área delimitada em uma espécie de 

distribuição variável; e a terceira seria pelo fato de estar 

havendo sobreposição de gerações, o que resultaria em uma 

amostragem com deficiªncia de heterozigotos. 

A análise das populações de aroeira feita ao 
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nível de plântulas, onde segundo MUONA { 1990), em populações 

naturais predomina a endogamia, que é eliminada da população 

quando a mesma atinge o estágio adulto_ Este fenômeno 

poderia também ter contribuido para se encontrar esse nível 

expressivo de endogamia nas populações de aroeira estudadas_ 

Pois, segundo YAZDANI et alii ( 1985) o 1 ndice de fixação 

{coeficiente de endogamia) é maior nas fases mais jovens das 

plantas do que na fase adulta_ Portanto ,. se o presente 

estudo fosse realizado a partir de folhas adultas de aroeira 

de uma população natural, talvez as populações apresentassem 

um menor coeficiente de endogamia, o que ficaria em 

concordância com os resultados d.a literatura para as 

espécies arb6reas tropicais, pois nestes estudos o tipo de 

material da planta utilizado são folhas adultas_ 

Embora não existam estudos que comprovem a 

existência ou não da apomix.ia em aroeira, observações 

pessoais em uma árvore, isolada no Parque d.a ESALQ, que 

apresentou flores femininas, mostrou que a mesma produziu 

sementes férteis sem que houvesse a presenç:a de uma árvore 

masculina por perto, d.ando então indícios de que este 

:fenômeno talvez seja possível de acontecer em aroeira, pois 

segundo ASHTON (1984) a presenç:a de apomixia em espécies 

tropicais raras é um fenômeno relativamente comum_ Portanto, 

se tal fenômeno ocorrer, em aroeira, o mesmo poderia elevar 

a endogamia em populações desta espécie_ No entanto, se 

fosse esse o caso ,. a variação dentro de famílias seria muito 

baixa ,. o que não se verificou, conforme será discutido 
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adiante. Uma outra possibilidade de formação de sementes 

seria a polinização a longa distância da espécie. 

Portanto, os níveis de endogamia 

nas popula,;ões de aroreira estudadas poderiam 

origens: a) efeito de estrutura familiar nas 

estudadas que ocorreu em fUI1Ção da perturbação 

encontrados 

ter quatro 

popula,;ões 

existente ,.

levando ao cruzamento entre indi vi duos aparentados; b) 

problemas de amostragem com o número de locos estudados, 

pois uma informação ma.is segura seria obtido com estudo de 

um número maior de alelos e locos isoenzimá.ticos; e) 

análises eletroforéticas feitas na fase de plãntulas, onde 

em condições naturais predominam os homozigotos, portanto, 

há uma maior probabilidade dos indivíduos amostrados serem 

homozigotos; d) uma possível existência de apomixia, embora 

esta última �o tenha respaldo na literatura. 

Segundo HAMRICK (1983) as espécies tipicamente 

al6gamas mostram alta variação genética dentro de populações 

e pequena divergência genética entre popula,;ões. No caso da 

aroeira, que é al6gama, pois é di6ica, está ocorrendo 

significativa variação genética dentro de populaç�es e 

pequena divergência entre, o que é bastante coerente_ A 

única incoerência é o fato da espécie apresentar baixo valor 

para a taxa aparente de fertilização cruzada ( t) _ Isto 

reforça a hipStese de que o baixo "t" é decorrência de um 

alto valor de "F", causado, provavelmente, por acasalamento 

entre indivi duos aparentados e não por autofecundaÇão. 

Porém, deve-se ressaltar que esta fórmula de estimar a taxa 
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de fertilização cruzada de uma espécie ,. como foi apresentada 

neste trabalho, não é a única e ,. como coloca JAIN (1979), 

fazendo uma comparação entre diferentes nétodos de 

estimativa do valor de "t", em alguns casos, quando várias 

metodologias são aplicadas para o mesmo material pode-se 

chegar a resultados diferentes. Este fato fica evidente nos 

trabalhos de YEH et alii (1983) e KING & DANCIK (1984) onde 

duas metodologias de estima.tiva de ··t" foram utilizadas em 

Eucalyptus citriodora e Picea glauca, respectivamente. 

4.3. Resultados obtidos por análises quantitativas 

4.3.1. Análises individuais dos testes de progênies 

As estimativas dos parãmetros estatísticos 

obtidos nas duas populações, nas análises individuais em 

blocos casualizados, para os testes de progênies nas 

populações de Ba.uru-SP (Pop. B) e Selvi ria-MS (Pop. S), para 

as características silviculturais: 1) altura de plantas (m); 

2) altura da primeira bifurcação (m); 3) diâmetro a 30 cm 

(cm); 4) espessura da casca a 30 cm (cm); 5) densidade da

casca a 30 cm (g/cm.
3

); 6) densidade básica da madeira a 30 

3 

cm (g/cm ) ; 7) diâmetro médio da copa (m); 8) peso da 

matéria seca da copa (kg) e nutricionais: 9) N (%); 10) P

(%); 11) K (%); 12-) Ca (%); 13) Mg (%); 14) S (%) são 

apresentados na Tabela 14. 

O coeficiente de variação experimental variou 
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TABELA 14. ,Co�ação entre alguns parãmetros estati eticos. 
para a.a características eilviculturais e 
nutricionais estudadas nas popu.laç�es de aroeira 
de Ba.uru-SP (Pop. B) e Selví ria - HS (Pop. S) ,, 

estimados aos 3,5 anos, em Selví ria-HS. 

CAR. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

x.< 1.) 

3 ,, 62 

6 ,, 41 

0,416 

0,539 

2,52 

3,56 

1 ,. 892 

0 ,. 118 

0 ,. 803 

0 ,. 673 

0 ,. 215 

0 ,. 073 

POP. (B) 

F 

1,.63ne

• 

1,86 

1,44ns

1,.00ne

1,07ne

1,28ns

1,.08ne

1 ., 40ns

1.,67ns

1 ,. 98 

POPULAÇÕES 

CVexp 

14,86 

17,76 

11 ,. 99 

11 ,. 65 

6,03 

15 ,. 70 

38 ,. 87 

6 ,. 56 

13,43 

15,65 

15,.18 

24 ,. 43 

15 ,. 25 

x. 

3 ,. 45 

0,96 

6,43 

0 ,. 424 

0,528 

2,51 

3,30 

1,906 

0 ,. 128 

0,766 

0 ., 752 

0 ,, 240 

0 ,. 085 

POP. (S)

F 

• 

1,.18 

1,.31ne

1,00ne

o.67ne 

2 ,, 11·· 
• 

1,82 
• 

1,. 81 

0,.94ne

1,,22ns

0,62ne

CVexp 

11 ,, 54 

17 ,. 35 

12,41 

12,10 

5,48 

12,03 

30.68 

7 ,. 86 

20,49 

17,37 

16 ,. 26 

20,49 

16 ,. 01 

<t> X: nédia geral da popula;:ão; .. F .. : obtido em cada teste

de progênies para tratamentos ( fami lias) ; CVexp.: 

coeficiente de variação experimental em %. 
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de 6,03% a 38,87% na Pop. B, para as características 5 e 8, 

respectivamente, apresentando uma nédia de 15,38%. Na 

Pop. S essa variação foi de 5,48% a 30,68%, para as 

características seis e oito, respectivamente, com uma nédia 

de 14,69%. Portanto, em relação a este parâmetro eatatí stico 

as populações apresentaram, praticamente, o mesmo 

comportamento. 

Na população B apenas as características três 

Ç. doze apresentaram aigniflcãncia entre famílias. Em relação 

a população S as caracter.f sticas três, sete, oito e nove 

apresentaram sign.if ic:ãncia entre famí lias; o que vem 

demonstrar as propriedades intrínsecas de cada população. 

A população S, que é do mesmo município onde 

foram instalados os dois testes de progênies, apresentou um 

crescimento nédio, em altura, um pouco inferior a Pop. B. 

Quanto ao I.M.A. (Incremento Médio Anual), o da Pop. B foi 

de 1,03 m e  o da Pop. S foi de 0,98 m. Embora não tenham 

sido instalados os mesmos testes de progênies em Ba.uru-SP, o 

que permitiria se estimar a variância da interação genótipo 

x ambiente, verifica-se, nesta comparação de �dias e de 

I.M.A., que ela está presente. ReBUltados da literatura 

apresentados por NOGUEIRA {1977), GARRIDO (1981), NOGUEIRA 

et alii (1982) e FAO (1986) apresentam I.M.A. iguais a 0,62 

m, 1,07 m, 0,99 m e  1,28 m, respectivamente, para vá.rios 

locais do Estado de São Paulo. LIMA et alii (1982) 

encontraram um I.M.A. de 0,57m em Petrolina-PE. Portanto, 

as populações estudadas vêm apresentando um desenvolvimento 
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comparável __ ao de ensaios anteriores ,. sendo que em alguns 

casos é superior e em outros inferior. As outras 

características analisadas serl\i'.o abordadas posteriormente. 

As estimativas da variância entre plantas 

dentro de famí lias ( G: ) ,. da 

variância entre famí lia ( � ) ,. 

variância do 

da variância 

-2
erro (GE ),

fenotipica 

nível de nédia de famí lias ( G2 

) e as relações RF 

c5> ,. e RP 

F 

apresentadas nas Tabelas 

da 

ao 

ABa 

para Pop. B e A8b ,. para a Pop. B ( ver apêndice) . Estas 

estimativas é que deram suporte ,. para o cálculo das 

estimativas dos parâmetros genéticos apresentados nas 

Tabelas 15a para Pop. B e 15b ,. para a Pop. S. 

Verifica-se que na nédia geral das 

ca.racterí sticas quantitativas as relações "RF" e ''RP''

apresentaram ,. respectivamente, valores iguais a 31,80 e 

3 ,. 47 ,. para a Pop. B e de 26,80 e 6,04, para a Pop. S ,. o que

caracteriza o sistema reprodutivo da aroeira, como uma 

espécie de cruzamento entre indivíduos. Estudos genéticos 

realizados por SIQUEIRA
1

, para várias proce<iªncias de 

aroeira do Estado de São Paulo e de Selví ria-MS ,. mostraram 

valores de de "RF" e "RP" ,. iguais a 8 ,. 35 e 1 ,. 44, 

respectivamente, para a última procedência com idade de 

quatro anos. Já para as outras procedência com idade igual a 

nove anos, os valores de "RF" variaram de 3 ,. 31 a 16,06 e os 

{U 

SIQUEIRA, A. C. M. F. Clnslilulo Flor-eslat sao Pauto, 

Baur-u-SP> comunicaçao pessoal, 1992. 
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encontrados por SIQUKIRK e os 
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a magnitude doa dados 

do presente trabalho 

(Tabelas ABa e ABb) para altura de plantas nao sejam os 

meBmOs, em ambas as situaçe5es eles fazem inferência para a 

predominância de um sistema. de cruzamento entre os 

indivíduos, para as populaçe5ea de aroeira. 

As estimativas dos parâmetros genéticos, 

apresentados nas Tabelas 15a, Pop. B e 15b. Pop. S, 

mostraram que em ambas as populaçe5es o controle genético das 

caracter! aticas estudadas. na média geral, foram baixos. 

Isto pode estar relacionado com a idade (3 ., 5 anos) em que 

foram obtidos os dados, já que a aroeira é uma espécie 

longeva e, portanto, muitos genes podem �o ter se 

manifestado ainda, ou então deve-se às propriedades 

intrínsecas das popu.laçe5es estudadas. Verifica-se, quanto ao 

1 ndice de seleção (b), que o mesmo variou de 0,00 a 0,57, 

para as caracter! aticas 14 e 12, respectivamente, com uma 

nédia geral,. para Pop. B de 0 ,. 31. Quanto a Pop. S a nédia 

geral deste parãmetro foi de 0 ,. 23 e o mesmo variou de 0,00 

(6 ,. 10, 12 e 13) a 0 ,. 53 (8 e 9) ,. sendo que os números entre 

parênteses indicam as características onde estes pa.rãmetroa 

foram obtidos; a nédia geral nesta população foi de 0.23. 

Este índice segundo VENCOVSKY ( 1987 a) quanto ma.is próximo de 

1,00 melhor é a característica para ser selecionada. Neste 

(1) 

SIQUEIRA, A. C. M. F. Clnsli.lut.o Floreslo.l de sao Po.ulo, 

Bauru-SP> comunico.çao pessoo.l, 1992. 
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trabalho verificou-se que na média geral o valor deste 

parâmetro entre as duas populações estudadas, estão 

pr6ximos, havendo uma ligeira superioridade da Pop. B em 

relação a Pop. S, porém existe pouca correlação entre os 

resultados encontrados para este parâmetro entre uma e outra 

população, guando se analisam as caracterí sticas 

guantitativas estudadas individualmente. 

A herdabilidade ,. no sentido restrito, foi 

calculada em três níveis: h2
, ao nível de plantas; �, ao 

nível de média de famí lias; h
2 

, ao nível de progênies dentro 
D 

de famílias. Ao lado de cada uma destas herdabilidades se 

encontra o seu respectivo coeficiente de variação 

fenotípico. Portanto
,. é possível se especular gual seria o 

ganho na seleção, em porcentagem ,. para uma determinada 

característica ,. aplicando-se a seguinte fórmula: 

2 Gs (%) = k. CVF. h , C32>, onde k corresponde ao diferencial

de seleç:ão estandardizado em unidades de desvio padrão da 

característica que está sendo selecionada (VENCOVSKY ,. 

1987a). Considerando a má-dia geral das características 

estudadas há uma ligeira BUperioridade da estima.tiva da 

herdabilidade, calculada nos três níveis ,. para a população B 

em relação a população S. Quanto aos coeficientes de 

variação fenotí pico ,. na ID'?dia geral a Pop. S apresentou 

valores maiores ao nível de plantas e de progênies dentro de 

famílias, sendo inferiores ao nível de média de famílias. 

Nas populações de 

no presente trabalho, os valores 

aroeira 

nédios 

estudadas, 

encontrados 
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TABELA 15a. Comparação entre a estimativa de alguns 

parâmetros genéticos e fenotípicos, para as 

caracterí sticas quantitativas estudadas na 

população de aroeira de Ba.uru-SP (Pop. B), 

estimados aos 3, 5 anos em Selv1 ria-MS _ 

CAR. 1/* >

01 0,18 
02 0,46 

03 0,54 
04 0,38 
05 0,04 
06 0,15 
07 0,30 
08 0 ,. 16 
09 0,36 
10 0,47 
11 0,30 
12 0,57 
13 0,38 
14 0,00 

x o,31 

2,68 
8 ,. 11 

6,43 
4,49 

0,24 
1.22 
4,80 
6,16 
2,40 

6,35 
4,66 
8,69 
9,29 
0,00 

4,68 

24,06 
41,20 

23,98 

21,96 
9,64 

13,78 
26,45 
68,28 
10,32 
23,57 
25,10 
28,67 
41,78 
18,25 

26,93 

0,05 
0,16 
0,29 
0,17 
0,00 
0,03 
0,13 
0,03 
0,22 
0,29 
0,14 
0,37 
0,20 
0,00 

0,15 

cv
F 

8,99 
13,07 

9,45 

8,08 
3,49 
4,72 

10,26 
23,27 

4,48 
10,02 
10,17 
12,34 
16,89 

6,77 

10,14 

0,09 
0,38 
0,46 

0,31 
0,00 
0,07 
0,22 
0,07 
0,28 
0,40 
0,21 
0,50 
0,30 
0,00 

0,24 

20,02 

38,77 
21,10 

19,34 
8,04 

12,05 
22,16 
59,63 

8,07 
19,46 
20,26 
24,15 
34,65 
12,22 

22,85 

0 ,. 05 

0,13 
0,28 

0,16 
0,00 
0,03 
0,14 
0,03 
0,26 
0,32 
0,16 

0,39 
0,22 
0,00 

0,16 
<*> b: índice de seleção = CV

0
/CVexp.; CV

q,.
: coef. de var. 

genético; CV : coef _ de var _ fenotí pico; h2 

: herdabilidade, 
F 

no sentido restrito, ao n.í vel de plantas; cv- : coef. de var. 
F ~ 

fenotí pico, ao ní ve 1 de nédia de famí lias; � :
herdabilidade, no sentido restrito, ao nível de nédia de 
famílias; CV : coef. de var. fenotí pico dentro de famílias; 
- D 

�: herdabilidade, no sentido restrito, ao nível de plantas 
dentro de famílias. 
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TABELA 15b. Comparação entre a estimativa de alguns 

b-<*>CAR. 

01 0,33 
02 0 ,. 34 

03 0,25 
04 · 0 ,. 32
05 0,03 
06 0 ,. 00 

07 0 ,. 62 

08 0,52 

09 0,52 

10 0,00 

11 0 ,. 27 
12 0,00 
13 0,00 
14 0 ,. 08 

x 0,23 

parâmetros genéticos e fenotí picos ,, para as 

caracter.í aticas quantitativas estudadas na 

população de aroeira de Selví ria-MS (Pop. S) ,.

estimados aos 3,. 5 anos em Selví ria-MS. 

3,80 
5 ,. 85 
3,05 
3 ,, 87 
0,19 
0,00 
7,51 
6 ,. 07 
4 ,, 07 
0,00 
4,75 
0 ,. 00 
0,00 
1,35 

3,61 

23,70 
41,18 
25,14 
23,57 
10,90 
12,98 

27,01 
68,84 
13,07 
30,18 
25,98 
26,43 
43,09 
19,90 

28,00 

0,10 
0,08 
0,06 
0,11 
0,00 
0,00 
0 ,. 31 
0,22 
0 ,, 39 
0 ,, 00 
0 ,, 13 
0,00 
0,00 
0 ,, 02 

0,10 

cv
F 

7,67 
11 ,. 60 

7,79 
7 ,, 99 
3,23 
2,59 

10 ,, 23 
23,91 

6,10 
11,47 
11,10 

7,40 
8,42 
9,34 

9,20 

0 ,. 24 

0,25 
0,15 

0,23 
0,00 
0,00 
0,54 
0,45 
0,45 

0,00 
0,18 
0,00 
0,00 
0,02 

0 ,. 18 

21,67 

39 ,, 27 
23,06 

21 ,, 18 
9 ,, 99 

12 ,. 72 
24 ,, 47 

63,36 
10,25 

23,82 
19,96 

23,04 
41 ,, 35 

12 ,. 51 

24,76 

í/ 

0 ,. 09 

0 ,. 07 
0,05 

0 ,. 10 
0,00 
0 ,. 00 
0,28 

0,19 
0,47 

0 ,. 00 
0,17 
0,00 
0,00 

0,03 

0 ,, 10 
(*> b: índice de seleção= CV

0
/CVexp.; CV

Q..
: coef. de var. 

genético; CVF: coef_ de var. fenotípico; h2

: herdabilidade, 
no sentido restrito, ao nível de plantas; cv-: coef. de var. 

F -

fenotí pico, ao ni vel de m§dia de familias; �:
herdabilidade, no sentido restrito, ao nível de média de 
familias; CV : coef. de var. fenotí pico dentro de famílias; 
- D 

h;: herdabilidade, no sentido restrito, ao nível de plantas 
dentro de famílias. 
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para o coeficiente de variação genético (4.68% e 

3. 61%, para as populações B e s, respectivamente) 

e de herdabilidade, no sentido restrito (0,15 e 0,10 

para 

foram 

as populações 

inferiores 

B 

aos 

e s, respectivamente) 

encontrados por 

SIQUHIRA
1 

para a altura de plantas: uma herdabilidade de 

0,26, no sentido restrito, ao nível de plantas e um 

coeficiente de variação genético de 6,45%, para a

procedência de Selví ria-MS, aos quatro anos de idade, 

instalada em Lui s Antônio-SP. _ Ainda em relação ao valor do 

coeficiente de variação genético encontrado para a aroeira, 

neste trabalho, o mesmo foi superior aos obtidos por 

KAGEYAMA (1990) para várias espécies nativas, avaliando a 

altura de plantas ( CV 
0 

3,25%)_ Desta forma pode-se 

concluir que as populações de aroeira estudadas mostraram 

uma variação genética dentro da �dia encontrada para as 

espécies nativas. 

Da meBIOa. forma, o coeficiente de variação 

dentro de progênies (CVD), que expressa a variação entre 

plantas dentro de famílias, apresentou valores mé-dios de 

22,85% e 24,86%, para as populações B e S ,. respectivamente, 

que são muito semelhantes aos obtidos por KAGEYAMA (1990) 

para diversas espécies nativas (CV = 22,29%) _ Isto reforÇa 
D 

a hipótese de não apomixia nas populações de aroeira, já que 

(1.) 

SJ:QUE:IRA, A. C. M. F. Unst.i.t.uto Florestal de São Paulo, 

Bauru-SP> cornuni.ca.çao pessoal, :ts>92.. 
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se este fenômeno tivesse ocorrido haveria uma variação muito 

baixa dentro d.as progênies_ 

4_3_2_ Análise conjunta dos testes de progênies e 

comparação com o estudo das isoenzimas 

As estimativas da variância entre populações 

-2 
( GP ) , entre famf lias dentro de populações dentro de 

parcelas (G:), obtidas na análise conjunta, envolvendo as 

duas populações de aroeira, para cada um dos caracteres 

quantitativos estudados, permitiram o cálculo da estimativa 

da variância total (V0) ,, <P>; como também a estimativa da 

variância entre repetições dentro de populações 

apresentadas na Tabela A9 (ver apêndice)_ Estas estimativas 

serviram de base para o cálculo da proporção da 

variabilidade genética entre :z -
(lJP/VO), 

(8). e dentro de 

populações (;;;vº + ê-;hº),, (tO), apresentadas na Tabela 16 :, 

juntamente ,. com os valores de "F" obtidos para as variações 

entre populações. 

Dos quatorze caracteres quantitativos 

analisados ,. não se detectou variação genética significativa 

para nenhum deles ,. a julgar pelos valores de "F" obtidos. 
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TABELA 16_ Estimativas do valor de "F" entre populaçé:Sea e da 

CAR. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

MtDIA (1} 

-2 -

distribuição genética entre {GP/V0), <e>,e dentro

(G2 /V + G2 ,IV ) , , 1 o> , das populações de aroeira
F O D O 

estudadas, obtidas na análise conjunta para as 

características quantitativas ,. estima.das aos 3,5 

anos, em Selvi ria-MS_ 

VARIAÇÃO GENÉTICA 

ENTRE DENTRO 
..F .. 

-2 -

G
P/V

O 

-2 -

(jF/VO

-2 -

GD/VO 

0,.42
ns -0,0440 0 ,. 0249 1,0191 

0, 14ns -0,0148 0,0322 0,9826 

0,05ns -0 ,. 0768 0,0531 1,0237 

0,09
ns

-0,0489 0,0410 1,0079 

0,.68ns 

-0 ,. 0115 0,0008 1,0107 

0,.29ns -0 ,. 0485 -0,0055 1,0540 

0,.04ns
-0,1299 0,0769 1,0530 

O, 10ns -0,1064 0,0397 1,0667 

0,08ns
-0,1304 0 ,. 1301 1,0003 

1,48ns 0,0257 0,0275 0 ,. 9468 

0,.69
ns -0,0156 0 ,. 0528 0 ,. 9628 

1,.03ns
0 ,. 0032 0,0264 0,9704 

2,.16ns 0,0222 0,0005 0,9773 

0,.88ns -0,1082 -0,0988 1,2070 

-0 ,. 0489 0 ,. 0287 1 ,. 0202 

(0,0000) (0,0274) (0,9726) 

<1> - Valores entre parênteses foram calculados em fuu;âo do

total da estimativa da variância genética dentro (1,0489 = 

100%). 
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A variação genética entre populações <G!tv
0

), 

<a>, foi baixa para a maioria das características 

quantitativas analisadas, com uma nédia geral igual a 

-0,0489 (0%). Fm relação a variação genética dentro de

apresentou uma llédia de 0,0287 (2. 74%). Portanto. a relação 

{G:/V0) detectou uma maior variação dentro das populações.

tendo uma nédia de 1, 0202 ( 97, 26%) . 

Fazendo-se uma comparação da porcentagem da 

variação genética entre e dentro de populações pela técnica 

da eletroforese e pela análise doa caracteres quantitativos, 

verifica-se que houve coe�ncia entre os dois nétodos, pois 

analisando-se os parãmetros estima.doa na Tabela 13 (FsT, e 
2

, 

G
5 T 

e D) eles apresentaram uma n:édia de 0,037, ou seja, 

3, 70% da variação genética é devida a diverg@ncia entre 

populações e 96,30% se refere às variações dentro de 

populações. Os dados nédios da variação genética entre (0%) 

e dentro de populações ( 100%), obtidos através da análise 

dos caracteres quantitativos (Tabela 16), foram mu.ito 

similares aos de isoenzimas. Esse tipo de resultado :foi 

també-m encontrado em estudos citados por HAMRICK (1983). 

LAGKRCRANTZ & RYMAN ( 1990) , trabalhando com caracter1 sticas 

mor:fo16gicas e variações isoenzi.má. ticas em populações de 

Pícea abíes, observaram o mesmo padrão de distribuição da 

variabilidade genética, tanto pelo estudo das 

características morfológicas quanto pelo estudo das 

isoenzimas. Isto levou estes pesquisadores sugerirem que as 
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mesma.a forças evolutivas tenham agido em ambos conjuntos de 

caracteres. 

Se estes resultados são consistentes, e se 

esta comparação é possível, isto abre boas perspectivas para 

a utilização da genética guantitativa em espécies arbóreas 

nativas ,, visando quantificar variações genéticas entre e 

dentro das populações naturais. Isto reforÇa a necessidade 

de ·•se buscar caracteres alternativos ,, fugindo dos 

tradicionais e poucos caracteres ailviculturais utilizados 

para as espécies exóticas de interesse econômico no Brasil. 



5. CONCLUsÕES

Os resultados obtidos e discutidos 

trabalho permitiram as seguintes conclusí:Ses: 

91. 

neste 

a) a técnica da eletroforese mostrou-se eficiente no estudo

de genética de populações de aroeira, na fase de 

plãntulas, sendo possível uma avaliação de duas 

populações de aroeira, através do uso de três sistemas 

enzimáticos: AAT, IDH e LAP em um mesmo sistema de 

tampões de cuba e do gel. Outros sistemas enzimáticos 

mostraram-se promissores, como o ADH, 6PG, HDH, PGM, PGI� 

ACP e (3-EST ,. porém, necessitariam de maia alguns ajustes. 

Quanto aos demais: ALD, G2D,. GDH, GPD, ME, G6PD ,, SKDH e 

�-EST não foram satisfatórios para este estágio da 

planta; 

b) as populações de aroeira estudadas apresentaram uma

expressiva endogamia e uma baixa taxa aparente de

fertilização cruzada, detectados por várias metodologias

de análises isoenzimáticas ,. o que sugere perturbações nas

populações amostradas, ou uma amostragem deficiente do

número de locos estudados;
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e) o número de alelos po loco ,. a heterozigosidade nédia e a

porcentagem de locos polim:Srficos foi coerente com os

resultados para espécies arbóreas tropicais. assim como a

maior variabilidade genética dentro do que entre as

populações ,. detectada por várias metodologias utilizadas ,.

para as isoenz:unas;

d) as médias do coeficiente de variação genético e dentro de

progênies ,. para. os caracteres quantitativos 

apresentaram valores coerentes com os da 

A distribuição da variação genética foi maior 

estudados ,.

literatura. 

dentro do 

que entre populações. o gue evidenciou gue uma análise da 

nédia de vários caracteres quantitativos apresentou 

resultados próximos ao estudo das isoenzimas; 

e) em função dos problemas genéticos detectados nas duas

populações, no que diz respeito a endogamia, colocando

dúvidas sobre a norma.lida.de das mesmas, recomenda-se a

coleta de sementes em populações de florestas primárias ,.

tanto para a conservação "ex situ" ,. como para novos

estudos gue venham contribuir para a discussão da

questão.
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Tabela Al. Recentes estudos de variaÇões iooenzi.néticas em 

pesquisas com espécies florestais de con.1feras e 

• (1} 

angioapermas. 

ES:PtCIES 
ESTUDADAS 

1) Coní feras

Cunnin,gha.m.ia 

ia,tc,eoiata 

Picea abies 

ENZIMAS/ 
LOCOS 

GDH/1 

GOT/3 
IDH/1 
6PGDH/2 
PGI/1 
SKDH/2 

EST/2 
LAP/2 
SAP/2 

AAT/3 

CAT/1 
DIA/1 
EST/1 
GDH/1 
PGI/2 
IDH/2 
LAP/2 
MDH/3 
PGDH/4 
PGM/1 
SOD/2 

AAT/3 

CAT/1 
DIA/1 
EST/1 
GDH/1 
PGI/2 
IDH/2 
LAP/2 
MDH/4 
PGDH/2 
PGM/1 
SOD/2 

ALELOS/ REFERÊNCIAS 
LOCOS 

4 

3/3/3 
4 

6/3 
6 

7/3 

2/3 
4/4 
3/5 

3/3/1 

3 
1 

4/-
3/-
4/4 

2/1/1 
-/4/-/1 

1 
1/-

4/4/1 

1 
1 
4 
3 

3/1 
5/2 
5/3 

2/2/1/2 
5/2 

3 
2/1 

MüLLER-STARCK & 
LIU (1988) 

BERGMANN (1977) 
.. 

.. .. 

LAGERCRANTZ et alii 
(1988) 

.. .. 

.. .. 

LAGERCRANTZ & RYMAN 
(1990) 

.. 
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Tabela Al. (Continuação ... ) 

ESPÉ:CIES ENZIMAS/ ALELOS/ REFERÊNCIAS 
ESTUDADAS LOCOS LOCOS 

Picea aia-uca GDH/1 2 KING & DANCIK 
(1984) 

IDH/1 3 .. 

PGI/1 3 
PGM/1 2 

Picea mariana ALD/1 3 BOYLE & MORGENSTERN 
(1985) 

AAT/1 3
.. .. 

FUM/1 4
.. .. 

G6P/1 4
.. .. 

GDH/1 2 
IDH/1 3

.. .. 

MDH/3 2/1/5 
.. 

PGM/1 3
.. 

6PGD/2 3/3 
PGI/1 5

.. 

SKDH/1 3 

ALD/1 3 BOYLE & MORGENSTERN 

(1987) 
AAT/1 3

.. .. 

FUM/1 2 
G6P/1 4

.. 

GDH/1 2 
IDH/1 2 .. 

MDH/1 3 
PGM/1 3

.. .. 

6PGD/2 3/3 
PGI/1 3 

AAT/3 1/2/3 PITEL et alii (1987) 
MDH/4 1/1/4/1 
AC0/1 3 
GDH/1 2 
PGM/1 3 
LAP/2 2/1 
SKDH/1 2 

Pinus 

at tenuata ACPH/3 2/2/2 CONKLE (1979) 
ADH/1 3 
EST/1 6

.. 

GDH/1 1 .. .. 

GOT/3 2/2/2 
.. 
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Tabela Al. (Continuação ... ) 

ESPÉCIES ENZIMAS/ AI.ELOS/ REFERÊNCIAS 
ESTUDADAS LOCOS LOCOS 

Pinus 

at tenuata G6PD/2 2/1 CONKLE (1979) 
IDH./1 2

.. 

MDH/3 1/2/1 
.. 

LAP/2 3/2 
.. .. 

6PGD/2 2/2 
.. .. 

PGM/1 2
.. 

SOD/2 1/1 
.. .. 

Pin:u.s contorta AAT/2 3/4 YKH & LAYTON (1979) 
AC0/1 4

.. .. 

ADH/1 4
.. 

AK/2 3/2 .. .. 

DIA/2 4/3 
.. .. 

GDH/1 3
.. 

G6P/1 3
.. .. 

IDH/1 2
.. 

HDH/4 2/3/3/4 
.. .. 

MK/2 1/5 
.. 

PEP/1 2 .. .. 

PGI/2 3/3 
.. 

PGH/1 4
.. .. 

6PG/2 4
.. .. 

PHOS/1 5
.. .. 

GW/1 2 

ACPH/4 2/5/1/2 CONKLE (1979) 
AC0/1 2

.. 

ADH./1 5
.. 

ALD/2 2/2 
CAT/1 2 
DIA/3 3/3/3 
EST/3 7/3/3 

.. 

F-KST/1 2 
GDH/1 3

.. 

GOT/2 4/2 
G6PDH/2 2/2 
IDH./1 2 
MDH/3 3/5/3 

.. 

LAP/2 4/5 
ALAP/2 2/2 

.. 

PEP/1 1 

PER/2 2/7 
.. .. 

6PGD/2 2/2 .. .. 

PGI/2 2/2 .. .. 

PGM/1 1
.. 

SOD/2 1/2 
.. .. 
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Tabela Al. (Continuação ... ) 

ESPÉCIES ENZIMAS/ ALEI.OS/ MEF.ERÊNCIAS 

ESTUDADAS LOCOS LOCOS 

Pinus 
jeffreyi ACPH/2 4/5 CONKLE (1979) 

AC0/1 3 .. .. 

ADH/1 3 
ALD/2 2/1 

.. 

CAT/1 3
.. .. 

DIA/4 5/2/2/2 
EST/3 6/6/3 

.. .. 

F-EST/1 3
.. .. 

GDH/1 1 .. .. 

GOT/3 4/3/2 
.. 

G6PD/2 3/2 .. .. 

IDH/1 2 .. 

MDH/3 2/3/2 
.. .. 

LAP/2 6/4 
.. 

ALAP/2 3/4 .. .. 

PEP/2 1/1 
PER/2 3/5 .. .. 

6PGD/2 3/3 .. 

PGI/2 2/3 
PGM/1 2 .. .. 

SOD/5 2/1/1/2/3 
.. 

Pim.is 
ponderosa F-KST/1 4 MITTON et alii (1979) 

EST/1 3 .. .. 

GDH/1 2 .. .. 

PGM/2 3/3 .. 

PGI/1 3 

Pim..1.s radiata AC0/1 4 PLKSSAS & STRAUSS 
(1986) 

ACP/2 4/3 
ADH/1 3 
ALAP/1 
F-EST/1 2 
FUM/1 2

.. .. 

GDH/1 3 .. .. 

GOT/1 4
.. .. 



Tabela Al. (Continuação ... ) 

ESPÉCIES 
ESTUDADAS 

Pinus radiata 

Pinus ri�ida 

Pin-us 

sylvestris 

Pinus taeda 

Pin-us 

th-unber8ii 

ENZIMAS/ 
LOCOS 

GPD/1 

IDH/1 
LAP/1 
ME/1 
MNR,/1 
MPI/2 
PRP/1 
PGI/1 
PGM/1 
PGD/2 
UGP/2 

IDH/1 

HDH/2 
6PGD/2 
AC0/1 
PGM/2 
PGI/2 
GOT/2 
LAP/2 

SKDH/2 

6PGDH/1 
GOT/3 
GDH/1 
PGM/1 
LAP/1 

ACPH/1 
ADH/1 
EST/2 
GOT/3 
LAP/2 
PGM/1 

ADH/3 
SDH/1 
SKDH/2 
G2D/1 
MDH/2 
ME/1 
6PGD/3 

ALELOS/ 
LOCOS 

2 

2 
5 
4 
2 

2/-
4 
3 
2 

3/2 
2/2 

2 

3/4 
5/3 

3 
2/2 
2/2 
3/2 
2/-

4/2 

2 
2/3/2 

2 
3 
3 

7 
2 

6/4 
3/3/2 

4/4 
3 

3/1/4 
4 

3/8 
3 

3/2 
3 

3/4/2 
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Tabela Al. (Continuação ... ) 

ESPÉCIES 
ESTUDADAS 

Pinus 

thunber8ii 

Pseudotsu8a 

men.ziesii 

ENZIMAS/ 
LOCOS 

G6PD/1 
GDH/1 
POD/1 
TZ0/4 
GOT/3 
GK/1 
PGM/2 
EST/4 
AMY/1 
LAP/2 
FH/1 
PGI/1 

ACPH/1 
EST/1 
GOT/3 
G6PD/2 
IDH/1 
MDH/3 
LAP/2 
6PGD/2 
PGM/1 
SOD/2 

AAT/2 

AC0/1 
ALD/1 
DIA/1 
EST/1 
GDH/1 
G6P/1 
IDH/1 
MDH/4 
ME/2 
PEP/2 
PGI/1 
PGM/1 
SOD/1 
6PG/1 

AI.ELOS/ REFER€NCIAS 
LOCOS 

3 SHIRAISHI (1988) 
2

.. .. 

2
.. .. 

1/1/2/8 
.. .. 

2/4/1 
.. .. 

4
.. 

3/5 
..

3/4/4/2 .. 

4
.. .. 

5/5 
.. 

2 .. .. 

4
.. 

3 CONKLK (1979) 
8

.. 

2/4/3 
.. 

4/2 
.. 

5
.. .. 

4/2/5 
.. .. 

8/4 
.. .. 

3/3 
.. .. 

3
.. .. 

3/4 
.. .. 

1/3 YEH & O'MALLEY 

(1980) 
2 .. 

3
.. 

3 
4 
2

.. .. 

3 
4 

4/3/3/2 
.. 

2/3 
1

.. 

4
.. 

3 
3

.. .. 

3
.. .. 
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Tabela Al. { Continua_ção. _ • ) 

ESPÉCIES ENZIMAS/ ALELOS/ .kEF.ElifNCIAS 
ESTUDADAS LOCOS LOCOS 

Pseudotsu8a GOT/2 2/3 SHAW & ALLARD 

menziesii {1982) 
G6PD/1 2

.. .. 

ADH/1 2 
T0/1 3 
EST/1 4

.. 

LAP/2 4/3 
.. .. 

PGM/2 3/4 
.. .. 

PGI/1 3
.. 

PGM/1 4 ADANS {1983) 
PGI/1 3 .. .. 

LAP/2 3/4 .. .. 

GOT/1 3
.. 

G6PD/1 3
.. 

6PGD/1 3
.. 

IDH/1 5
.. .. 

DIA/1 4
.. 

GDH/1 2 NEALE et alii {1984) 
6PGD/1 3

.. .. 

IDH/1 3
.. 

DIA/1 3
.. 

MDH/1 3
.. .. 

SKDH/1 3
.. 

PGM/2 3/2 .. .. 

GLYDH/1 2 .. 

GOT/1 2
.. 

PGI/1 3
.. 

G6PD/1 4 .. 

2) Angiospermas

'Berthol. l.et ia 

excelsa AAT/2 1/2 BUCKLEY et alii {1988) 
PGI/2 1/2 

.. 

G6PDH/2 1/2 
.. .. 

MDH/3 3/1-2/2 
.. .. 

EST/5 1/2/2/3/2 
.. .. 

LAP/5 1/2/2/2/1 
.. 

G3PDH/1 2 .. 

GDIVl 3
.. 

F-EST/4 1/1/2/2 .. .. 

PGM/2 2/2 .. .. 

SKDH/2 1/1 .. .. 

TPI/2 1/1 .. 
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Tabela Al. (Continuação .•. ) 

ESPÉCIES ENZIMAS/ AI.ELOS/ l<EF.ERE:NCIAS 
ESTUDADAS LOCOS LOCOS 

El.aeis 
f1'U.Íneensis IDH/1 5 SANTOS (1991) 

MDH/2 2/2 
.. .. 

PGD/1 4
.. 

PGI/1 4
.. .. 

PGM/2 6/4 
.. .. 

SKDH/1 2
.. .. 

ACP/1 3
.. .. 

Eu.· lyptus 
cl .. .,.-lodora ADH/1 4 YEH et alii (1983) 

GDH/1 2
.. .. 

MDH/1 2
.. .. 

E"'.._ul.yptus 
,1,:�eeatensis ADH/1 4 MORAN & BKLL (1983) 

APH/3 4/3/4 
.. .. 

GDH/2 3/3 
.. .. 

GOT/3 5/3/3 
.. 

IDH/1 2
.. .. 

LAP/2 3/7 
.. 

MDH/2 2/. 
.. .. 

PGI/2 1/7 
.. 

PGM/1 4
.. .. 

6PGD/2 3/3 
.. 

SKDH/1 4
.. 

E-u.cal.ypt 'U.S 

erandis oc-EST/3 1/2/3 PIRES (1983) 
�-EST/3 2/2/3 

.. .. 

Eucal.yptus 
obl. iqua ADH/2 3/- BROWN et alii (1975) 

MDH/1 4
.. .. 

PHOS/1 3
.. 

Faeus 
syl.vatica LAP/1 2 KIM (1979) 

ACP/3 4/2/1 
.. 

Hevea 
brasil.iensis LAP/2 5/4 PAIVA (1992) 

MDH/1 3
.. 

SKDH/1 5
.. .. 



Tabela Al. (Continuação ... ) 

ESPÉCIES 
ESTUDADAS 

Liriodendron 

t-ul. ipifera 

Pi thecel. l.obium 

pedicel. l.are 

Popul.-us 

tremul.oídes 

Prosopis BPP-

Robinia 

pse-udoacacia 

ENZIMAS/ 
LOCOS 

ACPH/2 

PER/1 
EST/1 
GOT/2 

CAT/1 
SOD/2 
PGI/2 
GOT/1 
MDH/3 
PGM/2 
TPI/2 
AC0/1 

AAT/1 

IDH/1 
MDH/1 
PGDH/1 
TPI/1 

AAT/3 

AC0/2 
IDH/1 
LAP/2 
PGI/2 
SKDH/1 
6PGD/2 

ADH/2 
GOT/3 

ALD/1 

ot-GD/1 
DIA/3 
IDH/1 
6PGD/4 
PGI/1 
TPI/4 
LAP/2 

ALELOS/ 
LOCOS 

2/2 

2 
5 

4/2 

2 
1/4 
1/3 

3 

3/2/2 
1/4 
1/2 

3 

2 

3 
2 
2 

2 

1/1/3 

1/2 
2 

1/2 
1/3 

2 
1/2 

2/1 
2/2/2 

3 

3 

3/3/2 
4 

3/3/3/3 
2 

2/1/3/3 
4/5 
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Tabela Al. (Continuação .•• ) 

ESPÉCIES ENZIMAS/ AI.ELOS/ REF�NCIAS 
ESTUDADAS LOOOS LOCOS 

Robinia 

pseudoacacia AK/1 4 SURLES et alii (1989) 
Fl-6/3 4/3/2 

.. 

SKDH/2 3/3 
.. .. 

GDH/1 3
.. .. 

GOT/2 3/4 
.. .. 

MDH/3 4/2/4 
.. .. 

PGM/3 3/4/3 
.. .. 

PER/4 4/3/4/3 
.. .. 

F-EST/2 4/3 .. 

EST/2 3/3 
.. 

(1) dados complementares podem ser encontrados em RUDIN

( 1977) e FALKXNHAGEN ( 1985) • 

TABELA A2. Quadrados médios entre populações (P); famílias 

F.V.

Populações 

Famílias 

Indivíduos 

Genes 

( F /P) ; indi vf duos ( I/F /P) ; genes (G/I/F/P), 

conforme modelo hierárquico, desbalanceado, para 

dois alelos do loco IDH, em duas populações 

naturais de aroeira. 

ALE LOS 
G.L.

1 2 

1 0,161608 0,161608 

49 0,031270 0,031270 

749 0,016216 0,016216 

800 0 ., 002500 0,002500 
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TABELA A3. Quadrados médios entre populações (P); famílias 

F.V.

Populações 

Familias 

Indivíduos 

Genes 

(F/P); ind.iví duos ( I/F/P); genes (G/I/F/P) .. 

conforme modelo hierárquico ,, desbalanceado 10 para 

três alelos do loco AAT-1 ., em duas populações 

naturais de aroeira. 

ALE LOS 

G.L.

1 2 3 

1 13.023471 10,136220 0,164096 

49 2 ,, 093888 1 ., 246489 0,536837 

947 0,214120 0 ,, 151478 0,086664 

998 0,028557 0 ,, 052605 0,022545 

TABELA A4. Quadrados nédios entre populações (P); famílias 

(F/P); ind.iví duos ( I/F/P); genes (G/I/F/P), 

conforme modelo hierárquico ,, desbalanceado ,, para 

quatro alelos do loco LAP-2 ,, em duas populações 

naturais de aroeira. 

ALE LOS 

F.V. G.L.

Populações 

Familias 

Indivíduos 

Genes 

2 3 4 

1 24,438454 15 ,, 618251 1,187646 0 ,, 009655 

49 

949 

1000 

2 ,, 346378

0,175541 

0,162500 

2,339443 1,262422 0,034411 

0,146142 0,081573 0 ,, 009087 

0 ,, 100500 0 ,, 071500 0 ,, 008500 
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TABELA A5. Estima.tivas médias dos quadrados médios entre 

F.V.

Populações 

Famílias 

Indivíduos 

Genes 

populações (P); 

(I/F/P); genes 

famílias 

(G/I/F/P), 

(F/P); indivíduos 

conforme modelo 

hierárquico deaba.lanceado, obtidas na análise 

conjunta para locoa e aleloa, em duas popular;e5es 

naturais de aroeira. {*) 

G.L.

7

343 

6.637 

6.994 

Q.M.

9,225398 

1,408553 

0,123490 

0,063840 

(*) Os alelos do loco monom:Srfico IDH não entraram na 
análise conjunta. 

TABELA A6. Estima.tivas dos coeficientes K
1

, K
2 

e K
3

, obtidos 

na espera,nça doa quadrados médios para das 

análises individuais de cada alelo dentro do loco 

e da análise conjunta envolvendo t:r§s locoa e 

nove aleloa, em duas popular;e5es naturais de 

aroeira. 

LOCOS AI.ELOS 

índices e 
IDH AAT-1 LAP-2 LOCOS <*> 

K1 
31,2585 39,1317 39,2101 39,1765 

K2 
34,1648 39,2540 39 ,, 3409 39,3037 

Ka 799,9800 998,7715 998,9760 998,8884 

(*) M§dia ponderada ,. envolvendo alelos e locos da ana.va 

conjunta. 
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TABELA A7. Estimativas das variâncias entre populações (�); 

LOCOS/ 
ALEI.OS 

IDH 

-2 entre famí lias ( F /P) , ( CíF ) ; entre indivíduos

( l/F/P), (�); entre genes (G/1/F/P), (Ç); e da 

variância total (G2) • para nove alelos em três
T 

locos, em duas populações naturais de aroeira. 

VARIÃNCIAS 

if:_ 
T 

1 0,002500 0,006858 0,000482 0,000161 0,010001 
2 0.002500 0,006858 0,000452 0,000161 0,010001 

AAT-1 

1 

2 
3 

LAP-2 

1 

2 
3 

4 

ANAV{\.
>

CONJ. 

0�028557 
0,052605 
0,022545 

0,092781 0,048037 0,010937 
0,049436 0,027983 0,008897 
0,032059 0,011504 0,000000 

0,162500 0,006521 0,055364 0,022107 
0,100500 0,022821 0,055937 0,013285 
0,071500 0,005037 0,030116 0,000000 
0,008500 0,000294 0,000646 0,000000 

0,180312 
0.138922 
0,066108 

0,246492 
0,192543 
0,106653 
0,009439 

0.063840 0,029825 0,032502 0,006535 0,133002 

( *) o ale lo monom:Srf ico IDH não foi considerado na anava

conjunta.
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TABELA A8a. Comparação entre alguns parâmetros genéticos e 
fenotí picos, para as caracterí sticas 
quantitativas estudadas na populaç�o de aroeira 
de Bauru-SP (Pop. B), estimados aos 3,5 anos, em 

Selví ria-MS. 

CAR. 

01 

02 

03 

04 

05 

0,5245 

0,1392 

1,8317 

0,0505 

0,001120 

06 0,004225 

07 0,3129 

08 4,5011 

09 0,023309 

10 0,000523 

11 0,026496 

12 0,026385 

13 0,005570 

14 0,000080 

x 

0,2239 

0,0119 

0,3637 

0,0119 

0,000488 

0,0094 

0,0061 

0,1701 

0,0027 

0,000001 

0,001254 0,000043 

0,1182 0,0147 

1,3532 0,0481 

0,012726 0,002053 

0,000189 0,000056 

0,012737 0,001402 

0,007393 0,003419 

0,002129 0,000400 

0,000116 0,000000 

0,1058 

0,0158 

0,3672 

RF 

55,82 

22,84 

10,76 

18,58 0,0088 

0,000211 

0,000647 97,46 

0,0670 21,31 

0,6856 93,57 

0,007193 11,35 

0,000139 9,39 

0,006669 18,89 

0,006894 7,72 

0,001323 13,92 

0,000025 

31,80 

RP 

2,34 

11,69 

5,04 

4,25 

3,37 

3,33 

1,83 

2,77 

2,08 

3,57 

2,62 

0,69 

3,47 

(*) :G2

: estimativa da variãncia fenotí pica entre plantas 
J) - -

dentro de famílias; e/: estimativa da variância do erro; Cí
P

2:
E -

estimativa da variância genética entre famílias; Cíi,: 

estima.tiva da variância fenotípica entre médias de famílias; 
-2 -z RF: relação entre as Cí0/Cí

P
, <!!.5>, RP: relaÇão entre as 

-z -2 variãncias Cí
0

/Cí
E

, <õ>, (-): número divis1vel por zero.
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TABELA ABb. Comparação entre alguns parâmetros genéticos e 
fenotí picos, para as caracterí sticas 
quantitativas estudadas na população de aroeira 
de Selví ria-MS {Pop. S), estimados aos 3,5 anos, 
em Selví ria-MS. 

CAR. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

x 

0,5580 

0,1431 

2,1980 

0,0604 

0,001792 

0,004509 

0,3769 

4,3869 

0,038160 

0,000929 

0,023357 

0,029992 

0,009824 

0,000112 

0,0926 

0,0111 

0,3767 

0,0124 

0,000341 

0,000272 

0,0466 

0,5110 

0,017880 

0,000576 

0,014919 

0,011355 

0,001241 

0,000171 

0,0172 

0,0032 

0,0386 

0,0020 

0,000001 

0,000000 

0,0355 

0,2822 

0,006025 

0,000000 

0,001325 

0,000000 

0,000000 

0,000001 

0,0700 32,44 6,02 

0,0125 44,72 12,89 

0,2508 56,94 5,83 

0,0086 30,20 4,87 

0,000187 �,. 5,26 

0,000187 16,58 

0,0658 10,62 8,09 

0,6251 15"54 8,58· 

0,013494 6,33 2,13 

0,000216 - 1,61

0,007227 17,63 1,56 

0,003096 

0,000408 

0,000063 

2,64 

7,92 

0,65 

26,80 6 ,. 04 

( *): G2 
: estimativa da variância fenotí pica entre plantas 

D - -

dentro de famílias; G:: estima.tiva da variância do erro; q:: 
estimativa da variância genética entre famílias; Gi: 
estimativa da variância fenotí pica entre médias de famí lias; 

-2 -zRF: relação entre as G /G , <5>; RP: relação entre as
- - D p 

variâncias G:/�, <CS>; {-): número divisi vel por zero. 
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TABELA A9. Eatimati vaa da variância entre populaçõea (Ô:) , 

CAR. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

.. 2 entre famí lias dentro de populaçõea ( CíF) , dentro 

de parcelas 

populaçõea 

entre repetiçõea dentro de 

obtidas na análise conjunta 

envolvendo as duas populações de aroeira 

estudadas, para os caracteres quantitativos, 

estimados aos 3,5 anos, em Selví ria-MS . 

.. 2 
G

P 

.. 2 
G

F 

.. 2 
(jl) 

.. 2 

(ÍR 

-0,023361 0,013216 0,541602 0,104051 

-0,002134 0,004632 0,141175 0,004888 

-0,151380 0,104611 2,018442 0.421510 

-0,002691 0,002258 0,055508 0,007152 

-0,000017 0,000001 0,001461 0,000112 

-0,000201 -0,000023 0,004369 0,000762 

-0,042630 0,025232 0,345545 0,121133 

-0,442970 0,165292 4,442845 1,354162 

-0,004007 0,003998 0,030734 0,011236 

0,000020 0,000021 0 ,, 000726 0,000087 

-0,000405 0 ,, 001368 0 ,, 024926 0 ,, 002565 

0 ,, 000092 0 ,, 000767 0 ,, 028188 0 ,, 008541 

0,000175 0,000004 0 ,, 007697 0,000266 

-0 ,, 000009 -0 ,, 000008 0 ,, 000096 0 ,, 000213 
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( 1) NI: Zona eletroforético onde não foi poss,'vel o identificação, precisa, de

olelos dentro dos locos AAT-2 e LAP-1

FIGURA 1. Zimogramas dos eletroforéticos ,,

representando nove alelos e três locos dos 

sistema.a enzimiticos analisa.dos e seus respectivos 

R 's obtidos das folhas cotiledonares de duas 
m 

populações de aroeira ,, estima.dos conforme CHELIAK 

& PITEL { 1984). 
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- > 

I OH 

-
-

1 1 12 22 

FIGURA 2. Perfis das bandas isoenz�ticas encontradas na 

análise de folhas cotilidonares em duas populações 

de aroeira ,. para o sistema IDH. 
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A AT-1 

-

11 12 13 22 23 33 

FIGURA 3. Perfis das bandas isoenzi.má.ticaa encontradas na 

análise de folhas cotiledonares em duas populações 

de aroeira, para o sistema AA.T. 
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LA P-2 

-

--

11 12 13 14 22 23 24 33 34 44 

FIGURA 4- Perfis das bandas isoenzimáticas encontradas na 

análise de folha.a cotiledonares em duas populações 

de aroeira ,. para o sistema LAP-
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Metodologia utilizada no cálculo do peso da matéria seca da 

copa {PMSC) 

a. determinações do volume da copa de 10 árvores ao acaso,

nos testes de prog@nies, {VDC = LL • LR • HC, <2>. onde:

LL = comprimento da copa na linha (m) ; LR = largura da

copa na rua {m); HC = altura da copa (m);

b. abate das árvores em que foram determinados os .. VDC .. ;

e. determinações do peso verde {pv) doa galhos e folhas que

compunham as copas de cada árvore;

d. retirada de 10% do '"pv'" da copa, para a determinação do

peso da matéria seca (pms);

e. extrapola.ç:ão do .. pms .. para a copa, obtendo-se o peso da

matéria seca da copa (pmsc) ;

f. determinação da densidade da copa de cada árvore abatida

(di);
t d 

cálculo da densidade �dia da copa: d 
1. 

g_ = 10 , (3); 

h. cálculo do PMSC utilizando o d, para cada árvore

abatida PHSC = VDC • d <4> ;

i. correlação ··r" entre o PMSC obtido diretamente e o pelo

d, cujo valor foi igual a r 

considerado satisfatório;

0,8948, o que foi

j. uso do d para a determinação do PMSC em todas as árvores

dos testes de prog§nies.
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Representações dos quadrados nédios entre populações ( QMP ) ,

famílias / populações {Qt\,.), indivíduos / :famílias / 

populações { � ) e genes / indi ví duos / 

populações (QM.
0

); doe coe:ficientes K
1

, K2, K9, 

famílias 

:f. e 

/ 

f .. 
1.J 

obtidos das análises de variância no modelo hierárquico 

d.esbalanceado, baseando-se em ANDERSON & BANCROFI' (1952), 

SNEDECOR {1956) e WEIR {1990) 

l_ Quadrados médios 

a) e
t'. - - -
n. - -

. I: r. \ = 1 \ - - -
n. 

b) QHP

1. 
- -

"b. 
Q 1. 

( 
. I: 

j�t 1. = 1 
n. 

1. j. 
c)

QMF

Q b 

( 
-� � 
1. = 1 j=1 

d) QHI

-e

Q 

r.. . I: 
1. J •• 1.=t 

G¾-

C, . 

1. J
� 

k=t 

n
i. jk

T.. k 1. J •

G� 

(99) 

(94) 

Y 

) 
1. •••

n 
1. • . •

(95) 

Q 

i. 

-� -� r..
) 

1. =t J=1 1..) •• 

1. j.

(96> 



e) QMO 

f) �

onde: 

n
.k 1.J 

n. 
1.J. 

1. •• 

n 

Y. "k 1.J •

Y .. 
'I.J •• 

Y. 1. ••• 

a. b. e . . 

a. b. 

�i.j ;;i.jk 
-� �

'I. 

�'I.J 

i.�1 
�1.

� jkt 
t.=1 j= 1 k=t

j=t k=t t=t n . k1.J 
GL

O

2 ( número de genes por indi ví duoa) 

e .  
1. j 

n. "kk=t 1. J 

b. e .

I: 1. I: 
1. j

n. "kj=t k=t 1. J 

Cl b. e .  

J;1 �
l. !: 1. j 

j= 1 k=t 

ii.jk y 
t=t i. jkt

n
i. j Jc
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"r..k 1.J • 
)

(9?} 

(98) 

(9S>> 

(40) 

<42) 

(49) 

,,,> 

(4!5) 



2. Coeficientes

a) K
f. 

b) K
2

e) K

onde: 

f. 
\. j 

f. 
\. 

o. b.

. I: I:"
1.=f. j=f. 

o. b.

. I: 
... = f. 

I: 1.
j = f. 

o. 

. I: 
2 

n. 
1. = f. 1. ••

1 

n. 
1. j.
Q. 

. I: b. 
\. = f. \. 

1 

n. 
\. . .

a 1 

2 
n . . • f ..

1. J. 1.J

2 
f.n. • 

1. j • 1. 

• f.
1. 

1 

n. 
1. ••

a 

1 

n 

139. 

(47) 

(48} 

(45)} 

(!50> 

(5f.> 




