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VARI AÇÃO FENOTl PICA E GENl::TI CA EM CLONES DE Euca~:yptus 

urophy~~a S.T. BLAKE DA ILHA FLORES (INDONÉSIA) 

RESUMO 

~enot.ipi ca 

AuLor:CARLOS RAÚL LóPEZ 

OrienLador:Pro~. Dr. MÁRIO FERREIRA 

o presen~e ~rabalhoé um estudo da variação 

em 45 clones de Euca1.yptus uroph:yl1.a 

procedentes da Ilha Flores. através de t.écnicas de 

Taxonomia Numél~ica e a caracterização da variação genét.ica 

dos grupos esLabelecidos. 

o ensaio foi insLalado em áreas de 

propriedade da Empresa Champion Papel e Celulose LLda, 

Muni cf pi o de Aguai. S. P. no Hor -Lo Fl Ol~ estal Nossa Senhol~ a 

Aparecida' (talhão 87). 

O delineament.o experiment.al ut.ilizado ~oi 'o 

i n~eí r ament.e casua1izado. com três repetições por 

tra~amel')to e dez estacas por parcela. 

I ni ci ou-se a co1 e-La de dados em agosto de 

1989. aos 3.6 anos de idade. Em agost.o de 1991 e janeiro 

de 1992, 

caract.erl st.i cas 

repet.idas 

medidas 

exigências da metodologia. 

a mediç~o 

outJ'as novas, 

de 'algumas 

devido a 

A cole~a de dados ~oi ~eita visando atender 

duas necessidades: 

A realização de Análise de Agrupamentos. 

O cálculo de parâmet.ros genéticos 

Para at.ender à primeira 

avaliaram-se os clones at.ravés de três 

necessidade 

conjuntos 
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difel'enLes de variáveis: 

7 quanLi LaLi vas, Ô qual i La Li vas nominais, e 10 

qualit..aLivas ordinais_ 

Com os dados originados 

eonsLrui u-se a mat..riz básica de dados. 

nesLa et..apa. 

A parecenç-a ent..re as "unidades t..axonómicas" 

(clones) da mat..r i z bási ca de dados, quant.i f" i eou-se 

mediant..e os coef"ieient..es: 

-"Average Taxonomy Dist..ance COêf"f"icient.. .. pal~a os dados 

quant..i t..a t..i vos. 

-O Coef" i ci ent..e de J accar d paI' a os dadós qual i t..a t..i vos. 

A aplicaç~o dest..es coef"icient..es originaram 

a chamada Mat..riz de Parecença. a qual. mediant..e o uso do 

Mét..odo das Médias das Dist..~ncias, most..rou a est..ruLura 

t..axonómiea dos clones ai:..ravés de um dendrograma. 

A par Li r do dendr ogr ama e usando-se aI guns 

er i t..ér i os paI' a a escol ha do númer o i deal de gr upos • 

opt..ou-se por 5 como sendo a mel hor represenLação da 

est..rut.ura t..axonômica dos clones sob est.udo. 

A seguir calcularam-se os par âmet.r os 

genét..i cos dos gr upos es i:..abel eci dos. par a as cal' ac t.e}' í st..i cas 

diâmet.ro, alLura e volume cillndl~ico visando obLel~ 

inf"ormações em- relação ao ganho genét.ico num pl'ograma de 

seleção. 

l'esul t.ados mosLr-am a de 

i mpol't.ânci a dos di .fel' ent..es gl'UpOS em relaç~o com o 

pl'egl'êsso genét.ico num pl'·ogra}»).:s. de seIeç~o. dest.acando-se 

o gr upo 2 cOl'lsLi Lui do pelos clones eLi quet..ados com os 

númel' os: 12. 36 40. 1 B e 33. como sel'ldo os· mai s 

Pl' emi SSOl' es em t..er mos de ganho ge-l'lét.i co. 
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PHENOTYPIC ANDGENETIC VARIATION IN CLONES OF E'Uca!ypt'Us 

urophy! La S.T "BLAKE FROM FLOF:(ES ISLAND (INDONÉSIA) 

Author: CARLOS RAúL L6PEZ 

Adviser: P~OF. DR. MÁRIO FERREIRA 

SUMMARY 

study of This paper deals with 

phenotypic variation among 45 clones 

the 

of E'Uca!ypt'US 

'Urophy! ~a from Flores Island using Numerical Ta>;onOffi'l 

techniques and characterization of genetic 

within the groups. 

variation 

This experiment was laid out in January 

1986 in an area of the Champion Pulp and Paper company~ 

located in the Aguai County!, State Df São Paulo!, Brazil c 

A randomized block design was used 

replications and 10 trees per plot~ in a row. 
, 

with 

Data vlere collected at age 3.5", 5 and 6. 

The objetives of this study were: 

i. to make a cluster anal'lsis to classify the clones~ and 

ii. the calculation of genetic parameters. 

In the cluster analysis .. the clones 

(Operational Ta>:onomy Units!, OTU's) were evaluated using 3 

sets of different characters~ seven vJere quantitative .. si}: 

nominal-qualitative and ten ordioal-qualitative., 

Simi lari ty among the basic matri>: ta>:onomy 

units was evaluated by using coefficieots as the Average 

Taxonmy Distance coefficient -00 quantitative data-.. and 

the Jacca~d coefficient -00 qualitative data. 
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The estimation of sueh coefficients then 

led to a so-called "Similarit'l Matri>~" .. which revealed the 

strL\Cb.H~e of the ta>:onomic uni ts after the application of 

the Umneighted Pair-Group Method Using Arithmetic 

Averages ~ (UPGMA). The r-esul t was dra\o'm as a "dendr-ogram", 

from which 5 groups were selected as the'l best represented 

the ta>~onomic structure Df the clones. 

Subsequentl'l~ the genetic parameters of the 

groups vlere obtained ~ -stating them wi th respect to 

diameter~ height and c'llindrical volume traits-, in arder 

to get information about the genetic gaio. 

The results show the arder of importance 

the different çwoups deserve~ Group 2 being outstanding in 

terms Df genetic gain. 
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1. nlN1flR~IDVÇÃ~ 

o E'Ucalypt'U.s 'UX'ophylla, junt.o ao E'Ucal~'pt"U.!S 

Brandis e Eucalypt'U.s sal iena. é uma das espéci €!os de 

eucalip~o mais plan~adas no Brasil devido à sua u~ilização 

nas indús~rias de celulose. papel, chapas duras. carvão. 

serrarias. pos~es. e~c. (PINTO Jr. 1.984). 

Pela sua amplit.ude de ocorl~ência • 

especialment.e al~i~udinalt é considerada uma espécie muit.o 

i mpor t.an~e. poi s o:f er ece um po~enci al de adap~ação mui ~o 

amplo, desde as regiões t.ropicais úmidas at.é as 

sub-t.ropicais. Est.e :fa~o t.em cont.ribuido t.ambém pal~a 

si gni :f i ca t.i vas variações na expressão das suas 

carac~erísticas, dest.acando-se as variaçêSes quant.o ao t.ipo 

de casca, hábi tos de cresciment.o, :forma. e t.amanbo dos 

:frutos, forma e t-amal'lho da::; :folh.as. e~c .• represen~adas em 

efltidades classi:ficadas como Ev.calypt1J.S 'W.'ophyl. la mas que 

poderiam ser híbridos in~el'especí:ficos. variaçêSes na~urais 

de uma mesma 'espécie, ou até espécies di:feren~es que 

estejam em um processo de evol ução convergente. 

Di:ferenciações na expressão :fenotipica de 

populações consLiLui um f'a.tor muiLo int.epessant.e pal'a. 

caracLepizar sua variação gené~ica. aLravés de eSLudos de 

procedências em di:ferent-es ambientes (Mart.in e Cossalt.el'. 

1975). No caso de E'Ucalypt'US urop'hylla. porém~ segundo 

estes mesmos au~ores. a ampl i tude de variação na 

mani:fes~ação :fenotipica é tão ampla que di:ficul ta est.a 

caractel~ização e, pOl~Lan~o. sua utili~ação em programas de 

mel hor ament.o genét.i co. Por out.r a par te t o apr ovei tament.o 

da espécie na indústria t.ambém vê-se di:ficul lado. pois os 
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processos i ndustr i ai s nOI~ mal mente exi gem pl~odutos com 

características unif'ormes como ma1:-él-ia prima. 

Para contornar esLes problemas associados a 

mui Las essências f'l ores1:-a1 s. normal menLe Lênl-se 

i mpl emen1:-ado Les1:-es cl onai s cons1:-i 1:-ui dos por i ndi vi duos 

selecionados. segundo um padrão de variação de interesse 

econ6mico, com o f'1m de se ob1:-erem inf'ormações para a 

i mpl ant..ação de pl an1:-1 os homogêneos que permi 1:-am ganhos 

máximos numa geração. e para o es1:-abelecimento de 

estraLégias mais adequadas para o melhoramen1:-o f'lores1:-al 

(FERREIRA, 1980; KAGEYAMA. 1980). 

Com o Eucal.yptus urophyl.l.a. t.ambém Lem-se 

i mpl emenLado es1:-a meLodol ogi a es1:-abel ecendo-se t.estes com 

clones oriundos de dif'erenLes procedências que, além de 

manter as caract..erisLicas rel aci onadas com a alLa 

produtividade e boas propriedades tecno16gicas da Sua 

madeira. permitam explorar Lodos os níveis de 

variabilidade genét..ica inter e intraespecifica. 

Todos esLes faLos just.ificam a necessidade 

de ordenamenLo em relação aos padrões de variação 

fenot.i pi ca dest~s popul ações. possi bi 1 i t..ando sua 

u1:-ilização em programas de melhoramento genético. Mas a 

quan1:-idade e diferenciabilidade dos faLol-es a sel-em 

1 evados em cont..a no est.udo dest..as var i ações, Lornam 

necessál-io o uso de t..écnicas especiais para a obtenção de 

resulLados sat..is:fat.6rios. Um bom exemplo é a .utilização de 

t..écni CaS muI t.i val- i adas que est.udam pr ocedi mentos par a 

combi nar mól ti pl as" i nfor mações cont..i das em uma uni dade 

possibilitando orientar a seleção experiment.al. 

:ful'ldamel'lt..ada em várias características da pl anta. Neste 

sent.ido a TAXONOMIA NUMt:RICA se consti tui em uma 

ferramenta eficaz no pl-esente estudo levando-se em cont..a 

que. aLravés dela. é possível calcular a a:finidade entre 

entidades biológicas, baseando-se no estudo dos seus 

atribuLos e classificando-se o individuo em uma das várias 
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classes detel~ mi nadas. 

Nest.e cont-ext.o, os objet.i vos do present.e 

t.rabalho são: 

1. -Classificar o mat.erial sob est.udo em 

grupos, aglomerados segundo seu comport.ament.o em relação a 

caract.er.1 st.i cas qual i t.ali vas e quant.i t.at.i vaso . 
2. -Caraclel-izar a variação genét.ica dos 

grupos homogéneos. quant.o às caract.eríst.icas 

silvictÍlt.urais, morfológicas ele. t at.ravés da est.imat.iva 

dos parâmet.ros genét.icos mais impot.ant.es. 
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2.1. Considerações ge.t'ais: sobre a espécie. 

2.1.1. Ocorrência na~ural do Eucalyptus urophylla. 

Eucalyptus 

~ropicais 

o Ev.calyptus 

botryoides. é uma 

que não ocorre 

v.rop.~yl.la. igualmenle ao 

das espéci es de Eucal yplus 

naluralmenle no conlinenle 

auslral i ano. A sua área de ocorrência nat..ural limi la-se a 

algumas ilhas da exlreJlúdade sul do Arquipélago SONDA 

(Ti mor. Wet..al~. AIor. Panlar. Lombl en. Adol~ nar a e Flor es) . 

No int..el'ior dessas ilhas, a espécie enconlra-se numa f'aixa 

compreendida enlre as Ialiludes 7 0 30'S e 10"S. Os limiles 

lest.e e oest.e do seu ambienle são menos definidos. 

admi li ndo-se como lai s os mel~ i di anos 127 <> E e 122 o E. 

(Fig. 1). 

Em geral. as populações desla espécie 

concent..ram-se em baixas e médias alt..iludes embora 

si luem-se em uma ampl a vaI' i ação al t..i t.udi n~ü (300m a 

3000m) • dependendo do local em que ocor l'em. ( MARTI N &

COSSALTER. 1975). 

Na maiol~ parle da sua ál'ea de OCol'l~ência. o 

Eucalyptus u2~ophyl.la é a úr'lica espécie do gêneJ'o ocorrel"'ldo 

i sol adament.e. com exceção par a dele)' mi nadas ár eas das 

11 has Ti mor. FI 01' es • Al 01' t Lombl en e Welar onde ocor r e 

associado com o Eucal.yptv.s alba. 

O cl i ma da área vaI' i a do lropi cal seco ao 

monlano úmi do (GOLF ARI & CASER. 1977). A temper a l Ul' a médi a 
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mensal varia de 27°C a 29°C a 400m de alt.it.ude. e de 17°C 

a 21°C a 900m. A média anual sit.ua-se ent.re os valores de 

15 0 e 28°C. A precipit.a.ção. em geral.· é do t.ipo est.acional. 

com regime de verão. As geada.s são pouco freqüent.es. e 

ocorrem apenas nas alt.iludes mais elevadas da sua área de 

di st.r i bui ção. CMARTI N & COSSAL TER. 1975). 

Os solos das ilhas são baslan'le variáveis. 

Predominam os de 'lipo basál'lico e arenoso, sendo escuros e 

ricos em maléria orgâni ca nos locais com maiol' grau de 

desenvolvimenlo (CORBASSON Se COSSALTER. 1980). Em geral. 

as populações de E-uca.Lypt-us 'UI'ophyl. La ocupam os si 'li os 

mais fért.eis. enquanlo que as populações de E-ucaLypt-us 

al.ba. ocupam s1lios com fert.ilidade inferior e com 

exposição rochosa (MARTIN & COSALTER 1976 ). 

2.1.2.-Ocorrência na Ilha Flores 

A part.ir da cidade de Maumere, localizada 

na part.e oriental da ilha, (fig. 2) os povoament.os 

nat.U1~~Üs de E-uca.!ypt-us v.rophyl.l.a ocorrem sobl'e cinco 

regiões determinadas pelos mont.es Egon (1700m), Wukoh. 

Lewolobi .C 1 700m). Lewor anhang C 1120m). e M.andir i C 1500ro) . 

(MARTI N & COSSAL TER. 1976 b). 

Os solos das formações mont.anhosas. em 

geral. são do t.ipo basált.ico CMARTIN & COSSALTER, 1976). 

t.1picos das regiões com atividade ~~lcânica. 

O clima predominant.e é do t.ipo t.r opi cal 

seco, com um gradiente de aridez aumenlando no sent.ido 

oest.e-lest.e. A precipiLação média normal é de 1136mm. com 

lIma média ent.re regiê$es de 1300mm. e -4. ou 5 meses de 

est.ação seca .. A t.emperat.ura m1nima e máxima é de 23°C e 

2BoC, respeclivament.e. 

Os solos na Ilha Flores são, em geral, 

basállicos. e nos locais com maior grau de desenvol vi ment.o, 

são t.ambém escuros e ricos em mat.éria orgânica. CMARTIN & 
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COSSALTER. 1976). 

VIEIRA Se BUCSAN (1978). af'irmam que: 

-os povoamen~os puros mais jovens de E1...tcalypt1...ts .1...trophyl1.a, 

ocorrem nes~a ilha sobre vulcões de forma cônica ainda em 

a~ividade. Nos montes Lewotobi, Wukoh e Egon. ocorrem 

densas formações nativas que ocupam os sitios mais úmidos. 

em 211 ti tudes que val'iam de 300 a 400m. O E1...tca1.ypt1.1S a1.ba 

~ambém ocorre nestas alti~udes, só ou associado ao 

E1...tca!ypt1...ts urophylla. 

-no monte Mandiri t a f'loresta de Ev.ca1.ypt1...ts 1...tX'ophyl.1.a 

começa a 450m de ai ti tude e é um 211 t·o f'ust..e de 26-30m de 

ai tura, dest.acando-se sobl'e um sub-bosque denso composto 

de variadas espécies arb6reas e arbustivas. 

MARTIN Se COSSALTER (1976). ainda em relação 

à ocorrência nat..ul~al. afirmam que: 

-a part..ir de 600m de altitude ocorrem povoamentos puros de 

E1...tcalyptv.s urophyl1.a. às vezes associados a espécies 

nativas nos locais rnais úmidos. Em gel~al. o Ev.ca1.ypt1...ts 

urophy!1.a coloniza as encos~as de si tios mais secos e os 

cumes mont.anhosos. 

-em reI ação à di nâmi ca das popul ações. é- possí ·vel que ~ 

f'lol'est.a seca de E1...tca!yptvs 1...trophy1. ia corresponda a uma 

f'ormação flol'est..al secundária sUl'gida após a dest.l'uição da 

f'lorest..a úmida· pelas explosões vulcânicas. Esta f'lorest.a 

secundária se)'ia decorl'ente da reconstit.uição sobl'e os 

solos mais favoráveis. 

2.1.3. Variações 

urophy1.1.a. 

Segundo 

fenot..ipica.s do 

M/\RTI N &, COSSAL TER, 

E1...tcal.yptv.s 

(1976) , o 

E1...tca1.~'ptus urophy1. 1.0. apresenta acent.uado polimorf'ismo, o 

que dif'iculta sua descrição. Por ist..o. os autores destacam 

que t..ornam-se necessários melhores estudos em relação ao 

seu compor tamento. at.ravés de di farentes técrlÍ cas. com o 
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fim de melhor est..abelecer suas apt..idões ecológicas. e sua 

pot..encialidade para int..roduções em paises t..ropicais. Além 

do mai s t é preci so deí' i ni r bem suas )~el ações com o 

Ev.caLytv.s aLba pois poderão exist..ir hibl'idos rúst.icos e 

produtivos entre as duas espécies. 

v.rophyl l.a 

Eucalyptv..s 

Nota -se. pr i mei)' a 

da ilha 

v.roph.yl. la 

Flores é 

de Ti mor. 

vist.a. que o Ev.caLyptv..s 

bastant..e diferent.e do 

Em Ti mor • ap)~esenta 

caracterist..icas uniformes de folhagem, casca e frutos, 

enquanto que em Flores há uma grande. desuni formidade 

nestas caract.erist.icas.·· Em Timor. o t.ronco apl~esent.a-se 

.recobert.o por uma casca rugosa at.é a extremi dade dos 

gal ho.s, enquanto que em Flores a casca rugosa às vezes 

inexist..e. ou existe em variadas proporções. desde um met..ro 

do nivel do solo, at.é t.odo o tronco. Ist.o leva a pensar 

que a proporção de casca rugosa seria função do aument.o da 

al t..i t.. ude (MARTI N 8. COSSAL TER. 1 975) . 

Os mesmos aut.ol~es admi tem a presença de 

duas variedades separadas pela alt.it.ude: a variedade com 

casca f i brosa (em aI t..i t.udes mai s el evadas), e a var i edade 

de casca lisa (em alt.it.udes médias). a qual ocorre 

principalment..e na ilha Flores. A variedade com casca 

fibrosa é chamada por alguns de UEv.cal.yptv..s v.rophyl.l.a 

verdadeiro", ao passo que a variedade com casca fina é 

conhecida como Ev.ca1.yptus pl.atyph.yl. La. 

Em r el ação à denomi nação da supost.a 

val'iedade pLatyph.yL 1.a, MARTIN (1997) esclaJ~ece que em 1957 

o Cent..re Technique Forest..iêre Tropical de Paris impqrt..ou 

sement..es do 1nst..it..ut..o de Bogor (Java) sob a denominação de 

E1...Ical.yptus pl.atyp'1-tyl la. Essas árvores deram origem ao 

E. P. Fi. cujos progeni t..ores masculinos não são bem 

conhecidos. mas adnút..e-se que sejam árvores hibridas. com 

cal~act..erist..icas semelhantes ao E1...Ical.yptus 1...II'oph.y1. La e ao 

E1...Icalyptus alba. Port..ant.O o auto)' admi t..e que o E. P. Fi seja 

um hibrido de E1...Ical.yptv.s al.ba x E1...Ical.yptus urophy1.La. 
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Exi stem di versas hi p6teses <:1: l~espei to deste 

assunto, mas .3:té hoje a questão da del"lOminação pLatyph.yl.l.a 

não está bem l~esolvida por falta de evidências. portanto 

este nome serve apenas para designar sub-populações que 

apresentam características de casca fibrosa e casca lisa 

em diferentes níveis do tronco. 

A ampla diversidade da expressão fenotípica 

das populações de EucaLyptus urophyl.l.a levou os autores a 

lançarem diferentes propostas para tent.al~ explicá-la. 

Assim, MARTIN & COSSALTER. (1976) destacam também a 

hipótese de uma possí vel int.rogressão do Eucal.yptus aLba. 

Segundo VI EI RA & BUCSAN C 1978) t OCO}' r em 

"áreas de 

EucaLyptus 

possi bi 1 i tam 

contacto" entre Euca2.yptus uX'ophyl- La e 

al-ba, nas al ti tudes de ,450-550m. que 

a ocorrência de híbridos entre as duas 

espécies. Porém. a caracLerização fenotlpica do suposto 

híbrido não está bem definida. Nas áreas de contacLo das 

procedências da Ilha de Flores. os individuos 

possi veI mente hibridos ali encont.r ados não dif"erem 

daqu.;;.l éS ondé o povoament.o é puro. ao passo que "",m Ti mOJ~ 

hibridos apresentam os indi víduos 

car ac te)' í s ti cas 

Est.es autores 

provavelmente 

inLermediál'ias entre as duas espécies. 

ai nda acr escentam que não é possí vel 

associar a presl9'nça de casca lisa a hibridações ocasionais 

de Eucal-ypt'US urophyL La com o Eucal-yptus al.ba na Ilha de 

flores, fato que podel'ia ocorre)' com as procedências de 

Timar. 

2.2. Variações em populações de espécies ~lorest..ais 

2.2.1. Variação fenot..lpica 

Segundo Dor man (1976), ci tado por FONSECA 

(1982), os estudos dos padrBes da variação fenotlpica nas 

populações de essências florestais. deveriam preceder os 
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est.udos de variações genét.icas quando inicia-se um 

programa de melhorament.o com uma espécie pouco conhecida e 

com ampla dist.ribuição geográf'ica. Est.es est.udos prévios 

que podel~iam ser f'eit.os visando revelar Se as variações 

f'enot.lpicas são cont.lnuas, descont.ínuas ou aleat.6rias. 

permit.iriam um melhor direcionament.o nos t.est.es a serem 

realizados, possibilit.ando a det.ecção de correlações ent.re 

as caract.erlst.icas morf'ol6gicas e os f'at.ores ambient.ais 

import.antes, reduzindo o número de populações a serem 

testadas, e consequent-emente poupando esf'orços e 

recursos. 

Em se t.rat-ando das populações de t:ucal.yptus 

urophyl.l.a. que most.ram um acentuado polimorf'ismo, é ainda 

mai s necessár i o def' i oi r os padr ões de vaI' i ação 

f' enotí pi cos . A eSse r es pei to t MARTI N Se COSSAL TER C 1 975) • 

destacam a necessidade de se f'azel~em mais est.udos sobre 

seu compor tament.o , at.ravés de diversos mét.odos. para 

melhor conhecer sua pot.eocialidadé. 

2.3. Variação genética 

A existência de variabilidade genética l'las 

populações é pré-l~equisi t.o f'undament.al para a obt.enção de 

ganhos nos programas de melhol~ament.o de plantas. O 

conhecimento da est.rut.ura genética e a caract.erização da 

variação ge-nét.ica são f'atores preponderant.es na def'inição 

de estrat.égias ef'et.ivas nos programas de melhorament.o, e 

auxi 1 i am gl~ andement:e na compl~ ee-nsão das cOI"lsequênci as da 

mani pul ação dessa vaI' i abi 1 i dade par a o aument.o da 

pl~ odut.i vi dade f' 1 Ol~ estal C NAMKOONG. 1984; STEI NER • 1979). 

NOI'mal mel"lt.e 

cOl"ldi ções edaf'ocl i máti cas 

dif'erentes características 

as popul ações que ocor I' em em 

distintas têm como resultado 

adapta ti vas. Assi m, embor a as 

popul ações estejam classi f'i cadas como pert.encentes a uma 

mesma espécie. geralmente variam na sua constituição 



genét.i ca , em f unção da 

habi la ls. (KAGEYAMA,' 1 977) . 

Testes clonais 

sua adapt.ação 

12. 

a diferent.es 

A grande 

propagação vegelaLiva flOS 

vanLagem da 

programas 

ul1 1 1 zação da 

de mel hOI' ament..o 

genéli co é a muI Li pl i cação dos i ndi v1 duos sem modi f" i cal~ as 

. car aCLeí~ 1 sli cas do Ol' LeLe ~ capLur ando a var i àl")ci a genét.i ca 

total: adi ti va e não-adi Li va. 

A eSLe respei to. FERREIRA (1980) desLaca 

que o mel hor ament-o genét-i co por 

EucaIYPLus é realizado através de 

vi a assexuada 

enr <.'\1 zament-o 

em 

de 

propágulos veget-aLivos de árvores selecionaçjas, visando a 

implanLação de t-est-es de progênies cIonais e áreas de 

muI Li pl i cação clonal. requi si t-os bás! cos par a a f"ormação 

de plant.ios comerciais. 

Ai nda eSLe mesino aut-OI' I' essal t.a que os 

progl~ amas de mel hor amenLo baseados em méLodos de 

propagação por via assexuada penuitem a oblenção de ganhos 

genéLi cos máxi mos numa úni ca gerô.ção. ut..i 1 i zando lodos os 

níveis de variabilidade enLre e denlro das espécies. 

Os clones são úLei:::; nas e:::;L1 maLi vas de 

vaI' i ânci as e covar i ânci as gel")oLí pi cas e f"enot..í pi cas em 

popul ações, e do vaI 01' genét..i co das ár vor es ma t..r i zes. 

Segundo Burdon & SheIbourne (1973), citado 

por KIKUTI (1988). há dois Lipos de inf"ormaçêSes genét..icas 

que podem sel~ obt..i das de esL.udos com clones: 

a). -Est..i ma Li vas de par âmet..r os 

eSL1 madas: a var i ânci a genoL1 pi ca 

genét-icos. 

t..ot..al (que 

componenLes adi ti vos não-adit..ivos) , a 

Podem ser 

incl ui os 

variância 

ambiental e variâncias de interação genótipo x ambient.e. 

Com eSLas val- i ânci as pode se cal c ul ar a her dabi 1 i dade no 

sentido amplo. A covariância entre dif'erent..es caracleres 
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pode f'or necel~ e,,;li ma t.i vas de COJ~ I' el aç5es genot.i pi cas e 

f'enoti pi caso 

b). -Esti mat.i vas do val Ol~ genot.i pi co dos i ndi vi duas:. O 

valol' genot.i pi co tot.al de um i ndi vi duo é i mpOl' tante quando 

a pl'opagação .é pOl' vi a vegetati va. 

2.3.1. Est.imat.iva de parâmet.ros genét.icos 

r epresent.am 

cal'act.eres 

As est.imati vas dos parâmet1'os genéticos 

a mais útil í'el'rament.a em est.udos de 

de populações para o est.abelecimento de 

est.l'at.égias de melhoramento flol'est.al. CKAGEYAMA. 1980). 

Segundo Vencovsky (1969) • ci t.ado por 

KAGEYAMA (1980). as est.imat.ivas de parâmet.ros genéticos se 

prest.am para: 

a). obterem-se informaç5es sobre o tipo de ação dos genes 

em caracteres quant.i ta ti vos. 

b) . or i ení:..ação sobn::.· o esquema mal s adequado de seI ação a 

ser adot..ado. 

c) ; esti mação do pl'ogl'esso aspa!' ado na seI eção. 

O sucesso de um pl'ograma de seI eção est~á em 

função da exi st..ência de variabilidade na população. 

ELDRI DGE (1977). aí' i)' ma que o mel hor amento eí' eti vo J'lum 

programa 

gel"'lét.ica 

de seleção depel'lde 

adi t.i va. Cont.udo. 

da existência de 

quanto mal 01' í'or 

variância 

o efeit.o 

Qenéti co não-adi ti vo par a uma detal' llÚ nada car ac t.er i st.i ca. 

potencialment.e maiol' s€wá o gal"'lho genét.ico at.ravr5-s da 

propagação vegat.at.iva. 

Os parâmetros genét.icos mais i mpol'tant.es 

para o melhorament.o florest.al são os component.es de 

variância genét.ica, coeficient.es de herdabilidade para 
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e-stilliar os ganhos g0nét..icoS', e as corTelações genot..lpicas 

e f9not..lpicas ent..re as caract..er1st..icas. CKIKUTI. 1988). 

Quando o matt?'rial é propagado . veget..at..i va

ment..a. a herdabilidade dev,>?-<;;,,~ baseaI' na variância gel'lét.ica 

t..ot..al C TODA. 1963) , o coef'ícíente de 

her dabi 1 i dade a calcula.l'-se será no sent..ido amplo, i. é. 
, 

que expr essa a pr opor ção da Var i ânci a genét..i Ca t..ot..al em 

relação à variância f'enot..ipica t..otal. 

A est..i mat..i va de herdabi 1 idade possi bi 1 i t.a a 

predição dos ganhos .genét..icos. e em consequ~ncia. permit..e 

a escolha de est..l'at..égías de melhorament..o. 

2.4. A t.axonomia numérica na classificação biológica 

2.4.1. Aspect.os gerais 

A exi st..ênci a de semelhanças ent..re 

individuos. e de diferenças ent..re grupos deles. pel'mit.iu 

ao homem sist..emat..izar o mundo orgânico dent..ro de modelos 

definidos CMETTLER E GREGG, 1973) possibi.lit..ando a 

organização e conseqüent.e compreensão da divers:l.dade 

circundante. 

Segundo este mesmo autor, a ci~ncia da 

si stemát..i ca ou ·t.axononú a vem a ser o estudo de mi 1'1 ades de 

organismos. seus tipos. as . caract.erist.icas que os 

di st.i nguem e suas cl assi f i caçí.:Ses. que são det..ermi nadas 

pelo estudo de quai squel' e t..odas as l'el ações ent.re aI as. 

Segundo SNEATH 8. SOKAL. C 1973) a taxonollú a 

tr adi ci anal t..ent..a ao mesmo t..empo: 

classificar 

nomear 

i ndi cal' o gr au de paI' eCel'lça. e 

most..r aI- as r el ações por descendénci a dos or gani smos t 

preenchendo f'unções que excedem às suas possibilidades. 
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Diante des~as dificuldades, I~ecent.ement.e 

surgiram 

trabalhos 

propostas com um 

de taxonomi a. 

caráct.er mais empirico nos 

O objet..i vo pr inci paI nest.a 

taxonomi a empll' i ca é basear as cl assi f" i caç5es 

taxonômicos em observações firmes e não 

hipóteses f"ilogenéticas. 

e os juizos 

apenas em 

Tr adi ci onal ment.e os taxononú s tas t.endi am a 

consideraI' as discrepâncias como embaraçosas exceç5es dos 

pril)c1pios geralmente aceitos. Mas, na atualidade, deu-se 

maior ênfase à descrição daqueles. padrões de variação que 

de fato exist.em na natUl-eza CSNEATH & SOKAL. 1973). 

prest.ando-se at.enção apenas ao f"enóti po dos oJ~gal")i smos e 

não à sua filogenia. 

Sob est..·e pont.o de vi st.a as relações entre 

os organismos são chamadas de fenéticas. e a taxononúa é a 

disciplina que t.rat.a dos f"undament.os t.eóricos das 

classificaç5es incluindo suas bases, pr i ncl pi os • 

procedi ment.os e r egr as . C Si mpson. 19í.31;. ci t.ado por SOKAL. 

1973) . 

A classificação é um agrupamento de objet.os 

em cl asses. baseanào-se em a tl~ i butos e/ou r e1 ações que o.s 

mesmos possuem em comum C CRI SeI et al i i. 1983). 

o obj et.i vo da c1 assi f' i cação bi 01 óg1 ca no 

context.oda ci ênci a , é ampl i ar o conheci mento em reI ação 

aos ol-ganismos e à compl-eensão das suas pl-opl~iedades, 

semelhanças. e i nLer 1- el aç5es , . dimi nui ndo a 

ambigüidade e a ir'ltuição na sistemática. 

2.4.2. A i:.axonomia numérica 

Com o aparecimel'lLo do livro "Principles of 

Numer i cal TaX01)Omy" de SNEATH & SOKAL em 1963, i ni ci ou-se 

uma verdadeira 

CHEYWOOD, 1984). 

revol ução na 

Desde el'lLão, a 

sisLemática bio16gica 

taxonomi a numér i ca Lem 

sido um dos principais protagonistas da transf"ormação 
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experimenLada pela classif'icação biológica. 

A t.axonomi a numér i ca é defini da como a 

avaliação numérica das af'inidades ou semelhanças ent.l~e as 

. urli dades t.axon6mi cas e o agr upament.o dessas uni dades em 

L:axa. baseando-se no est.ado dos seus caracleres ou 

a tr i butos • C SNEAorn & SOKAL. 1963) . Para tal f'im. ela . 
utiliza mét.odos que necessitam da conversão das: 

informações ol~i undas das ent.idades t.axonômicas em 

quantidades numéricas. 

ConÍorme SNEATH & SOKAL,(1973) a pl~át.ica da 

taxonomia numérica supõe uma det.erminada atit.ude 

f i 1 os6Í i ca e uma quant.i dade de hi pót.eses fundamentai s paI' a 

um tr abal ho de t.axonomi a. Assi m el a. compr eender i à doi s 

aspectos: 

filosóÍico. em relação à dout.rina que Íundament.a sua 

aplicação i.é, o Íenet.icisn~. 

operat.ivo, relalivo às t.écnicas numél'icas. 

Os fundamenLos da classificação bi6gica são 

alvo de uma das maiores eont.rovérsias em Biologia. devido 

à exi st.ênci a de várias CC>l"' 1" E'J'lt.es de perlsamenlo em l-el ação 

aos f'undament.os t.e61' i cos. Mui t.os aut.ores di scut.em esL~ 

pl'oblemática. (Mc NEIL, 

SOKAL. 1973. et.c.). 

1984. HEYWOOD, 1984. SNEATH E 

S-egundQ Me NEIL (1984). embora exisLa. uma 

f'ort.e .associação el"'lt.re o desenvol viment.o da t.axonomia 

nums,l'ica é o xénét..icismo. é imporLani:..e- e-nxal.izar que- não 

são si I"'1Ôl"'11 mos. A l.axonomi a l"'1umér i ca não e-sLá r e-s Lr i La a 

cl assi f'i cações f'enéti cas e o f'eneti ci smo pode excl ui r as 

bases numéricas. 

Embora exi stam variadas opi ni (Ses a l-espei t.o 

dos f undament.os da cl as si f' i cação bi 6gi ca. HULL (1970). 

ci tado por. CRI SCI et aI i i (1983). af i r ma que basi cament.e 

são quatro as dout.rinas sobre as classificações~ às quais 

o sist.emala adere conscient.e ou i nconscient.emenle: 



Essencialismo 

Cladismo 

Evolucionismo 

Feneticismo 
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Pata melho!' entendimento. a seguir se .faz 

um bl'eve comentário de cada uma delas confol'me o citado 

por CRISCI et. ali1 (1983). (destaca-se o feneticismo que é 

a hipót.ese principal do present.e trabalho). 

Essencial i smo. Esta t.eoria baseia-se na lógica 

arist.ot.élica e sust.ent.a a exist.ência de "tipos básicos" na 

natUl'eza. destacando que é função da ciência descobrí -los. 

Na prática da classificação biológica o essencialismo 

compreende pl~ i ncí pi os. al guns dos quai s são: 

- Os sel~es vi vos pel't.encem a uma série básica de t.ipos e 

formas imutáveis. Conseqüent.emente t.odos os membros de um 

agl~ upament.o cl assi .f i ca tór i o cor r espondem ao t.i po bási co. 

As var i ações dent.r o. de um mesmo táxon são desvi os 

indesejáveis dos t.ipos básicos e devem ser 

desconsi der adas. 

A t.ar efa da cl assi f i caçãn bi 01óg1 ca é descobr i r e 

d1scl'iminar as essências com a ajuda da int.uição. 

Est.es princípios. mesmo que uI t.rapassados , 

ainda subsistem f)a nomenclat.ura t.axonômica. 

Cladismo. Esta teoria destaca a import.ância da 

f i 1 ogeni a C hi s tór i a evol ut.i va) na cl assi f i cação bi ológica 

dos ol'gal'lismos. Os seus crit.él'ins pl'incipais são: 

- Cada táxon a se .fOI' mar deve ser mono.f i 1 éti co. i. é., que 

t.odos os membl'OS compal't.am um anteceSSOI' comum. 

- Os agl'upament.os formados basei am-se na cercani a temporal 

com um antecessor comum. 

A categoria taxon6mica que se 

obedecendo à hi er ar qui a 1 i neana t 

at.ri bui 

est.á em 

a cada 

relação 

grupo, 

di reta 

com o tempo da ramificação da árvore genealógica. i. é, 
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quanto mais ant.igo. m'.lS elevada é a hierarquia. 

Evolucionismo. t; uma escola. cujo enfoque combina 

vários critérios com a in:formação genealógica. Alguns dos 

critérios' envolvidos na classificação biológica são a 

seguir descritos: 

-" Leva-se em conta não apenas o monofilelismo nos gl~UpoS 

formados, mas 'também o grau de simili'tude en'tre eles 

a'través do 'tempo. 

Associa-se os t.axa com·habitats delerminados. 

-IA hierarquia at.ribuida a cada láxon. 

deve-se adequar ao seu l.amanho. 

se possi vel • 

2.4.2.1- O Fenelicismo 

A origem dest.a t.eoria da classificação 

ainda não est.á bE':-Í11 definida. [)e. acordo com SNEATH E SOKAL 

C 1973) • foi Mi chael 

XVIII (1787--1806), 

fene'ti ci SI11O. Porém, 

Adanson. boláni co fr ancês do século 

quem deu os fundamenlos doutrinai s do 

uma análise mais aprofundada revela 

que ela tem suas raizes no Empirismo e o Operacionalismo. 

escolas epislemológicas que tratam da origem do 

conheci menlo. (CRI SCI e't aI i i t 1983) . 

8.4.8.8. o Fenelicismo na classificação 

bio16gica 

De. acordo com SNEATH & SOKAL (1973), o 

fene'ti ci smo des'taca os segui ntes pl~ i nei pi os: 

a) As classificações devem se efeluar com um grande número 

de cal-acb::~res t tornados de 'todas .as part.es do corpo dos 

organismos e de lodo o seu ciclo vital. considerando-se 

como caráter qualquer propriedade ou alributo que varie 

nos objelos sob esludo. 
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b) Todos os: car-actér's.s ut.i 1 i zadoSl lêm a rne-sma si grd t .1 t.::açiío 

e import.ância na formação dos grupos. 

c) A semelhança t.ot.al ent.re duas ent.i dades é a soma das 

semel hanças obt-i das em cada um dos cal" ac t-er es ut-i 1 i zados 

na classificação. 

d) Os grupos de t-axa fOl'mados se reconhecem por uma 

correlação de caract-eres difer-ent-es. 

e) A classificação 

exper i ênci a sens1 'vel 

é uma ci ênci a empl r i ca. na qual a 

desempenha um papel impor t..ant-e. e em 

consequência est-á. livre de inxerênclas genea16gicas. 

x) As cl assi f i cações devem se basear exc 1 usi vament.e nas 

similit.udes fenét-icas. se ent-endendo por fenét.ico qualquer 

t.ipo de caráct.er ut.ilizável na classificação. incluindo os 

morfológicos" fisiológj.cos, ecn16gicos~ eto16gicos1 

moleculares" anat6lnicos, c.i tológicosp et.c. 

g) O númer-o de t.axa est-abelecido é arbit.rário. desde que 

seja coerent-e com os resul t..ados obt-idos. 

Est.es aut-ores dest.acam ainda. a respeit.o do 

feneticismD. que ele não quest.iona a Teoria da Evolução. 

nem a exist..ência de uma genealogia nos organismos, 

si mplesment.e exclui do pl~ocesso classificat.ório a 

informação fil ogenét.ica. e incl usi \.rl:? consi dera váli do o 

est.udo da filogenia' depois de efet..uada a classif'icação. 

2.'4.2.3. A evidência t.axonômica 

Conf' ar me 

2.4.2.3.1. Definição das unidades 

de est.udo. 

CRISCI et. alii, (1983) , t.odo 

processo classificat.ório reconhece como primeiro passo a 



20. 

definição das unidades a classificar. ou seja. as OTU·s. 

CEsla sigla pl~ovém da denominação "Operalinal T;'ixonomy 

Uni t. s lO pr opos la por SOKAL Se SNEA TH • 1973). 

Exi st.e uma gr ande var i edade de ent.i dades 

bi 01ógi cas lai s como i ndi vi duas. popul ações. espéci es • 

gêneros. elc. A escolha de algun~ delas como unidade 

t.axon6mi ca oper a Li va depender á da es Lr a Légi a e dos 

objet.ivos do Lraba1ho. Tem-se como regra geral nesLa 

escolha. que as OTU's sejam inLernamenLe o mais homogêneas 

possl velo 

2.·4.2. 3. 2. O caráct·er t.axon6mico 

Todo processo classificaLório baseia-se nas 

diferenças exisLenLes enLre os objeLos a classificar. 

Essas vaI' i ações que são a font.e da evi dênci a t.axon6mi ca 

const.it.uem os caract.eres (CRISeI et. alii. 1983). 

o 
pr OP}- i edade que 

caráLer 

varie 

pode-se definir 

nos objet.os em 

como qualquer 

esLudo. e os 

possl veis valores que esse carát.er pode apresent.ar são 

considerados os seus est.ados CSNEATH Se SOKAL. 1073). Em 

relação a est.e conceiLo, a lit.erat.ura aconselha levar em 

cOl'lsideração os seguinLes aspecLos: 

Homologia. 

homólogos 

Todos os eslados de um mesmo cal-áLel- devem ser 

i.é.. que as eslrut.uras comparadas se 

cOl'respondam. Como requisit.o il"ldispensável. pOl-LanLo, 

devem sel- det.er mi nadas est.as bomol ogi as ant.es de se 

iniciar qualquer t.rabalho de Laxonomia. 

O feneli ci smo propõe a chamada homol ogi a 

operaLiva. segundo a qual dois eslados são homólogos 

quando ex1 sle cor r espondênci a Lant.o l'la sua compos! ção. 

quanLo na sua esLrut.ura. Ent.ende-se por correspondência na 

composição a similit.ude qualiLat.iva desde o pont.o de visLa 

bi 016g1 co e/ou qui mi co dos seus const.i t.ui nt.es. enquant.o 
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que a est.rut.ural é definida como 

. similit.ude quanto à ordem das suas part.es. na est.rut.ul-a 

dos seus fen6menos bioquímicas, ou na ordem seqüencial das 

subst.âncias ou est.rut.uras organizadas CSNEATH &: SOKAL. 

1·973). 

Tipo de caracteres. CRISCI et. ali1t (1983) dest.acam que 

ser i a i mpossi vel cont.ar com uma 1 i stagem compl et.a e úni ca 

dos ti pos de cal- acter es de cada gr upo de tY' qani smos • e s6 

como exemplo ci t.am a segui nte c1 as si f i caçãc;, ger a1 : 

1. Morfológicos 

a) externos 

b) internos Canat.omia) 

c) embr i 01 6gi cos 

d) cito16gicos. etc. 

2. Fi si 01 6gi cos 

3. Quimícos 

4. Etológicos 

5. Ecológicos 

6. Geográficos 

7. Genéticos 

Escolha dos caract.eres. Num trabalho de taxonomia numél-ica 

é conveniente escolher Lodo tipo de caracteres e de todas 

as par t.es do ci cl o vi t.al dos ar gani smos C SNEATH &. SOKAL. 

1973; CRI SeI et 21.1 i i • 1983) . Só devem ser excl ui dos: 

Os car act.er es eOl'l- el aei onados 1 agi camente e que dão 

informação redUl"'ldant.e (Ex. alt.Ul-a. diâmetro e volume). 

Os caraet.eres que não variam nos objetos em est.udopor 

car ecer de poder de di ser i mi nação. 

Número de caracteres. A ,-espei to do número de caracteres a 

ser em uti 1 i zados não há um aeor do defini ti vo entr e os 
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pesqui sador es. I st.o se deve a es t.a quest.ão est.ar mui t.o 

relacionada com a dist.ribuição dos 

à dif"iculdade de se obt.erem 

dados experiment.ais. e 

caract.eres adicionais 

escolhidos ao' acaso, 

dos mesmos. 

exper i mel';t.os 

quando não é conhecida a dist.ribuição 

,assunt.o f" oi invest.igado at.ravés de 

simulados sem qualquer solução def" i ni ti va. 

Porém. SOKAL (1973) propt5s o número mínimo de 60 

caract.eres baseando-se apenas )'Ia expel~iência e na intuição 

pessoal. 

Peso. E)Çist.e uma f"ort.e cont.r ovér si a em relação 

lmporLância que cada carácLer deve Ler no processo 

classif"icat6rio (HEYWOOD. 1968). Para o f"enelicismo }")3:0 

exist.em a priori cal~act.eres mais i mporlantes que OUt.l~OS t 

porque se assim for. seria impossi vel reconhecê-los. pois 

a impor Lânci a de cada um deI es é um r esul Lado da 

classi:ficação que consist.e em de:finir os caract.eres que 

melhor discriminam os grupos fonnados. Porém. segundo 

BUSSAB et. aI i i ( 1990) • é POSSl. vel a t.r i bui r peso a pr i Dl' i 

aos di:ferent.es t.ipos de caract.eres sempre que sejam 

i nt.erpl~et.ávei s. 

Cat.egorias de variáveis: sua codif"icação 

deve ser 

o result.ado de uma Análise de Agl~upament.os 

um conjunt..o de grupos que podem ser 

descri Los 

at.ribut.os. e 

at.ravés 

ouL)~as 

consi st.ent.ement.e 

caracLerist.icas. 

Consequent..ement.e esses descrit.ores são as 

pr obl ema (BUSSAB él aI i i. 1 990) . 

de suas 

pr opr i edades . 

val~ i ávei s do 

Para :facilit.ar o manuseio das variá.veis. às 

vezes é preciso submet.ê-las a um processo de codificação. 

Ist.o é uma represent.ação lógica das mesmas, aLravés de 

números que permiLem o seu tratamento quantitat.ivo. 
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Existem diferentes categoria~::; de variáveis, 

tendo sido pl'opostas numerosas classificações. A seguin'le 

basei a -se na 

BUSSAS et ali 

pr opos t.as de CRI SeI et ai i i ( 1 983). e de 

(1990): 

Variáveis quanLitat.ivas. Elas medem relações quant.i'lativas . 
em sent.ido est.rito. e em geral não precisam de codificação 

(Ex. al'lura da plan'la). 

Val'iáveis qualit.a'livas. São aquelas que expressam l-elações 

não-mensurávei s e pl'eci sam por'lan'lo de codi í~i cação. Es'la 

ca 'legol' i a pode sel' subdi vi di da nos segui n'les 'li pos: 

a) Di co'lómi cas ou duplo-es'lado. São aquel as que t 'lendo 

apenas dois es'lados, i ndi cam pl' esença/ausênci a de um 

car ác'ler ou est.ados excl uden'les. C Ex. pr esença/ausênci a de 

escamas). A codi fi cação pode ser fei 'la a'lravés de 1 

(presença) e O (ausência). 

b) Nonú nai s. São aquel as que não podem seI' or denadas numa 

seqüênci a 16gi ca de gr aus do a 'lI' i bu'lo (Ex. forma do 

'lronco). 1:; o 'lipo de mais dificil codificação~ porém, es'le 

problema pode ser resolvido median'le o uso de uma val'iável 

ar'lificia1 chamada "dummy". que não é out.ra coisa senão a 

'lr ansfor mação de cada es'lado num cal'ác'ler 

présénça/ausência. Ist.o 'lem o inconvénient.é de conferir 

maior impol'1..ância ao ca.rác'ler original em prejuízo dos: 

cal'ac'leres não codi fi cados nesLa forma. 

c) ÚJ-dinai s. É O caso das va1- i á vei s que podem sel' 

ordenadas numa seqüência l6gica de magni'ludes da qualidade 

es'ludada (Ex. 'lex'lul'a de casca: fina, int-ermediária. e 

grossa). Es'las variáveis 'lambém acei'lam a 'lransÍormação 

an'les referida, porém levando em cont.a a questão da ordem. 
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2.4.2.4. Est.imação da semelhança t.axon6mica 

A parecença entre as OTU's em estudo é 

quantificável at.ravés de operaçt5es matemáticas mediante a 

aplicação dos coeficientes de pal~ecença CCRISCI et alii 

1993) . Adotando o cr i t.ér i o destes autor es • estes 

coef i ci entes podem-se di vi di r em tr ê-s gr andes gr upos: 

1. Coef'icient.es de dist.ância. 

São aquel es que apl i cam-:-se em matl~ i zes 

básicas que contém dados duplo e/ou multiestados. e tem um 

int.ervalo de variação de zero a .inf'init.o. 

2. Coef'icient.es de correlacão. 

São aquel es que quant.i f i cam a semel hança 

entr e as OTU' s a pal~ ti r de uma r epr esentação angul ar 

del as. O i nter valo de var i ação f' i ca entr e 1 C máxi ma 

semelhança) e -1 Cminima semelhança). 

3. Coeficient.es de associação. 

Est.es medem as coi nci dênci as 

dos est.ados nos caracteres das OTU's 

e di f er erlças 

est.udadas. 

Nor mal mente ex! gem dados ti po duplo es Lado e o seu 

i nter vai o de val~ i ação vai de 1· até O. 

Existe uma grande variedade de coeficientes 

de parecença na lit.eratura e a sua escolha depende 

fundament.alment.e do t.ipo de dados present.e na mat.riz 

bási ca. Por sel~ esta uma etapa mui to i mport.ante em 

qua1quel~ estudo numérico, sugere-se a revisão de 

l.i t.el~atul~a especi a1 izada. A este respei to, ROMESBURG 

C 1984) of er ece mai or es detal hes do ti po e pr opr i edades 

destes coef i ci ent.es. 
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2. 4. 2. 5. A estrutura taxon6nrica 

A mat..riz de parecença (no presel,t..e t..rabalho 

adotou-se o termo parecença para expressar t..anto a 

similaridade quanto ,o seu complemento: a dissimilaridade). 

é insuficiente para expressar as relações entre as OTU's 

sob estudo pois apenas mostra a parecença entre pal~es 

deI as (CRI SCI et al i i. 1983). Par a si nteti zal~ a i nfcl~ mação 

da mal1~iz de parecença e mostrar as relações entre a 

tot..alidade de OTU·s. existem dois tipos de t..écnicas: 

Anãl i se de Agrupamentos ("CI uster ~,nal ysi s ") 

Métodos de Ordenação (UOrdinalion U
) 

Análise de agrupamentos. 

Est.e mét.odo envolve uma variedade de 

técnicas e algoritmos cujo objetivo é encont.rar e separal~ 

objet.os em grupos que t.enham coesão interna dos objet.os e 

isolament.o ext..erno ent..re os grupos (BUSSAS et.. alii 1990). 

algoritmos de 

Exist..em 

Análise 

di f er entes c1 assi !~ i cações 

de Agl~upamentos. BUSSAB 

para os 

et a11i 

(1990) adotam, por simplicidade. a sugestão de COl~mack 

(1971) que propõe a seguinte classificação: 

1. Técnicas Hiel'árquicas: nas quais os objetos são 

classificados em gl'UpOS em diferentes etapas. de- modo 

hiel~árquico. pl~odu:zindo uma ál'vore de classificação. 

2. Técni cas de PaI' ti ção: nas quai s os agr upame}')t.os obti dos 

produzem uma partição do conjunto de objetos. 

3. Técnicas de Cobert.ura: nas .quais os agrupament.os 

obtidos recobrem o conjunto de objetos. 

sobrepor um ao outro. 

mas podem-se 
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As t.écnicas hierárquicas ainda podem ser 

subdi vi di das em doi s gl~ upos: 

a) Aglomerat.ivas. 

objet.os. vão se 

onde através de fusões sucessivas de "nu 

obt.endo grupos. ai:.-é reunir t.odos os: 

objet.os em um único grupo. 

b) Di vi si vas • que par t.em de um ÚI''lÍ co gr upo e por di vi são 

vão se obt.endo os sucessivos grupos. 

Dent.r e as técni cas hi el~ ár qui cas mai s usadas 

citam-se: 

O mét.odo da cent.roide 

O mét.odo das médias das dist.âncias 

O mét.odo de ligação simples ou do Vizinho Mais Próximo 

O método de 1 i gação compl et.a ou do Vi zi nho Mai s 

Di st.ant.e. 

Dent.r e as t.écni cas de pal~ t.i çXo ci t.a -se como 

exemplo o Mét.odo das K-médias. 

BUSSAB et, ai i i (1990). di scut.em com det.al he 

a aplicação e cal~act.erisi:.-icas dest.es mét.odos. orient.ando a 

escol ha de um deI es em esi:.-udos de t.axonomi a. 

Métodos de Ordenação. 

Est.es mét.odos t:ambém ser vem par a encont.J~ ar 

o padrXo de l~elações da t.ot.alidade de OTU·s. sendo que 

est.as J-elações ref'let.em a posição que elas t.êm no espaço, 

i. é. quant.o mais pert.o se encont.ram ent.re si duas OTO's. 

mai s relaci onadas est.ão C CRI seI et. al i i. 1983). 

A dif'el-ença com a Análise de Agrupament.os é 

devi da à não deI i nu i:.-ação dos gr upos no espaço; t.ar ef a es t.a 

que é at.r i bui da ao pesqui sador . 

Exi s t.em numer osas t.écrü cas de 01" denação 

CSNEATH & SOKAL, 1973), dent.re as quais as mais conhecidas 

são: 
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1. Anál i se de Component.es .... ,,< j nci pai s. 

2. Análise de Cool~denadas Pr ncipais. 

3. Ar'lálise Fat.orial Múlt.ipla. 

4. Análise Fat.orial de Correspondências. 

Segundo CRI SCI et. aI i i C 1 983). a anál i se de' 

Component.es Principais é a mais di~undida e a sua 

aplicação baseia-se no uso de um reduzido número de 

variáveis hipot.ét.i cas, chamadas de Component.es Principais. 

e que represent.am um conjunt.o numeroso de variáveis. Est.es 

Component.es não est.ão correlacionados ent.re si e pOl~t.ant.o 

se int.erpret.am independent.ement.e. Cada Component.e cont.ém 

uma par t.e da ',lar i abi 1 idade t.ot.al dos car act.er es I 

1 evando-se em cont.a a i nf'ormação de t.odos el es. mas em 

dif'erent.es proporções. 

Critérios de seleção das: t.écnicas a serem utilizadas. 

o uso das dif'erent.es t.écnicas permi t.em 

obt.el~ r esul t.ados gr áf' i cos pr 6pr i os que suger em di veJ' sas 

reI ações ent.re as OTU' s. daí a i mpo)' t.ânci a de uma corret.a 

escolha. ~--egundo CRI SCI et. alii (1983). est.a escolha 

pode-se basear, ent.re out.ros crit.érios, nos seguint.es: 

a- Coerência com os objet.ivos da pesquisa. 

É impol-ant.e conhecer a adapt.ação da t.écl":lÍca 

pal~a se at.ingir o objet.ivo desejado. Rohlf (1968), cit.ado 

por CRISCI et. alii (1983), demost.rou que a t.écnicade 

análise dos Compohent.es Principais ref'let.e com maiol~ 

fidelidade as l'elações el'lt.re grupos formados .a baixos 

ni vei s de si mi 1 a)' idade. enquant.o que é menos f i el pal' a 

)"eflet.ir relações muit.o est.reitas. O cont.rál'io acont.ece 

com as t.écnicas de Análise de Agrupament.os que )"ef'letem 

relações muit.o est.reit.as com menor dist.orsão. Co que é 

desejável em se trat.ando de obJe~os t.ão semelhantes 

como,pol' exemplo, seriam os clones de uma espécie). 
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b- Tipo de dados. 

A i nt.er pr et.ação dos Component.es Pr i nci pai s 

carece de sent.ido quando aplicado sobre dados t.ipo duplo 

est.ado C o que acont.ece com a mai or i a dos dados no pl' esent.e 

est.udo). 

2 4.3. Vant.agens da taxonomia numéricá 

SNEATH & SOKAL, (1973) resumem algumas 

vant.agens: 

a) A t.axonomi a numér i ca t.em a capaci dade de i nt.egl~ ar- dados 

de variadas lont.es: morro16gicas. risio16gicas. 

eco16gi cas • qui mi cas • sequênci a de ami noáci dos. et.c. Ist.o 

é mui t.o dilicil de se lazer at.ravés da t.axononúa 

convencional. 

b) Uma gl-ande part.e do pr-ocesso de classilicação é lei t.o 

at.r-avés da aut.omação. 

c) Os mét.odos quant.i t.a t.i vos dão mai or di scr 1. mi naçã'.:"l e 

melhores classilicações que os mét.odos convencionais. 

d) A t.axonomi a numérica t.em rorçado os pesqui sadol-es a 

usal- mais caracteres e melhOl- descrit..os. 

e) A vant.age-m lundame-nt.al t..e-m sido o reexame dos 

principios da t..axonomia e os prop6sit..os da classiricação. 

f) A t.axonomia numérica 1 evou à re-int.erpre-t..ação de Vál-ios 

concei t..os bi 016gi cos, et.c. 

--0--
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3,1.' MATERI AL 

3.1.1. Origem dos clones 

Como mat-er i al gené'lico para o presen'le 

es'ludo, foi u'lilizada uma amos'lra de 55 clones provenien'le 

de uma população da espécie Euca1.yptus u:t'ophy1.1.a S.T. 

Blake. originál-ia da Ilha Flores (Indonésia). 

A popul ação é der i vada de uma col e'la de 

sement.es efe'luada a par'lir· de árvores de diferen'les 

procedências, realizada pela Cía. Vale do Rio Doce. de 

maio a agost.o de 1977. O número de progênies dent_ro de 

cada local idade variou em função do número de ár vores 

ma'lrizes que apresen'lavam frutos no es'lado ideal para a 

col hei 'la de semen'les vi ávei s, 'lendo si do ao mi ni mo ci nco 

pl' ogêni es por local. 

coletadas 

diferentes 

As mudas produzidas a par'lir das sementes 

e misturadas 

Io'les). foram 

( for mando um composto dos 

plantadas em 1980 na Estação 

Experimen'lal de Ciências Florest.als de Anhembi. visando a 

f Dl-mação de uma população base, com ampla base genética. 

Nessa população, aos 6 anos de idade foram selecionadas 55 

árvol-es com pl'edominâl"'lcia de casca lisa, e a seguir 

clonadas. Es'la seleção foi fei 'la obedecendo-se os 

critérios de cresciment.o e vigor normais, aliados à 

presença de casca não fibrosa, desprendendo-se em lamelas 

POI- todo o t.l'onco ou a diferen'les alt..uras do 'lronco. As 
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ár vor es assi m seI (0< .. Í. onadas receber am o nome de .. El1ca L ypt 1..15 

urophyLLa var pLatyphytLa" para dif'erenciá-las da espécie 

tipica onde predominam árvores com casca fibrosa. 

3.1.2. Local do ensaio. 

o local do experimento si lua-se no Horlo 

Florestal Nossa Senhora Aparecida (talhão· 87). no 

Muni cf pi o de Aguai. S.?. em ár eas de pr opr i edade da 

Empresa Champion Papel e Celulose LLda. 

Local i zação: 

Altitude: 

LaLitude: 

Longi Lude: 

Clima: 

AI guns dados cl i máti cos deste local são: 

Municipio de Aguai, 5.? 

580m 

22°11 • S 

47 0 07'W 

tipo CWA 

1:: um clima mesotérmico, com inverno seco. A 

t.emperatura média do mês mais frio é inferior a 18 o C. e a 

do mês mai s quente ul tr apassa os 22°C. A preci pi tação 

média anual situa-se em torno de 1500mm. O lotal de chuvas 

do mês mai s seco é i nf er i 01- a 30mm. A estação s~ca ocor r e 

entre os meses de abril e setembro, sendo julho o mês em 

que atinge a máxima intensidade. O mês mais chuvoso oscila 

entre dezembro. janeiro e f'evereiro. 

3.2. Mf:TODOS 

Os clones der i vados dessas ár vor es f' or am 

identilicados com um número de 001 até 055. A clonagem Ioi 

realizada através dos métodos comerciais de enraizamento 

de estacas, utilizando-se ácido indol-but1rico na 

concentração de 5000ppm. para induzir o enraizamento 

Os 55 clones :for am 1 evados ao campo nos 

meses de janeiro e fevereiro de 1986. sob o esquema de 
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banco clonal com espaçamento ent.re estacas de 3m x 3m. 

obedecendo a um delineamento inleiramente casualizado. 

O banco clonal é constit.uido por 55 clones. 

com repetiç~es variáveis Cem função das estacas oblidas) , 

totalizando 317 parcelas que ocupam uma área lolal de 

21.40 há. O número de árvores por parcela lambém é 

val'iável Cl0 a 40) e em conjunt.o somam 22.260 est.acas. 

Dos 55 clones. no present.e estudo foram 

considerados apenas 45 

repetições. ignorando-se 

que apresenlavam em 

desla maneira, aqueles 

comum 3 

que não 

tinham no minimo 3 repet..ições. 

Para padronizar o tamanho da parcela, Ioram 

consideradas 10 eslacas por pal~cela. sendo a escolha das 

pal'cel as e das estacas lei tas ao acaso. 

Tanlo no eslabelecimenlo do ensaio como na 

condução do mesmo, loram adotadas t.écnicas que respeitam a 

pr á Li ca nor mal de vi vei r <.:> e de campo. 

A coleta dos dados :foi 

pl' eencher duas l.ecessi dades: 

A execução da análise de agrupament.os 

O cálct;lo dos parân:et.ros genélicos 

:feita visando 

I ni ci ou-se a coleta de dados si 1 vi cul l ur ai s 

em agosLo de 1989, aos 3 anos e meio após a inst.alação do 

leste. Em agosto de 1991 foram repeti das as aval i ações 

silvicullurais e adicionadas algumas variáveis novas. 

especi aI mente aquel as de ti po qual i ta ti vo, devi do a 

exi gênci as da Melodol ogi a de Agr upamenLos • que Obl~ i ga·· a 

sucessi vas tomadas de dados dur ante o ci cl o dos 

organ1 smos. 

Para se avaliarem as 

relacionadas com as folhas. frt.Jlos. casca. 

foram sorleadas 3 árvores por clone 

car actel' i sti cas 

copa e t.ronco. 

nas di fer ent.es 

repet.ições. A avaliação final do clone foi obt.ido através 

da média dessas medições. Em se tratando das variáveis 

associadas às folhas, a avaliação linal foi obt.ida at.ravés 
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da média das medições de 15 folhas por clone. oriundas de 

ramos provenienles da base. do meio e do lopo das árvores, 

ulilizando apenas as Iolhas que ocorrem na posição mediana 

db ramo. Os dados correspondenles aos Irulos Ioram obt.idos 

de maneira semelhanle. porém. desconsiderando a sua 

localização nas árvores. 

Em janeiro de 1992 fOl~am colet.ados dados de 

allura e di àmet.ro , considerando-se o banco clonal como um 

leste clonal. e alravés desses dados Ioram eslimados: os 

paràmelros genélicos. 

A 'avaliação linal dos clones Ioi reit.a 

alravés da análise de 3 conjunt.os diIel~en'les de variáveis. 

23 ao t.odo (Pag. 38 a 41J. 

Jus'lificativa da escolha das variáveis 

Como já Ioi disculido na Revisão 

Bi bl i ogr ál i ca. a escol ha das 

mui 'la impor lânci a. Conf'orme 

var i ávei s é um aspect.o de 

SNEATH & SOKAL ( 1973) é 

conVeniel"'lt.e usar lodo t.ipo de caracleres que se relacionem 

com lodo o ci cl o vi t.al dos organi smos. e que possam 

discriminar a variação el"'llre eles. descarlando apenas os 

carac'lel~es correI aci onados. 

A relação dos conjunt.os de variáveis é a 

segui r apl~esenlada: 

a) Variáveis quantit.at.ivas: 

1. Al'lUl-a t.ot.al das plant.as (m) 

2. Diâmelro do lronco das plan'las a 1.30m do solo (cm) 

3. ReI ação compr i ment.o/l aI' gur a das Iol has 

4. Di âmet.ro do cál i ce C mllu 

5. Compriment.o do pec1oIo das rolhas (mm) 

6. Compl'iment.o do cálice (mm) 

7. Comprimenlo do pedi ceIo do cálice (mm) 



8. Sobrevivência CY-::> 

As duas pr imeiras variáveis 

represenladas pelo volume cilindrico dos 

clolies est.i mado por: 

v=o. 78 x D
2 

x H 

s€!l"'ldo: 

D= diâmet.ro do t.ronco a i.30m do solo 

H::: allura t.ot.al das plant.as 

lroncos 

33. 

foram 

dos 



34. 

b) Variáveis qualitat.ivas: 

b. 1 - Nomi nai s: 

TIPO ESTADO NOTA CODIFICAÇÃO 

Cálice 

1. Ti po .de di sco. nivelado o o 

incluso 1 1 

2. Tipo de val vaso exert.a 3 001 

rasant.e 2 010 

i Dcl usa 1 100 

Tronco 

3. 8i [-ur cação na base O 7.5% 4 0001 
do t.ronco do clone. 

8 15.5% 3 0010 

16 23. 5~~ 2 0100 

24 - ----- 1 1000 

4. Bi fw-cação no t.opo O 7.5% 4 0001 
do t.Tonco do cloDe. 

S 15. 5~-: 3 0010 

16 23. 5~;,; 2 0100 

24 - ----- 1 1000 



Variáveis nominais Ccont..) 

5. Forma do t.ronco perfeit.ament.e ret.o ... 
do clone. 

ligeira t.ort.uosidade 

super i 01' .•••••••••••• 

ligeira t.ort.uosidade 

supel~ i or e i nle1' i or .. 

ret.o com ligeira t.or-

t.uosidade na base .... 

t.ort.uosidade acent.ua-

da no t.opo .......... . 

t.ort.uosidade acent.ua-

da na base .......... . 

ligeira t.ort.uosidade 

em t.oda a ext.ensão ... 

6. Forma do cálice cônico 

hemislérico 

campanulado 

b. - Ordinais 

1. Tort.uosidade geral 
do t.l~onco do clone. 

2. Inclinação do t.ronco 
do clone. 

nenhuma 

1 plano 

2 planos 

nenhuma 

leve 

média 

acent.uada 
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7 0000001 

6 0000010 

5 0000100 

4- 0001000 

3 0010000 

2 0100000 

1 1000000 

0-1 0-1 

0-1 0--1 

0-1 0-1 

3 111 

2 110 

1 100 

4- 1111 

3 1110 

2 1100 

1 1000 



Var'iáveis ol-dinais (cont..) 

4. Compriment.o da copa 
das plant.as. 

O. Lal'gUl'a da copa das 
pla~t.as. 

6. Densidade da copa 
das plant.as. 

7. Alt.ura da casca 
fibl'osa no t.rol")co. 

8. Text.ura da casca. 

Q. Espessura do pedicelo. 
do càlice. 

10. Aspect.o ger ai do 
clone. 

grande 

média 

pouca 

pequeno 

médio 

grande 

est.rei t.a 

média 

ampla 

rala 

média 

densa 

1" t.erço 

2° t.erço 

fina 

média 

grossa 

fino 

i nt.ermédi o 

muit.o bom 

bom 

médio 

ruim 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

36. 

111 

110 

100 

111 

110 

100 

111 

110 

100 

111 

110 

100 

111 

110 

100 

111 

110 

100 

111 

110 

100 

1111 

1110 

1100 

1000 
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3.2.1. Análise de agrupament.os 

Para realização da análise de 

agrupament.os adot.ou-se como est.rut.ura básica de aplicação 

dessa t.écni ca numér:, i ca as segui nt.es et.apas (BUSSAB et. 

ali1. 1989; CRISCI et. alii, 1983): 

a) . Def' i ni ção do p}- obl ema. 

objet.os. 

escolha das unidades ou 

b) . Escol ha das var i á vei s. 

c). 

d). 

e). 

f'). 

Const.rução"da mat.riz básica de dados. 

Escolha dos crit.érios de parecença. 

Const.l- ução da ma t.r i z de si mi 1 ar idade. 

Adoção e execução de al guma t.écni ca par a obt.er 

est.rut.UJ-a t.axonômi ca do gl-UpO em est.udo. 

g). Apresent.ação dos result.ados. 

h). Aval i ação e i nt.er pn?t.ação dos l'esul t,ados. 

a). Def'inição do problema" escolha das unidadeso 

a 

Conf'orme foi discut,ido na Int.rodução, f'oram 

def'i ni das como uni dades t.axonômi cas oper aci onaí s 

(Oper at.i nal Taxonomy Uni t.s, OTU' s), segundo a del"lOmi nação 

propost.a por SOKAL (1979) t os 45 clones de Euca1.yptus 

urophy1.1.a da Ilha Flores. 

b). Escolha das variá.veis. 

Como evidência t.axonômica f'oram def'inidas 

as caract.erist.icas (variáveis) que permit.irão classif'icar 

as unidades 

t.omadas 23 

escolhi dás 

variáveis: 

no 

7 

passo ant.er i or . 

quant.it.at.ivas. 6 

nomi nai s. e 10 qual i t.at.i vas ordi nai s. 

Assi m. f'oram 

qualit.at.ivas 

No caso das var i á vei s quant.i t.a t.i vas os 

va.101'es represe-nt.am a média gel-al para o carát.er em 
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quest.ão, .desconsiderando-se o pl-oblema da 

inlra-OTU. 

Em se lr aLando das var i ávei s qual i lJati vas, 

tanlo nonú nai s quanto or di nai s , os valor es lambém 

represent.am a média do c;':I.l-áler. 

binária alravés da criação 

mas 

de 

codi I i cadas em I 01~ ma 

vari áveis lict.icias 

(dummi es), r espei lando-se a quest.ão da or dem no caso das 

var i á vei s qual i t.a li vas 01- di nai s . A codi I i cação bi nár i a 

deslas variáveis. fei la numericamenle alravés de "O" e 

"1 .. • apenas 1- epr esenta um r 6l uI o que I aci 1 i la o lr a tament.o 

quant.it.at.ivo dos números. 

c). Construção da malriz básica de dados. 

Com os dados pr oduzi dos no i lem anler i or 

conSll- ui u-se um quadr o chamado "ma lr i z bási ca de dados". 

onde as variáveis eslão representadas nas colunas e as 

OTU's nas·linhas. 

No present.e esludo a mat.riz básica de dados 

eslá repl-esent.ada P01- t.l-és malrizes parciais devido à 

necessi dade de sel- em I E:'i tas consi dar açõGs di ler ent.es em 

cada uma delas. 

d). Escolha dos crilérios de parecença. 

A parecença enlre as OTU's é quantilicada 

at.ravés dos coelicient.es de pareCel"lça. Esses coet:icient.es 

medem a similaridade ou seu compl emel't.o: a 

dissimilal-idade, em relação a cada possivel par de OTU's 

da matriz de dados. 

PaI-a medir a parecença ent.J'e as OTU' s 

quando se trata de variáveis quant.iLat.ivas. adot.ou-se o 

"Average Taxonomy DisLance Coellicien.t.... Est.e coet:icient.e 

proposlo por SOKAL (1961). é um coet:icienle de 

dissimilaridade, com intervalo de variação de "O" a 
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"infini t.o"-, onde a dist.ância "O" corresponde à· máxima 

si mi 1 al- i dade, e obedece à f6rmul a: 

-r- (TD) A.T.D. -
n 

n 
onde TD =[E 

i =1 

A.T.D.= Average Taxonomy Dist..ance 

T.D. =. Taxonomy Dist..ance 

ex .. 
1.J 

..... 2 
X. -' 

I.k 

Na aplicação dos coeficientes de parecença 

nos dados quant..it.at.ivos surgiu a dificuldade na 

coexist..ência de diferent.es escalas de medida em relação a 

uma mesma OTU. por exemplo, alt.ura dos clones expressada 

em. met.r os e di âmet.r o dos rr ut.os em mi 1 í met.r os. Para 

cont.or nal- essa di r i cul dade e evi t..ar di st.or sões Cl- i adas 

pelo rat..or escala, padronizou-se previament.e a mat.}-iz 

bási ca de dados quant.i t.a t.i vos pal- a que os dados r i quem 

expressos em unidades de desvio padrão. mediant.e a 

aplicação da f6rmula: 

onde: 

x.. x. 
d ~J 1 

X pa ronizado = ---"------
Si 

x. , é o valor do carát.el- "i" para a OTU "j" 
_i J 
X, é a médi a do cal-át..er "i" 

i 

s. é o desvio padl-ão do carát.er "i ti 
J. 

Pal- a medi r a par ecença das OTU' s par a as 

variávei s quali t.at.i vas usou-se o coeficient.e de Jaccard. 

que é um coef i ci ent.e de assoei ação mui t.o ut.i 1 i zado em 

caract.eres do t.ipo duplo est.ado e que t.em a seguint.e 

fórmula: 

a 

a + b + c 
sendo: 
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a: o número de coincidências 1 1 

b: o nómero de coincidências 1 O 

c: o nómero de coincidências O 1 

o coeficient.e de Jaccard apresent.a um 

intervalo de variação de O a 1 • sendo 1 a máxima . 
similaridade. Est.e coeficient.e confere mais import.ância às 

coincidências t.ipo 11, 01, 10 e desconsidera as 

coincidências 00. A nat.ul'eza dos dados do present.e 

trabalho faz com que a coincidência de zeros seja 

pl'evisi,,"€ü a priori. Est.e fat.o, aliado à condição de duplo 

esLado dos caract.el'es. or i ent.ou a adoção do coefi ci ent.e de 

Jaccard. 

e). Const.rução da n~t.riz de similaridade. 

Os resulLados obLidos da aplicação dos 

coeficient.es de parecença nas il1at.l'izes de dados paI'a Lodos 

os pares de OTU's. foram colocados em forma t.abular 

gerando a chamada "mat.l-iz de similal-idade". 

No preSel':lt.e est.udo como havi am 3 mat.r i zes 

bási cas de dados, obt.i ver am·-se 3 ma Lr i zes de di sLânci as 

sobre as quais fOl'am aplicados os coeficienLes de 

parecença. NesLa et.apa foi corrigido o sent.ido das 

maLrizes de disLância. Para isLo as maLrizes de disLância 

qualit.aLivas foram Lr ansfol' madas em mat-rizes de 

di ssi mi 1 21.1'1 dade ab-avés da muI -Li pl i cação por (-1). 

A codificação binária das variáveis 

qualiLat.ivas. media)')Le o uso das variáveis ficLicias 

Cdummies). resul t.a em um aument.o indesejável da 

impor t.â)')ci"a deI as em pr ej ui zo das var i á vei s quant.i t.a Li vas 

não codificadas. CB para 21 no caso das variáveis 

nominais, 10 para 32 nas variávei s ordinais). Para 

cont.ornar Lal problema, f'oi necessál~io usar um art.if'icio 

para que t.odas as variáveis t.enham o mesmo peso a priori. 
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como exi ge o f'eneti ci ::;:mo. fim. as mat.I'.i zes: 

parei ai s quanti tati va. qual.i tati va nominal e qual i tali va 

ordi nal foram muI ti pl i cadas respeelivamente pelos 

coe:ficientes 2.61, 0.75. e 0.82. para que as variáveis 

.r-ecuperem os seus pesos or i gi nai s. Estes coe:f i ci entes são 

obtidos dos cálculos da porcentagem de representação das . 
variáveis codi:ficadas e sem codi:ficar. 

Fi nal mente. ohleve-se uma ma-Lr i z úni ca de 

parecença mediante a junção das 3 ma-Ll~izes de distância 

parciais. Na ma -Lr i z úni ca es-Lão compal~ adas cada OTU 

consi go mesma e com as r estan-Les • par a todas as var i ávei s 

envol vi das no esLudo C ver apêndi ce). 

:f). Téenica para a obt.enção da estrutura taxonô»úca: 

Análise de Agrupament.os. 

Nesla etapa ag1- upar am-se as OTU's 

associadas pOl~ grau de parecença at.ravés da aplicação de 

um ai g01- i t.mo. No pr esenLe Lr abal ho :foi escol bi do o "MéLodo 

das Médi as das Di st.ânci as" C ~1MD) . Es-Le é um processo 

hierárquico que em cada passo di mi ))ui uma di mensão da 

malriz de pal~ecença pela reunião de pal-es semelhan-Les aLé 

que Lodos os pont.os est.ej am reuni dos em um úni co gl-upO 

(BUSSAB e-L alii, 1990). 

Conlon11e CRI SeI. c 1983) a apl i cação de um 

algol'iLmo de agrupamenLos envolve os: seguinLes passos: 

1. Na maLriz de dislâncias iden-Li:ficam-se as duas OTU's 

com maiol- similaridade. Elas 10rma1-ão o núcleo do primeiro 

grupo. 

2. Busca-se, na malriz de distâncias, o pr6ximo valor de 

mai or si mi 1 i tude. Este vaI 01- pode 1 evar à : 

:formação de novos grupos 

incorporação de uma OTU a um núcleo já existent.e para 
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for mar' um 9; upo. 

- a fusão dos núcl aos exi st.entes. 

3. Repele-se a segunda et.apa do processo at.é que t.odos os 

grupos ou núcleos es'lejam unidos e lenham incluido a 

t.ot.alidade das OTU's. 

No presenle 'lrabalho, a incol'poração das 

novas OTU's aos núcleos 'ou gl'UpOS já existenles. foi 

realizada a'lravés do Mét.odo das Médias das Dislâncias. 

Nes'le mé'lodo considera-se que o valor de 

si mi 1 i 'l ude da OTU candi da la a i ncor por ar -se ao gr upo ou 

núcl eo. é i gual a uma si mi 1 ilude médi a I' esul t.an'le dos 

valol'es de simili'lude ent.re ela e cada um dos inlegrant.es 

do grupo ou núcleo (CRISeI et. a11i. 1983). 

Pel ó f a 'lo de exi st.i r em v~r i os t.i pos de 

médi as, é possi vel cont.a}' com mai s de uma 'lécni ca de 

dis'lâncias médias. No presen'le est.udo. 

ar i tmé'li ca não ponde}' ada (Ur')\l!ei gh'led 

opt,ou-se pel a médi a 

Pair-Group Me'lhod 

usi ng ar i 'lhmet.i c Aver ages. UPGMA). por que aI a or i gi na uma 

menor dis'lorsão na t.écnica de agrupament.o. Se o candidat.o 

a ser i ncor por ado é um gr upo ou núcl eo. o valor de 

si mi 1 ar i dade se!' á uma médi a dos valor 8S rle si mi 1 ar idade 

en'lr e os pan?s poss5. vei s de OTU' s do gr upo ou do. núcl eo. 

mais 

g). Apresentação dos resultados. 

o dendr og1" ama 

utilizada da est.rutura 

é a represent.ação 

t.axonômica obt.ida 

t.écnicas de Análise de Agr upament.os . Nest.e 

gráfica 

com as 

t.ipo de 

repl'esent.ação, os valores de simililaridade encont.ram-se 

em uma escal a colocada nor mal menle 1'"10 ext.l' emo supel' i 01- • As 

OTU's colocam-se no ext.1"emo direit.o. Delas pal-t-em linhas 

hOl' i zont.ai s • que se 

verLicais, em função 

semel hança ent.r e el as. 

unem sucessivament.e 

da escala, e das 

às linhas 

relações de 



43. 

h). Avaliação e int-erpretação dos result.ados:. 

o dendrogr ama pode ser consi der ado como a 

represen'laçã:o simplif'icada da ma'll-iz de pal'ecença. Pai'a 

verif'icar a capacidade do dendrogl-ama de reproduzir a 

ci'lada ma'lriz. o primeiro passo é construir a Matriz 

Cof'enética. que é a matriz de distâncias entre as OTU·s. 

ob'lida a 

verif'iéar 

par ti l' do dendr Ogl' ama. 

a pr oxi m1 dade ent.r e a 

o passo seguinte 

mat.r i z cof'enét.i ca e 

é 

a 

matriz de parecença. Isto é feito mediant.e o Coef'iciente 

de Correlação Cofenética. Quanto maior é a proximidade 

deste coef'iciente com a unidade, melhor é a represent.ação. 

ou seja. maior é a proximidade ent.re a matriz de parecença 

e o dendrograma. 

Par a i nt.er pr etar os dendl- ogr amas. se 

r econhecl:?m pr i mel r o os gl- andes gr upos OI' i gi nados a bai xos 

niveis de similaridade. Depois se analisam os grandes 

grupos 1:::- se separam os sub--conjuntos. Esta int.erpret.ação é 

apenas ur.na descrição do dendrogl-ama. Só na f'ormulação das 

!li p6teses ent.r a o j ui zo e o conheci men'lo do pesqui sadol

sobre o assunt.o. 

Já que o 301 gOl' i t.mo ut.ilizado para 

det.erminação da estrutura t.axon6mica dos clones. tao qual 

as out.l'as t.écnicas hiel-árquicas. não apresent.a um 

indicado)' do número ideal de grupos. no presente t.J-abalho 

opt.ou-se pela sugl?st.ão propost.a por BUSSAB et. alii (1990), 

que deci de pelo "cor t.e" do dendr ogr ama nos 1 ugar 90S em que 

se pr oduzem os mal or es sal tos dos ni vei s de si mi 1 ar idade. 

Como isto ainda det.ermlna dif'eren'les opções de 

agrupament,o. usou-se uma outra regI-a de decisão t.ambém 

pl' opos t a por BUSSAB et aI i i ( 1 990) . 

Segundo esta t.écni ca denota-se a 

configul-aç~o de "n" objet.os em Clk" grupos por PCk). e a 

matl-iz de dispersão den't-l'o dos grupos da k-ésima 

conf'igul'ação pOl' WCk). A dispersão da j-ésima val'iável 
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dada pelo j --ési mo el emento da di a90nal da matriz de 

dispersão, 

normalmenle 

é denolado por W .. Ck). 
lJ 

Se os dados forem 

covariância. 

n~l graus 

W Ck+l) t.em 
ij 

distribuidos e com a mesma matriz de 

WijCk) lem dislribuição proporcional 

de liberdade. AlJalogamenle, pal~a 

2 

2, 
a x com 

di slr i bui ção P'- opor ci onal a x 

PCk+l) • 

n-k-1 com 

graus de liberdade. Nest.e esquema. a est.at.ist.ica definida 

por: 

R=C 
w .. Ck::> 

~l--=-J-"..,._..,-::"_ _ 1) ( n-k -1 ) • 
W .. Ck+l) 

.1J 

represent.a a redução re1 at.i va na var i ânci a denll~o dos 

grupos ao se passar de k para k+l grupos. quando se 

considera somenle a j-ésima variável. Dest.a maneira, 

valol-es al 'los de R i ndi cam a exi s b?nci a de k +1 gJ~ upos na 

variável j. 

Devi do a que é possl vel lazer um les'le 

global l~epe'lindo o procedimento ci lado para cada uma das 

variáveis, no presen'le est.udo se fez uma análise bivariada 

envol vendo a var i á vel v01 ume ci 1 i ndr i co às i dades de 'lr és 

anos e meio. e seis anos respectivament.e. A estatistica R 

loi ut.ilizada como uma indicadora do número de grupos, se 

considerando a exist.ência de k grupos quando o valor 

observado de R é menor que oval or cr i ti co dado por uma 

tabela de dist.ribuição de F. Para que R indique uma 

est.J-u"lul~a de k+l grupos fá. necessário que o valor obseJ'vado 

seja não somen"le maior que o valor cri'lico da dis"lribuição 

de F'. mas 21.1 gumas vezes mai 01- • Hal~"li gan , ci "lado por BUSSAB 

et. a1ii (1990) sugere, R>10 pal~a amos"lras grandes. 

out.ro lado, para verificar a 

consist.ência dos grupos lormados. em relação às variàveis 

associadas com a produ"lividade. usou-se a análise de 

val-iância mul "li var i ada. A'lravés dela es'ludou-se o 
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das variâncias nos gr'upos t 

con~', .i der adas as variáveis allura diâmelro e volume 

cil1ndrico. A ef'e1:..iva separação dos grupos foi les1:..ada 

segundo a significância dos cont.l~asles efe1:..uados. 

3.2.1.1. Recursos computacionais 

Devi do a que a Anál i se de Agr upamen1:..os 

envolve normalmenle o ar maz enamen1:.. o e manipulação de 

numer osos dados t e que a sua apl i cação exi ge um gl~ ande 

número de cálculos. é preciso con1:..ar com pacoles 

compulaci onai s que f aci 1 i 1:..em essa t.ar·ef a que de ou 1:.. r a 

maneira seria imprac1:..icável. Felizmenle exist.e uma ampla 

variedade des1:..es paco1:..es que facili1:..am a realização dest.e 

1:..i po de anál i se. 

De um modo ger a1, é possi vel di zer C BUSSAB 

e1:.. alli 1989) que exist.em dois li pos de programas 

compulaci onai s apl i cá vei s a es le li po de anál i se: 

Os chamados paco1:..es de Análise Est,alislica CSAS. 

BMDP, SPSS. elc.), que possuem uma gl~ande variedade de 

procedimenlos pal~a a aplicação das mais 

t.écni cas est.ali st.i cas e manejo de dados. e 

Os pacoles desenvoJ. vi dos primordialmenle para a 

apl i cação de 1:..écni cas muI li val- i adas com ênfase em Anál i se 

de Agrupament.os CNTSYS. CLUSTAN, CLUSTAR. ele.). 

NTSYS. C Numel' i cal Taxonomy Syslem of MuI ti val- i a1:..e 

Programs). 

Es1:..e pacole foi i ni ci almenle desenvol vi do 

para ser usado em Taxonomia Numérica na área de Biologia. 

pOI'ém, foi amplamen1:..e usado em Ecologia. Engenharia. e 

Ci ênci as Humanas. A vel~ são u1:..i 1 i zada no pr esen1:..e ll~ abal ho 

corresponde à 1.40 desenvolvida POI- JAMES ROHLF' (1988) do 

Depar1:..menl OI Ecology and Evolulion, Sla1:..e Universily Of 

Ne", Y or k . Est.e pr ogr ama di spõe de 8 mét.odos par a al"'lál i se 

hierárquica, 16 coeficienles de parecença para alribulos 
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qualit.ativos e 9 para atributos quantit.ativos. anál ise 

de. agrupament.o não-hierárquica pode ser }'elizada at.ravés 

de uma vaI' i ação do mét.odo de k -.médi as. 

3.2.2. Cálculo dos parâmet.ros genéticos. 

Em relação ao cálculo dos par âmet.r os 

genét.icos~ que visa a caract.el-ízar a variação genét.ica dos 

gl-UpOS t lor am ut.i 1 i zados os dados de aI t.ur a t.ot.al das 

plant.as e diâmetro à alt.ura do peit.o colet.ados em janeiro 

de 1992:. t.omados a nivel das estacas individuais em cada 

um dos gl'UpOS lormados. 

3.2.2.1 Análise est.atistica e estin~ção de 

yariâncias genét.icas e :fenoti picas. 

A anál i se de val- i ânc i a par a os dados de 

cada car acter i sti ca a ni vel de pl antas i ndi vi dual S loi 

lei t.a confol-me o esquema que obedece ao seguinle modelo 

ma t.emáti co: 

Dl + 

onde: 

t., 
1. 

+ e, . 
J.J + d. 'k 1.J 

Y. . k :::: obser vação do t.r a t..ament.o .. i ". na r epet.i ção .. j .. 
. 1. J 
m :::: médi a gel- aI do exper i ment.o. 

t, :::: elei to de tr atament.o. 
1. 

e,. :::: erl-o experimental associado à parcela que contém 
.loJ 

o t.rat.amE1'nt.o "i li na I'epet.i ção "j". 

d
ijk 

= cont.ribuição genét.ica e do ambient.e sobre Yijk . 

o esquema da análise de variância ut.ilizado 

foi: 
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F. V. G.L. Q. M. ECQ. M.) 

Clones n-1 Q1 
2 

+ k. 
2 

k.r.O' 
2 

O'd IY + 
e 9 

Erro n(l~-1) ~ 
2 

k. 
2 

O'd + O' 
e 

l)e.nt.l~o nr( k-1) ~ 
2 

O'd 

Tot.al }').r.k-1 

sendo: 

N= número t-ot.al de parcelas. 

n= número de t.rat.ament-os. 

r= número de repet.ições. 

k= número de árvores por parcela. 

As es t.i ma t.i vas de var i ânci as genét.icas, 

ambient.al e de afins. foram obt.i dos da 

desc:omposição dos 

parâmet.ros 

quadrados médios ajust.ados em sua 

esperança mat.emát.ica gel-adas pelo esquema de análise de 

variância. Dest.a maneira o cálculo das val-iâncias foi 

feit.a segundo as expressões següint-es: 

erro, 

2 
O' = 

g 

2 
O' == 

e 

de 

k 

A .est.i mação do desvi o padrão. ou )-espect.i vo 

est.imat-ivas de component.es genéticos da 

variância, foram calculados conforme cit.ado por VENCOVSKY 

e BARRI GA (1992) medi ant.a as expr essões: 



Nas expl' essões: 

.... " ~ s(O'g) = ( 
k 2 2 

l~ 

'2 r-=2 S( 0'(0) = ( 
. k 2 

2 

2: Q3 

n + 2 

r = número de repetições; 

2 

Qi + 
n + 2: 

i 

2 

Qi + 
n + 2: 

2 

2 

Q2 ---=--- ) n + 2: 
2 

2 
Q2 

.:) n + C 
3 

k :::: núme)' o de pl antas (dados) paI' par cel a;. 

48 . 

Ui; Q;z; Q3 = quadrados médios l'ela'livos às font.es de 

variação de clones. do resíduo e do 

. component.e dent.ro de clones, 

= 

A variância 

..... 

2 + IY + 
e-

individual 

ela = COê-t"'icier'lt.e dê variaç~ó gêru~·t..ica .. 
fi 

IY :::: coef i ci ent.e de- vaI' i ação e-nt.l' €:o par cel as. 
e 

0'2 = coef i c i ent.e de v."-r i ação dent.l' o de par cel as. 
d 

i'oi 
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o coef'i ci ente de val~ i ação enLl-e clones 

ceVcl ) .• o coeficiente de variação dentro CeVd). o 

coeficiente de variação entre, e o coef'iciente de variação 

fenot1pica em porcentagem da média ex). f'oram est.imados 

pelas expressões: 

CVcl eX)= 
O'cl .100 

x 

CVd (~D 
O'd .100 = 
x 

O' 
.100 

CVe ex:) e -----
X 

CVF' (%) 
O'F .100 = 
x 

3.2.2.2 Estilnativas do coef'iciente d(;1' 

herdabilidade Ch2 ). 

Foi es ti mado o coef' i ci enLe de hel~ dabi I idade 

no sentido amplo a parLil- das est.imativas das variâncias 

genéLicas e nãá genéticas, segundo a expressão següint.e: 

A 

respect.i vo erro, 

2 
O' 

9 
2 ;2 

O' + O' + 
9 e 

est.imativa do 

de est.imat.ivas 

desvio padrão, ou 

do coef' i ci ent.e de 

herdabi 1 i dada a ni vel de pl ant.as. foi cal cul ado conf'on1lf? 

VENCOVSKY e BARRIGA (1992). através da expl-essão: 



sendo: 

2 
o 

f 

2 :::: o-
9 

2 
CI 

9 

a. 0",t + b. OJ! + c. Q9 

1 1 
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a = b = -(1--) 
k r 

c :::: 1 - ~. 

D= 
1. 

esquema 

D= 
2 

D= 
3 

2Q 2 
C a 
n + 2 

:3 

3.2.2.3. Est.imat.i vas do progresso genét.ico 

na seleçãoo 

For am est.i macios os ganhos genét.i cos par a o 

de sel eção ent.r!c? clones, del"lt.ro dos g)~UPÓS 

f' or mados • conIor me o ci -Lado por VENCOVSKY (1978) a t.r a vés 

da expressão: 

2 
Cf 
cl K. 

J 
2 2 2 

Cl
c1 Cf CId e 

+-- +~ 
r D. )' 

onde: 

K = i nt.ensi dade de sei eção ent.J' e clones. 
2 

Clc1 == vaI' i ârlci a ent-r e cl Ol"les. 

2 
Clda "'" val- i ânci a dent.ro de clones (ambi ent.al). 

n = númel' o médi o de pl antas por par cel a. 

r = númEWO de repet.i ções. 
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4.1. Resul~ados da análise de agrupan~ntos 

A ~abe1a 1 mos~ra a representação gráfica 

da est,r ut ur a taxonómi ca r es uI tante . do pr ocesso de 

agrupamento, éhamado dendrograma. Ele é um diagrama 

arvorescente que representa em forma bidimensional as 

r e1 ações de par ecença mui ti di mensi onai s da total i dade de 

OTU's (CRISCI et alii. 1983). Nele estão indicados os 

clones no extr emo di r ei to. agI omer ados em di f el~ entes 

grupos segundo o ni velde parecença confol~me a escala de 

si mi 1 al~ idade colocada no extremo supel~ i Ol~ • 

4.1.1. Avaliação do dendrograma 

Odendr ogr ama pode ser consi del~ ado uma 

represenLação da matriz de parecença. Porém, esta 

representação nunca é exata devido à distorsão int.el~na das 

técnicas de agrupamento e à natureza dos objet.os sob 

es tudo C BUSSAB et aI i i • 1990. ROHLF. 1 988) . A bondade 

desta representaçãO' é testada através do Coeficiente de 

Correlação Cof'enética (CCC). computado entl~e a matl~iz de 

parecença (matriz soma). e a matriz cot'enética como 

discutido na Metodologia. 

Como se mostr a na taOOl a 2 obteve-se o 

valor 0.48 para este coeficiente quando uLilizado o Método 

das Médias das Distâncias. Este valor está abaixo dos 

valores achados na literatura. os quais normalmente ficam 
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Tabela 1. Dendrograma resultanLe do processo de agrupament.o 
com a aplicação do MéLodo Das Médias das DisLân
eias CMh1D) 

5.57 4.57 3.67 2.67 1. 57 0.67 -0.43 
:-------~-------:-------~-------:-------~-------! 
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Tabel a 2. \/;,,101-es de Coefi ci enle de Con-el ação Cofenéli ca 

(CCC) segundo os mélodos de agI' upamenlo. 

Mf::TODO 

Médias das DisL~ncias 

Ligação simples 

Médias Pondar:adas CWPGMA) 

C.C. C. 

0.48 

0.14 

0.43 

acima de 0.6. Ainda dest.aca-se a esle respeit.o, que o 

ci t.ado vaI 01' é o mal s represenlali vo quando comparado aos 

valores obli dos pelos Mét.odos de Li gação Si mpl as e da 

Média Ari lmélica Ponderada. Ou seja. mesmo ulilizando a 

técnica que ol'igina a menOl' dislorsão. obleve-se uma 

repl'esenlação pobre da mat.riz de parecença devido à 

nalUl'eza dispersa das OTU's CROHLF 1988). 

4.1. 2. Int.erpret.ação do dendl'ograma 

A i nlel' Pl- et.ação do dendr Ogl' ama é apenas uma 

descri ção que conlr i bui para a f'ormul ação de hi p6t.eses 

sob)'e as causas bio16gicas e melodo16gicas que explicam a 

fOI-mação de det.erminados agl'upamenlos. Por isso não se 

-, deve conf'undir com a elapa de f'ormulação de sugeslões, na 

qual parlicipam mais o juízo e _os conhecimenlos do 

pesquisadoJ' sobre o assunlo (CRISCI el alii, 1983). 

A descrição oferece maiores 

dif'iculdades: primeiro dislinguem-se visualmente os 

gl'al'ldes gl'UpOS. ou seja aquel es que se f'ormam a baixos 

níveis de parecença. Depois, ao se analisar denlro desles 

grupos, é possivel a sepal'ação em sub-grupos alé chegaI' 

aOS núcleos que represent.am a máxima semelhança enconlrada 

nos organismos em est.udo (CRISCI el ali1, 1983). 
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No dendr Ogl~ ama da figUl-a 1 í')oLa-se 

p~l' 1" .... i Lam~h~~ Bl. éxi sd:,,'§'l'lci a. dê pouca di 1"'=-,"I~él'lci aç:~o !'la. 

formação dos grupos. ist.,o é. eles se fOl~mam mediant.,e 

pequenos sal "los nos de parecença. Assim PO)' 

exemplo, ao nível 4.70 apenas diferencia-se o clone número 

2. ficando os res"lan"les num grupo s6. 

níveis de 

sub-conj untos 

Ao se "cort.ar" o dendi-ograma nos sucessivos 

parecença 

de clones. 

aparecem novos 

Com o cor te do 

conj Ul'lt.OS 

dendr ogr ama ao 

ní vel 4. (') da escal a de par ecença, sepal' am-se os sub-gr upos 

formados pelos clones: 1, 17. etc. 

34; e o cOl')sti luí do apenas pelo 

alé 33; 11, 

clone 2. 

32 etc. até 

Deste modo. 

podem-se ef'et.uar sucessi vos cortes no dendrogl'ama, 

obt.,endo-se diferent.es conjuntos de clones agrupados a 

ní veis de pal'ecença cada vez mais dist.ant.es. Neste sent.ido 

deve-se dest.acar que os possí veis sucessi vos cor"les ao 

dendl'ogl'ama. como se observa na escala de similal'idade. 

ocol'rem a níveis de parecençabastanle pr6ximos I'evelando 

um faLo muit.o important.e: os clones sob est.udo dist.am 

muito pouco enlre eles. 

A possi bi 1 i dade de "1-e1 axal' " o ni ve1 de 

parecença na det.erminação dos diferent.,es grupos, obriga a 

di spor de um cr i tér i o adi ci onal ]')a escol ba do 1'11 vel . 

Os al gOl' i t.mos util i 2ados pr oduzem gl'UpOS 

que consti t.uem uma proposi ção sobl'e a organi zação bási ca e 

desconhecida dos dados. Ent.,retant.o. Lodos os procediment.os 

esbal'l-am em uma· mesma dificuldade comum, que a 

det.er mi nação do númer o i deal de gr upos C BUSSAB et. aI i i • 

1990) . O pr ccesso agI omer a t.,i vo podê- ser i nt..er l~ ompi do em 

qual quer n1 vel de pa.l' ecença. pr oduzi ndo di fel' ê-nt.es 

agrupamentos de clones. Pa}'a auxilial~ na decisão de qual 

dos cOI't.,es repl'esent.,a mel hOl~ a popul ação em est.,udo, 

normalment.e ut.iliza-se a análise gl'áfica. Nest.e sent.ido 

BUSSAB et alI i ,C 1 990) sugerem o examê- do dendrograma em 

busca de gr andes al t.,er ações dos ni vei s de si mi 1 aI' idade 
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pal~ a as sucessi vas fusões. 

A aplicação do cilada crilél~io na 

realização dos "corles" no dendl~ ogr ama det.·er mi nou o 

arranjo dos 45 clones em 5 e 19 grupos, correspodeni:-es aos 

niveis de similaridade 4.30 e 3.26. respeci:-ivament..e. 

Resultados da escolha do número ideal de grupos. 

Na apl i cação do t..est..e suger i do por BUSSAB 

et.. alii (1990). baseado na redução rela'liva da variância 

den'lro dos grupos. ao se passal~ de uma opção a oui:-ra 

dent.re as al 'lernat..i vas de agl'upamE::-nlo.ob'li veram-se os 

seguin'les resul'lados, para a variável volume cil.índl~ico 

aos 3.6 e 6 anos de idade: 

Soma de quadrados e produt..os das malrizes de dispersão 

para 5 e 19 gl'UpOS: 

WC~) :=.[ O. 1199316 O. 1649878 ] 
. o 0.1649878 0.4258796 

[ 
0.0686768 0.1051007] W(19) ::-.: 
0.1061007 0.2769640 

Tabela 3. Valores da es'lalis'lica R para ambas as 

allernalivas de agrupamen'lo. Valor crilico da 

labela de F. 

GRUPOS 

5 19 1 e 39g.l. 

29.10644 21.18647 7.4 
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Analisando-se os result-ados obtidos. 

observa-se que houve uma redução l'elat-iva na variância 

del'lt-r o dos gr upos ao se passar de 5 par a 19 gr upos • por ém 

insuficiente para superar em 10 vezes o valor crlt-ico da 

t-abela de F. como sugere Hartigan (1975). Em função dessa 

concl usão. opt-ou-se pelo ar r anj o dos clones em 5 gr upos 

como sendo o mais eficient-e dentl-e as a1 ternat-i vas 

testadas. 

f: possi vel a titi 1 i zação de um t..este mal s 

ger al que o pr eSL::;>nb:a-. usando t.odas as val- i á vei s envol vi das 

no est-udo. e não apenas duas como no presente caso. Para 

tal t se faria necessária a vel-ificação de algumas 

premi ssas bási cas, tai s como a i ndependênci a das val- i ávei s 

e a distribuição nOl-mal dos dados com a mesma mat-l-iz de 

covar i ânci a. pr emí ssas essas i ncompat-1 vei s com o pr esente 

est-udo, onde o objet-i vo ge1-al é uma análise explorat..ória 

dos dados sem qualquer consideração respei to da sua 

di str i bui ção. 

Segundo CRI SeI et a1 i i t (1983) o pl-obl ema 

da significância est-at-ist-ica das t.écnicas numéricas é um 

assunt-o ainda por res01 ver. devido ao seu grande 

component-e empirico. O fato destas t-écnicas es'larem de 

cert-o modo excluídas das provas de significância. 

relaciona-se mais com a falt-a de uma t-eol-ia est-atist-ica da 

classificação e uma definição mat.emát.ica mais efetiva do 

conceito de grupo. 

Para cont..ornal- estes problemas, SNEATH &: 

SOKAL. (1973) resolveram ut.ilizal- o conceit.o "Phenon H
• 

Est-e t-el- mo 

acompanhados 

si llÚ 1 ar idade 

represent-a 

de' um 

os 

número 

di fel' ent.es grupos 

que indica o 

em que eles se formam. Assim. 

formados. 

nl vel de 

80-"phenOl'l" 

represent-a os gl-UpOS associados a SO% de similaridade 

segul""ldo uma esca1 a porcent.ual de parecença. 

O t-ermo "phenon" serve para representar os 

gr upos obt-i dos por qual quer forma de anál i se de 
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agrupamentos ou forma de coeficient.e de 

pal~ecença. O seu valor numél-ico varia com o coeficient.e. 

com o tipo de análise de agrupamentos e com a amost.ra de 

caracteres usada no estudo. POI-tanto. os valores são 

comparáveis 

conduzida. 

apenas dent.ro dos limi tes da análise 

Os grupos r epr es entados pelos "phe-norls li 

aproximam-se mais ou menos aos taxa natul'ais. embora não 

sejam sinônimos. i sto por que são mai s 21.1- bi tr ár i os e 

relativos que os taxa deri vados de um esquema de 

nomenclatura lineana. 

Porém, mesmo uti 1 i zando o conceito de 

"phenon", não há consenso geral a respei to da exi st.ênci a 

de uma cl assi f i cação adequada. exceto 

pa1' a o qual a mel hor cl assi f i cação é 

reflele as relações filogenéticas dos 

para o Cladismo, 

aquel a que mel hor 

or gani smos a tr a vés 

da sua hist.ória evolucionária. Para o Feneticismo, este 

critério não é apropriado. com o que deve-se adotar um 

outr o que per mi t.a um ar r anj o das OTU' s que mos t.r e as 

relações nat.urais ent.re os clones. Nest.e sent.ido era de se 

esperar, no presente est.udo, que o citado arranjo pudesse 

represent.ar às diferent.es procedências ensaiadas. 

Infelizmente, estas referências não foram tomadas ao se 

selecional-em as ·árvores mat.rizes para sel-em clonadas. Tal 

fat.o não impede que o arranjo obt.ido das OTU's possa ser 

t.est.ado em t.est.es de progênies envolvendo 

di fel~ent.es ni vei s 21.1 t.i t.udi nai s na zona de ocol-rênci a. Para 

t.al. opt..ou-se POI- um cr i t.él' i o pr át.i co na det.er rui nàçãodo 

número de grupos.' ist.o é, escolheram-se os "phenons" 

correspondent.es aos maiores salt.os nos niveis de 

similaridade do· dendrogl-ama e depois decidiu-se pela 

nlelhor escolha, como já foi most.rado, mediant.e a aplicação 

do t.est.e proposto por BussAB et. 21.1 i i (1990), baseado no 

est.udo da variável volume t.omada aos 3 anos e meio, e aos 

6 anos de idade. 
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Considerando-se, lambém, que a Silvicultura 

I nlel)si va Clonal é hoj e de mui la impor lânci a no Bl~ asi 1 , 

espera-se que a lécni ca dI"? agrupamentos possa SI"?I" út.il na 

fut.Ul~a classificação dos clones, visando l~acionalizal' os 

t.estes clonais. at.é ?tgora carent.es de padronização. 

Resul lados da análise de val~iância muI t.i val~iada. 

A seguir se mostram os resultados da 

análise de variância mult.ivariada que revelam o 

compol~tamento das variâncias entre os grupos formados, 

quando consideradas as variáveis associadas com a 

produtividade. ou seja, altura DA? I"? volume ciIíndl-ico, 

aos 6 ar'lOS de idade: 

Tabela 4. Estimativas de variâncias enlre os 5 gl'upos 

fOI~mados, para as ca)~acteristicas DA?, al'lura e 

volume cil.índl~ico. aos 6 anos de idade. 

Variáveis F. V. QH F Fir > F ---
DA? Grupos 260.95 22.95 0.0001 
AI 'lUl~a Grupos 415.05 45.53 0.0001 
Volume grupos 1. 35 10.22 0.0001 

Tabela 6. Resultados da aplicação de.4 'lestes estatísticos 

na anál i se muI Li vaI' i ada dos gl' upos for mados par a 

as variáveis allura, DA? e volume cilíndrico. 

aos 6 anos de idade. 

TESTE VALOR F Pr > F 

WILI<:S'LAMBDA 0.831 21.37 0.0001 
PILLAI's TRACE 0.175 20.85 0.0001 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.194 21.72 0.0001 
ROY'g OREATEST ROOT 0.138 45.47 0.0001 
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Os resul lados nas labelas 

precedenles. demost.ram que exist.em di n-renças a1lament.e 

significat.ivas ent.re os grupos formados. quando 

consi der adas as val- i á vei s DAP t a1 lur a e v01 ume ci 1 i ndr i co. 

t.ant.o !?;}H forma separada, quant.o conjunt.ament.e. POl-ém, como 

est.es resul t.ados não revelam ent.re quai s grupos se 

vel-ifi-cam est.as diferenças. pode ocorrer que apenas exist.a 

a separação de um grupo só, e que os rest.ant.es fiquem 

englobados em um único grupo. Est.a quest.ão foi resolvida 

t.est.ando lambém a signif'icância dos conlrast.es de t.odos os 

gr upos ent.r e si. par a cada var i á ve1 envol vi da na anál i se. 

t.omadas pOJ- separado e em conjunt.o. Os resul t.ados dest.es 

cont.r ast.es est.ão r el aci ooados nas t.abel as a segui j' : 

Tabela 6. Est.imalivas dé variância dos cont.rast.es de t.odos 

os grupos ent.re si. para as cal-acler i st.i cas 

alt.ura DAP e volume ci 1 i ndl' i co consideradas POl-

separado. 

CARÁCTER CONTRASiE O.M F Pr ) F 
Grupo 1 Vs. Grupo 2 28.00 2.46 0.11t38 
Grupo 1 Vs. Grupo 3 372.76 32.79 0.0001 
Grupo 1 Vs. Gl'UpO 4 122.43 10.70 0.0011 
Grupo 1 Vs. Grupo 5 399.70 35.1f3 0.0001 

DIÂMETRO GI-UpO 2 Vs. Grupo 3 333.49 29.33 0.0001 
Grupo 2 Vs. Grupo 4 32.26 2.84- 0.0923 
Grupo 2 Vs. Grupo 5 253.19 23.15 0.0001 
Grupo 3 Vs. GI-UpO 4 462.54 40.68 0.0001 
Grupo 3 Vs. Grupo 5 708.96 62.36 0.0001 
Grupo 4 Vs. Grupo 5 139.20 12.24 0.0005 

GI-UpO 1 Vs. Grupo 2 82.43 9.04 0.0027 
Grupo 1 \'s. GI-UpO 3 213.72 23.45 0.0001 
Grupo 1 Vs. Grupo 4 300.80 33.00 0.0001 
Gl-UpO 1 Vs. Grupo 5 934.28 102.49 0.0001 

ALTURA Grupo 2 Vs. Gl'UpO 3 9.03 0.99 0.3197 
Grupo 2 Vs. Grupo 4 417.11 45.75 0.0001 
Grupo 2 Vs. Grupo 5 1049.32 115. 11 0.0001 
Grupo 3 Vs. Grupo 4 583.92 64.05 0.0001 
Grupo 3 Vs. Grupo 5 1213.80 133.15 0.0001 
Grupo 4- Vs. Grupo 5 317.34- 34.81 0.0001 
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COlltJ~ astes (Cont.) 

Grupo 1 Ys. Grupo 2 0.00 0.00 0.9975 
Grupo 1 Vs: Grupo 3 3.19 23.90 0.0001 
Grupo 1 Vs. Grupo 4 .0.48 3.60 0.0580 
Gl~UpO 1 Vs. Grupo 5 1. 11 8.38 0.0039 

VOLUME Gl~UpO 2 Vs. GJ-UpO 3 1.65 12.38 0.0004 
Grupo 2 Vs. Grupo 4 0.33 2.48 0.1159 
Gl~UpO 2 Vs. Grupo 5 0.96 7.21 0.0073 
Grupo 3 Vs. Grupo 4 2.88 21.64 0.0001 
Grupo 3 Vs. Grupo 5 2.92 21.90 0.0001 
Grupo 4 Vs. Grupo 5 0.32 2.41 0.1200 

Tabela 7. Resultados da aplicação de 4 t.est.es est.at.íslicos 

na anál i se de var i ânci a mulli var i ada de cada 

cont.rast.e efet.uado, com as variáveis alt.ura, 

DAP. e vol ume ci 1 i ndl- i co, aos B anos de idade. 

CONTRASTE TESTE VALOR Pr > F' 

GRUPO 1 
Wl:LKS' LAMBOA 0.95 0.0001 

Vs. 
P ILLAI 's TRACE 0.04 0.0001 

GRUPO 2 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.04- 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.04 0.0001 

GRUPO 1 
WILKS' LAMBDA 0.97 0.0001 

Ys. 
PILLAI's TRACE 0.02 0.0001 

GRUPO 3 
HO~ELLINO-LAWLEY TRACE 0.02 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.02 0.0001 

GRUPO 1 
WILKS' LAMBDA 0.97 0.0001 

-Ys. 
PILLAI's TRACE 0.02 0.0001 

GRUPO 4-
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.02 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.02 0.0001 

GRUPO 1 
WILKS' LAMBDA 0.92 0.0001 

Vs. 
P ILLA:I 's TRACE 0.07 0.0001 

GRUPO 5 
HOTELL:INO-LAWLEV TRACE 0.08 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.08 0.0001 

GRUPO 2 
WILI<S.' LAMBDA 0.95 0.0001 

Vs. 
P ILLAI 's TRACE 0.04- 0.0001 

GRUPO :3 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.04- 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.04- 0.0001 

GRUPO 2: 
WILKS' LAMBDA 0.95 0.0001 

Vs. 
P ILLAI - s TRACE 0.04- 0.0001 

GRUPO 4. 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.04 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.04- 0.0001 
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GRUPO 2 
WILKS' LAMBDA 0.92 0.0001 

Vs. 
PILLA,I'g TRACE 0.07 0.0001 

GRUPO 5 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.08 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.08 0.0001 

GRUPO 3 
WILKS' LAMBDA 0.94- 0.0001 

Vs. 
P ILLAJ:" B TRACE 0.05 0.0001 

GRUPO 4-
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.05 0.0001 
HOY's OREATEST ROOT 0.05 0.0001 

GRUPO :3 
Wl:LKS' LAMBDA 0.90 0.0001 

Vs. 
PILLAI's TRACE 0.09· 0.0001 

GRUPO 5 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.10 0.0001 
ROY'g emEATEST ROOT 0.10 0.0001 

GRUPO 4-
WILKS" LAMBDA 0.97 0.0001 

Vs. 
PILLAI's TRACE 0.02 0.0001 

GRUPO 5 
HOTELLINO-LAWLEY TRACE 0.02 0.0001 
ROY's OREATEST ROOT 0.02 0.0001 

As est-i ma t-i vas de vaI' i ânci a dos cont.l~ ast-es 

de t-odos os grupos fOJ~mados ent-re si. para as variáveis 

DA? alt-Ul~a e volume cillndrico consignadas na tabela 6, 

most-ram a exist-ência de niveis variáveis de signiricância. 

De uma maneira geral. as vaI' i âl"lci as dos cont-rast-es 

efet.uados denot-am n1 vei s ai tos de si gni f i cânci a. exceto 

para alguns cont-l~ast-es t-ais como: gl~upo 1 vs. gl~UpO 2 pal~a 

a variável volume cilíndrico;. grupo 2 vs. grupo 3 para a 

val~iável 211 t.ura; et-c. Porém, quando consi derados est-es 

mesmos cont-r ast-es • desde o pOl'lt-O de vi st-a mul t.i vár i ado, 

segundo l~evelam os "dados da t-abela 7. a apl i cação dos 

t-estes est-at-ist-icos most-ram resultados aI t-anlente 

si gni fi cati vos; o que demostJ~a a consi st-ênci a dos gl~UpOS 

fOl~mados em relação com as caract-el~lst-icas alt-ura DA? e 

vol ume ci li ndl' i co. 
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4.2. Estimativa de parâmetros genéticos os 

"phenons". 

4.2.1. Estimati vas de variâncias genéticas e não 

genét;'cas para as características diâmetro~ 

al t UI' a e val Unle ci 11 ndr i co. 

As esti mat·i vas de var i ânci as genéti cas e 

não genéticas. e do seus respectivos desvios ·padl~ê5es. 

foram calculadas a partir dos componentes de v'ariância das 

anál i ses Pé var i ânci a por gr upo par a aI t ur a. di âmetr o é 

vaI ume ci 1 i nd)~ i co das ár vor es • a t,l' a vés do deI i neamento 

inteiramente casualizado. nas diferentes idades. 

Essas estimativas. às idades de 3.5 e 6 

anos, est.ão expr essadas nas tabel as a segui r: 

Tabela 8. Estimativas de variâncias dentro de parcelas 

(O'~). do erJ'O entre pal'celas (0':), ént.l~é clonés 

PHEHON 

(1) 
25> 

C\.OTl&S 

(2) 

5 

cl.OTl&S 

(3) 

7 

C\.OTl&9 

(0'2) • e fenoti p1 ca a r'li vel de pl antas 
9 2 

indi vi duais (O' ) para as caJ'3.ctel'ísticas aI tura. 
F 

e volume cilindrico nos "phenons" 

estabel eci dos, aos 3. 5 al'lOS de idade. 

CARÁTER 

Diâmetl'o 

Al tUl'a 

Volume 

Diâmetl'o 

Al tura 

Volume 

AI tUI'a 

Volumé 

2.583 

0.978 

0.003 

1.74-6 

0.573 

0.002 

2.188 

0.913 

0.004-

2 
O' 

e 

2 -::>-~., ** • c....dLk 

** 4.618 

** 0.005 

** 1.629 

1.761 ** 

** 0.001 

2.4-71** 

5.716** 

0.008** 

0.6:69** 5.676 

0.6:82* 6.379 

0.001 n . s 0.010 

4-.928** 8.204-
** 11.620 13.954-

0.013** 0.015 

2.092** 6.751 

3.958** 10.588 

O. OOô"Ot O. 018 
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Esti n/ati \ras (Cont.. ) 

( 4) Diâmelro 2.045 1.651 ** -O. 413n . s 3.293 
3 

AI t.UI'3 0.67B 4.425** 0.419n . s 
c:tones 5.622 

Volume- 0.002 0.004** . -0.0006ns 
0.005 

(5) Diâmell'o 2.064- 0.194 2.259 
1 

Al t.ul'a 
clone 

0.980 1.515 2.496 

Volume 0.001 0.0003 0.001 

* = s'ignificativoa!5"; dG' pr·obabilida.d&SI <lest.G d ... F>. 

** = signi.ficativo o. 1. ,,; de pr·obabilido.des. 

I').S= ni2io signi.ficativo. 

Tabela 9. 

GRUPO 

(:\) 

29 

clon&s 

(2) 

cloYt&s 

(3) 

7 

clon&s 

(4) 

3 

cloYt&s 

Est.imat.ivas de variâncias denlro de parcelas 
2 

(Od) • 
2 

do erro ent.re parcelas (o), enlr e clolIes 
& 

( 2,,\ 
C' ..... e 

9 
fenollpica a de plantas 

i ndi vi duai s (0'2) para as caracler i sli cas al lUl~a, 
F 

diâmell'o e vol ume ci 1 i ndl' i co nos 

est.abel eci dos, aos 6 anos de idade. 

CARÁTER 

Diâmet.l'O 

Al t.ura 

Volume 

Diâmet.I'O 

AI t.ul'a 

Volume 

Diâmet.l'O 

AI lUl' a 

Volume 

Di âmell'O 

Al lura 

Volume 

3.070 

1.640 

O.OOS 

2.400 

1.070 

0.005 

39.750 

1.460 

0.749 

2.130 

1.230 

0.003 

2 
O' 

e 

1.900** 
** 3.670 
** 0.007 

** 0 .. 400 
1.210')Hf 

** 0.002 

-o. 5S0n . s. 

4.040** 

-o. oogl"l· S. 

4.650** 

0.008** 

2 o-
9 

* 0.750 

** 2.500 
** 0.003 

5.700** 

13.070** 

0.025** 

3.650* 

11.160** 

O.OlS* 

-0.290n . s 

O. 98d'l· S 

-0.0002))S 

"phenOI'>S" 

5.620 

7.S10 

0.019 

9.540 

15.350 

0.032 

42.800 

16.660 

0.758 

5.120 

6.860 

0.011 



64. 

Estimati vas (Cont. ) 

(5) Diâmetro 1.270 0.820 ** 2.090 
1 

clone 
Altura 0.710 0.003n . s . 0.713 

Volume 0.001 O. 006n . s. 0.006 

*' = sigTlificativo a !'J % de probabilidades (testE? dE? F> 

*'* = sigr.ificativo a 1. % dE? probabil.idades. 

n.s= n~o significativo. 

Tabel a 10 Desvi os padrões das est.i mat.i vas de vai i ânci a 

genét.i ca e não genét.i ca aos 3. 5 anos de idade. 

GRUPO CARÁCTER 
2 

(~) S( 0'2) G~) 
2 

(~.O s( O'g) s( O' d) 
& 

(1) ALTURA 0.68 (77.6) 0.84 (18.6) 0.17 (18.2) 
2P DIÂMETRO 0.46 (53.7) 0.45 (20.3) 0.47 (18.2) 

clones VOLUME 0.0009(63.8) 0.001 (19.4) 0.0006(17.4) 

(2) ALTURA 7.06 C60.7) 0.74 (42.1) 0.23 (40.8) 
!> DIÂMETRO 3.18 C64.5) 0.69 (45.5) 0.71 C40.8) 

clones VOLUME 0.007 C60.3) 0.0006(49.3) 0.0008(40.0) 

(3) ALTURA 3.02 (76.4) 2.05 (35.8) 0.32 (35.3) 
7 DIÂ:'fETRO 1. 52 (73. O) 0.95 (38. li-) 0.77 (35.3) 

clones VOLUME 0.004 (73.2) 0.002 (37.4) 0.001 (35.7) 

(4) ALTURA 1.54 (369. ) 2.24 (50.7) 0.33 (50. O) 
11 DIÂMETRO 0.34 (83.2) 0.93 (56.1) 1.02 (49.9) 

clones VOLUME 0.0009(148.) 0.002 C52.9) 0.0009(50.0) 

(5) ALTURA 1.14 (75.2) 0.69 (70.6) 
1- Dl:ÂMETltO 0.28 (148. ) 1.46 (70.7) 

clone VOLUME 0.0003(100.) 0.0009(75.3) 

( ~.,) s( O'g3 de-
2 

: eTa por'c&nt ag&yrt O'g. 
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Tabela 11. Desvios padrões das estimativas de variância 
genética e não genética aos 5 anos de idade. 

GRUPO 

(1) 

2P 

clOTl&S 

(2) 

5 

clOTl&S 

(3) 

7 

cloTl&S 

(4) 

3 

cloTl&S 

(5) 

i 

clüTl& 

CARÁCTER s( O'~) 

ALTURA 

DIÂMETRO 

VOLUME 

ALTURA 

DiÂMETRO 

'VOLUME 

ALTURA 

DIÂMETRO 

'VOLUME 

ALTURA 

DIÂMETRO 

'VOLUME 

ALTURA 

DIÂMETRO 

VOLUME 

1.00 (40. O) 
0.39 (52.9) 
0.001(51.5) 

7.8 C59.7) 
3.4 C59.6) 
0.01 (59.2) 

6.29 C56. 4) 
2.41 C65.5) 
0.02 C120. ) 

1.98 C 202. ) 
0.85 C304.) 
O. 002C 11 79) 

(%) (%) 

0.99 (26.9) 0.29 (18. O) 
0.38 (21.3) 0.56 (18.2) 
0.001 (20.4) 0.001 (17.8) 

0.54 (44.6) 0.43 (40.8) 
0.26 (66.5) 0.99 (40.8) 
0.0009(51.6) 0.002 (40.8) 

2.19 
1.26 
0.02 

(54.4) 0.52 
(217.) 14. 
(272.) 0.26 

(35.6) 
C35.3) 
(35. O) 

2.38 (51.3) 0.61 (50. O) 

1 . 74 (53. 3) 1. 06 C 50. O) 
0.004 (52.0) 0.001 C42.8) 

0.05 (18.7) 0.5 C70.7) 
0.67 C 82. O) 0.89 C70.7) 
0.0004( 8.1) 0.0006(70.0) 

2 2 
sC O'g) ""m por"cent agem de 0'9. 

As es 1.-i ma ti vas de var i ânci a genét.i ca ent.r e 

clones nos dif'eren1..es grupos e idades est.udadas, mosLJ'am 

em ger ai valor es ai tament.e si gni f i ca Li. vos quando apl i cado 

o 1.-este de F, i ndí cando que há di í~er ença el'lt.r e os clones 

testados em cada gl'UpO. IsLo, em principio, indicaria a 

presença de variabilidade suf'icien1.-e. passi vel de ser 

explorada median1.-e seleção dent.ro dos grupos. Nest.e 

sent.ido, destacam-:se em paI' t.i c ul ar os valol~es das 

est.imat.ivas de variância ent.re clones do gl~UpO 2 p3Ta 

ambas as idades, e 1.-odas as caract.erist.icas 

estudadas. que sugerem boas perspect.i Vas de ganho na 

seleção ent.re clones. 
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Em cont1'asLe com est..e g1' upo, desLaca-se o 

grupo 4- cujas estim.~tivas; desta variância para todas as 

ca1'act..e1'ísLicas est..udadas most..ram ~alol~es muit..o baixos. 

não si gni f'i cati vos no t..est..e de F t e at..é negat..i vas em ambas 

as idades consi der adas • indicalido a presença de pouca 

variabilidade ent..re os clones do grupo. 

A pr eci são obt..i da par a as est..i ma ti vas de 

variância genét..ica entre clones para ambas as idades. 

revel ado pelos respecti vos desvi os padrões. loi pouco 

sati slat.óri a no gel~ aI ; indicando que os l~esul tados 

espel~ados 

parâmet..ros, 

na seleção. mediante a utilização dest..es 

deverão ser i nt..el~ pr et..ados com cautela. A 

amost..ragem restl~it.a das populações estudadas. cert.amente 

t.em cont.ribuído signiricat.ivament..e nas magl'li t.udes dos 

desvios padl~ões. Não se descarLa também. o erei LO negat.i vo 

decorrent..e do uso de um delineament.o experiment..al 

inadequado no ensaio, que l"lão r eso1 veu as variações 

mar-cant..es exist.ent.es ent.re r epet..i ções de um mesmo 

t.rat.amenLo, como revelado pelos desvios padrões das 

est.i maLi vas das var i âllci as. 

A t.endência gel~al de aCl~éscimo da<=: 

est.í maLi vas de var í ância genét.í ca el"lt..re clones C O'~) com a 

idade, observada nas t.abelas 8 e 9, apenas mostra a 

inlluência da escala na est:imativa dest.as val'iâncias. 

consequênci a do cresci ment.o em di âmet.ro. aI t.U1~a e vol ume 

dos clones com a idade. 

As t.abelas 8 e 9 mos t.. r 21m valores 

signiricat.ivos das est..imativas de variância do erro entl'e 
2 

pal~celas (0'&) pa}~a as caract..eríst.icas est..udadas nos grupos 

considerados. o 'que reforça o discut.ido a respeit..o do 

comportament..o da est.imat..iva de variância genét.ica. POl~ém. 

as est.i mat.i vas dest..e parâmet..ro est..ão sujei t.as a er ros 

consideráveis. segundo denot.am os dados das t..abelas 10 e 

11 ; que sugerem escaso número de repet.ições por 

t..r at..ament.o , e pouca precisão experiment.al no delineament..o 
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ut.i 1 i zado. Um mal OI' númer o de r epet.i ções por t.r a t.ament.o 

deve diminuir est.e efeit.o. melhorando a est.imat.iva dos 

pal~âmet.ros genét.i coso 

Os resul t.ados das est.í mat.i vas de val- i â.nci â. 

most.ram valores superi ores para a 

cal'act.er 1 st.i ca di âmet.ro em t.odos os gl'UpOS e idades. e de 

um modo ger aI es1..es valor es são mai or- es aos 6 anos de 

idade. Ist.o reflet.e a perda de homogeneidade dos clones 

nas parcel as. t.al vez por elei t.o da compet,i ção en1..re e1 es ou 

como já foi expos1..o. a mani fest.ação t.al'di a dos efei 1.. os da 

clonagem ou dos cloDes no compor 1..ament.o das es1..acas. 03 

desvios padrões das es1..i ma 1..i vas des1..e 

apresent.ados nas 1..abelas 10 e 11. 1..ambém most.ram valores 

elevados. Es1..e fat.o relat.iviza sua validade. sugerindo a 

necessi da de de um del i neament.o exper i ment.al 

pl-eci são. 

de mai 01-

Em r el ação às es1..i ma t.i vas de val- i â.nci a 

feno1..ipica (0'2) t dos valores repor1..ados peJ~cebe-se que as 
F 

variâncias do erro ent.re e den1..l-o de parcelas foram as 

r esponsávei s pel a mai OI' par 1..e das vaI' i ânci as :fenot.l pi cas 

em 1..odos os gl'UPOS. excet.o no gl~UpO 2 para 3.6 e 5 anos de 

idade, indicando uma maior 

gené1..ica 

est.udadas. 

nesse grupo para 

par 1..i ci pat,-::ão da· vaI' i ânci a 

1..odas as caract.eríst.icas 

As est.imat.i vas de coeficien1..es de variação 

genét.i c a ent.J- e clones. de val-iação en1..re pal'celas. e 

fenot.í pi cas a nivel i ndi vi dual para as caI'aClel~ist.icas 

diâmet.ro. allura e volume ci1il"':ldrico. aos 3.6 e 6 anos de 

idade, eslão l'elacionadas: nas t.abelas 12 e 13 a seguir: 
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Tabela 12. Coeficient.es de variação genética ent.l~e clorH.~s 

CCVel) • de variação entre pal~celas CeVe) • de 

variação dentro de parcelas CeVei) • e 

xenot.i pi cos a nivel i ndi vi dual CCV
F

) para as 

car: act.el~ i st.i cas diâmetJ~o. altura e volume 

cilindrico. aos 3.5 anos de idade. 

Caract.erist.íca 
GRUPO Par âmet.t~ o (%) 

Diâmet.ro A1 t.ura Volume 

CVcl 7.50 6.02 18.72 

1 
CVe 12.09 13.76 36.30 
CVd 13.00 1. 79 30.01 
CV

F 
19.29 15.12 47.95 

CVcl 18.50 20.99 53.90 

2 
CVe 10.29 8.17 17.39 
CVd 11.01 4.65 21.82 
CV

F
, 23.86 22.99 60.77 

CVel 10.42 11.46 28.83 

3 
CVe 11.33 13.78 31.46 
CVd 10.66 6.51 22.42 
CV

F 
18.73 18.75 48.44 

CVcl -5.55 4.39 -15.81 
CVe 11.12 14.30 38.50 
CVd 12.35 5.59 27.02 
CV

F 
15.67 15.96 45.37 

CVcl 

5 
CVe 4.40 10.53 18. 36 
CVd 14.39 8.47 37.12 
CVF' 15.05 13.52 41.40 
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Tabel a 13. Coefi ci ent,es de variação genéti ca entr e clones 

CCVcl). de variação ent..l'e parcelas CeVe). de 

val~iação dent..ro de parcelas CCVd). e 

fenot..i pi cos a ni vel i ndi vi dual C CV F) para as 

car act..el~ i,st.i cas diâmet..ro. alt..ura 

cillndrico, aos 6 anos deidade. 

Caract..erislica 
GRUPO Par âmet..r o (?,~) 

Diâmet..ro Alt.ura 

CVcl 6.37 7.90 
CVe 9.87 9.57 
CVd 12.89 6.40 1 

CVF 17.44 13.97 

CVcl 18.19 17.37 
CVe 4.82 5.28 
CVd 1.1. 81 4.97 2 

CVF 22.22 18.82 

CVcl 1. 2.64 15.81 
CVe 5.05 9.61 
CVd 41.83 5.72 

3 

CV. F 43.40 19.30 

CVcl 4.27 5.47 

4 
CVe 1.4.62 11.92 
CVd 11.80 6.13 
CVF 18.20 14.40 

eVcl 
eVe 9.16 0.38 
CVd 1.1.40 5.88· 6 

eV
F 

1. 4.60 5.89 

e volume 

Volume 

18.42 
28.00 
29.20 
44.46 

60.80 
14.10 
23.61 
57.77 

30.02 
21.24 

192.00 
193.00 

6.87 
38.90 
26.80 
46.40 

67.60 
26.60 
72.40 

A obsel'vação dos coe:ficient.es de val'iação 

apl'esent..ados nas t..abel as 12 e 13 evi denci a mel hor as 

difel'enles tendências das val'iâncias nos gl'Upos e idades 

esludadas. Segundo KAGEYAMA (1983), os par âmet.r os 

genét..i cos, em Lermos porcentuai s. podem ser compa}~ados 

per mi Li ndo a sua anál i se em ter mos de var i ação com a 

idade. 
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De um modo geral, a c3Taclerislica diâmelro 

apresenlou os menoj~es valores de coef'icienle de variação 

genélica seguida da 

obsel~ va -s,,;> uma 1 i gr:" 

301 LU1~.a, exceLo 

a s upel~ i ar idade 

no gl~UpO 2, onde 

do coef' i ci enle de 

val~iação genélica de carát.er allul'a. O volume cilindrico 

apl~esenla os mai Ol~es valores desLe coef'i ci enle pOl~ ser uma 

caraclerislica composla. 

Eslas relaçõe.-s. no geral. lendem a se 

manler - com a idade, o que é muilo impOl~Lat'lle em se 

t.ralando de avaliar qualquer malerial genét..ico visando a 

uma seleção precoce. 

A comparação enlre idades nos dif'erenles 

gl~upos. para a cal~act..erist..ica diâmet..ro most..ra uma 

t..endênci a de decr ésci mo. Es les r esul lados conCOl~ dam com os 

oblidos por 

coef'icienle 

KI KUTI C 1988:> • 

de variação 

que verif'icou 

genélica com 

decréscimos do 

a idade pal'a 

Euca. Z. ypt 1.1$ erandi$ Hi 11 ex Mai den. Por ém. a 21.1 t..Ul' a mosb~ ou 

uma t..endência gel'a1 de acréscimo com a idade. Em ouLras 

palavras, os valores do coef'iciel"'lt..e de variação genét..ica 

ent..r e clones. nas idades consi der adas, moslram que a 

cont..r i bui ção genéLi ca na expr essão f'enot..i pi ca val~ i a em 

função da cal~acLerisLica esLudada. sendo a al Lura a que 

aFwesent..a .os maiores valores. 

O coeficient..e de variação genét..ica Lem 

gr ande impor t..ânci a nas per spect..i vas de ganho pOl~ sel eção 

pela sua relação diret..ament..e pl~oporcional com a 

hel'dabilidade. NesLe sent..ido dest..aca--se o grupo 2 como 

sendo o mais propicio, segundo os dados. pal~a se ef'eLuar 

seleção com boas perspect..ivas de ganho genéLico. Os grupos 

resLant..es most..ram valores muiLo baixos desLe coef'icienLe, 

o que r ef 1 et..í r á na est..í ma Li va de gal"'lho genét..í co a t.J- a vés da 

expl-essão de coef'icient..es de herdabilidade muiLo baixos e 

aLé negat..ivos. Porém. os resulLados esperados na seleção 

deverão ser i nLerpreLados com caut..el a. devi do ao f' aLo de 

que os objet..ivos do Banco Clonal insLalado no delineamenlo 
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i ntei 1- amente sualizado, não basicamente a 

est.imativa dos r:'arâmet,ros genético:,\. Assim mesmo, como é 

uma pl-ática comum nas empl'esas ou ent.idades florest.ais. os 

t.estes cl onai s mui t.as vezes são conduzi dos na for ma de 

arboret.os. bancos ou jardins clon~ls, justificando-se pois 

a t.ent.ati va de ut.i 1 i zá -1 os na .1' ;áI i se expl Ol~ a t.6r i a dos 

parâmetros genét.icos. Dos dadoê:: das label as 12 e 1 3. 

respeit.o do coei'icienle de vari entre parcelas 
2 

C O' ). 
Q 

percebe-se que est.e coe:ficient.e em geral diminui com a 

idade, o que rei'let.irá na estimali va do coe:ficiente de 

variação 

est.imat.iva 

fenot.ípica (0'2) 
F 

de herdabilidade 

consequent.emente, na 

Ch
2

) de uma maneira 

i nversament.e proporei onal. Os; vaI Ol- es deste coef' i ci el"lt.12' 

nos ciif'el-ent.es grupos e cal~act.el-ist.icas est.udadas, 12'st.ão 

mostrando gl-andes variações nas r epet.i ções dos 

trat.amentos. Ist.o re:flet.irá na precisão do ensaio e na 

est.i ma Li va das va1- i ânci as. 

o de variação dentro das 

parcelas paI-a o carát.er di âmetr o sempl- e 

que o da alt.ura, se mantendo est.a relação com a idade. Não 

observa-se qualquer t.endência única nos grupos em relação 

a est.e coeficient.e com a idade, para t.odas as 

caract.erist.icas est.udadas. Nest.e sent.i do, 

most.ra um acréscimo dest.e coeficient.e com a idade em todos 

os grupos, most.·rando a desuni f'ol-mi dade dos clones em 

relação a est.a caracterist.ica. Já o diâmet.ro .19' o volume 

cilindrico apresentam valores quase esLáveis com a' idade. 

excet..o o grupo 3 que apresent..a fOl-t..es acré-scimos dest.a 

caract.erlst.icas. 

o coef'icient.e de variação fenot.ipica 

resul t..ant..e das variâncias ent.re e dent.ro de clones t est.á 

represent.ado nas t.abelas 12 e 13 para as caract.erist.icas 

diâmet.ro. alt.ura e volume ci11ndrico. 

Observa-se que o cit.ado coef'iciente 

apr esenta uma t.e1"ldênci a ger 21.1 de di mi mui ção com a idade 
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nos grupos todas as caracteristicas estudadas, 

especialmente :: .... alLUl-a. Só o grupo 3 não obedece est.a 

Lendênci a nas C:;::'lT ac Ler i sLi cas di âmetl' o e vol ume ci I i ndl' i co 

que mostram um aumento consi der á vel devido ao 

signilicativo aumenLo do coeliciente de variação denLro. 

A análise dos coelicientes até agora 

apl' esel"ltada r evel a que a execuç~o. a condução e a 

interpretação dos test.es clonais devem ser melhor 

entendidas. Além dos aspectos esLaListicos em relação ao 

teste. deve-se destacar os elei tos do clone e da clonagem 

e. ainda. os elei tos da competi ção i ntr acIonaI pouco 

estudados. ~ possi vel que o agr upamento dos clones pe1 a 

Laxonomi a numél' i ca possa dar a1 gumas i nd! caç(5es em r e1 ação 

à evol ução dentr o de cada g1- upo e suas i mp1 i caç(5es 

genético-lisiológicas no comportamento da esLaca. Abre-se, 

p01'tanto, um possl vel campo de especulação dentro do 

gênero EU.ca L ypt 'U5, tão complexo na sua situação 

taxonômi ca. 

Outl-O lato importante relere-se à espécie 

E'Uca!ypt'Us 'U:t'opl~y!la S. T. Blake, deScl'ita botanicamente em 

1983. Apa1' entemente ela seria uma espécie recém 

introduzida no Brasil, mas tal alirmat.iva não está certa, 

poi s el a é i ntensi vament.e uti li zada como E'Uc a L yp t 'U5 a L ba 

Rei nw desde l 91 9. A espéci e é consi der ada hoj e aI tamente 

potenci aI par a as zonas tr opi cai s úmi das e semi -úmi das do 

mundo inteiro. A procL'?dência Flores é a mais importanLe. e 

o "E'Uca!ypt'US 'U:t'ophy L L a var p1.atyphy1.1.a" dentl'o das 

val~iaç(5es naturais da população Flores é. sem dúvida. 

altamente potel'lcial para a rep1'odução sexual e clonal. 

4.2.2. Estimativas de coe.ficientes de herdabilida-
2 

de Cb.) pai-a altura DAP e volume cilindrico 
lo 

nas diferentes idades 

As esti mati vas coelicientes de 

herdabilidade no sentido amplo. ob~idas ao nivel de 
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plantas, e seus respect-i vos desvios padrões para as 

caract.el'í sli cas aval i adas. est.ão apresenladas nas t.abel as 

14 e 15 para 3.5 e 6 anos respet.ivament.e. 

Tabela 14 Coeficient.es de 

pl antas C h~) paI'a 
t 

herdabilidade ao 

as caracleríst-icas 

nível de 

di âmet-J~o. 

GRUPO 

1 

2 

3 

4 

5 

(%) 

aI t.ura e vol ume cilíndri~o. aos 3.5 anos de 

idade nos gl'UpOS est..abelecidos 

Diâmet..ro 

h 2 sCh 2
) (%) 

i i 

.15 .07 (73.3) 

.60 .16 (27.8) 

.30 .19 (64. O) 

CARACTER!STICAS 

Allura 

h
2 sCh~) C'O 
i 1-

.15 

.83 

.37 

.10 C73.3) 

.09 Cl1. 6:> 

.20 C55.6) 

Volume cil. 

h~ s(h~) C%) 
1. lo 

· 15 . 35 C 230. ) 

· 78 . 10 C 13. 6) 

· 35 D 1 9 (65 .. 1) 

-.12 .13 (102. ) .07 .27 C378.) -.12 .18 C154.) 

~m por c er,ia.g&y/" d~ 

Tabela 15 Coeficient..es de herdabilida.de individual 

GRUPO 

1 

2 

3 

4 

5 

( y.,) 

para as caract.erisl,icas diâmet..l'o, alt..ul'a e volume 

cilindl'ico aos 

est..abel eci dos 

6 anos de idade nos grupos 

CARACTER! STI CAS 

Diâmet..l'O Alt.ura Volume cil. 

h~ s(h~) (}D h 2 s(h~) CY"')' h~ sCl-/) (~~) 
1- 1- \. \. 1- \. 

.13 .06 (49.8) .32 .09 (30. f:» .17 '.07 (44. g) 

.67 .13 (20.4) .85 .08 (9.60,) .77 .10 (13.7) 

.08 .05 C65.7) .67 .14 (212: . .) .02 .02 C117. ) 

.05 .18 C 360. ) .14 .02 (195,_ .) -.02 .21 (949. ) 

s(h~) erm por'ce-ntagem de h
2 

l- i 
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Os valol~es desle coeficienle variam com a 

idade e cat-act.er i sti cas avaliadas. most.l-ando que a 

herdabilidade não é uma magnilude fixa e depende da 

população e do local de ensaio. confOl-me l~elalado POl

VENCOVSKY (1987). 

A herdabilídade pal'a o allura 

apresenla uma lendência de aumento com a idade. pal'a os 

di ferentes grupos. Esla tendência é coel-enle com o que foi 

const.atado por KIKUTI (1987) t em Eucal.yptus erandis. 

porém. não concorda com o revelado pelas pesquisas fei las 

sobre a mesma espécie por KAGEYAMA (1983), que verif'icou 

diminuições das est.imalivas de herdabilidade com a idade. 

Na )'ealidade, normalment.e espel-am-se estes resultados, 

devido à variância fenolipica (0'2) diminuir com o tempo, 
F 

pelo efei lo do aument.o da compet.i ção ent.re as plantas 

( VENCOVSKY, 1987). 

o aumento da her dabi 1 i dade par a o cal- á ler 

altura com a idade. poderia ser explicado pelo aument.o da 

val-iância ent.re clones ( 0'2) em relação à variância 
2 

9 
fenotipica (O' ). ou a manifest.ações t.ardias do efei to dos 

F 

clones ou da clonagem. 

Para as caracteríslicas diâmetro e volume 

ci 11 ndr í co. os valol'es do coei'i ci ente de herdabi 1 idade 

most.ram um ligeiro decréscimo com a idade como el'a 

esperado. 

Como já foi disculido. o delineament.o 

experimenlal e o número de repet.ições dos lrat.amenlos 

ulilizados. inf1 uiram na precisão do ensaio e na 

eslimali va dos parâmet.ros genélicos. Em se t.ralando das 

esli ma li vas dos coef i ci ent.es de hel' dabi 1 idade. as 

magni t.udes dos valol'es dos desvi os padrões encont.l'ados 

most.ram pouca consislência para estas est.imat.ivas, excet.o 

para o gl'UpO 2: onde se revelaram precisões razoáveis em 

ambas as idades. Por outro lado, as estimalivas do 

coefi ci el""lle de vaI' i ação exper- i menlal relacionados nas 
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tabelas 15 e 17 permitem a avalição da pl~ecisão do ensaio. 

Tabela 16. Coeficien~es de variação 

diâmet.ro. 

experimental das 

Diâmetro 

Altura 

Volume 

caracter1sticas al tura e volume 

ci 1 i ndr i co nos grupos estabel eci dos aos 3.6 

anos de idade. 

1 

40.41 

43.56 

119.00 

2 

34.37 

26.26 

60.43 

Grupos 

3 

37.39 

43.92 

102.40 

37.29 

46.65 

125.60 

5 

20.06 

34.38 

69.21 

Tabela 17. Coeficien~es 

caracteris~icas 

de val~ i ação exper i men~al das 

diâmetro, altura e volume 

Diâmetro 

Al ~Ul~a 

Volume 

ci 1 i ndr i co nos grupos estabel eci dos aos 6 anos 

de idade. 

G r u p o s 

1 2 3 4- 6 

33.78 19.39 38.61 47.77 31.24-

30.94- 17.47 30.66 38.21 0.06 

93.69 160.00 181.70 125.50 72.60 

Ho pl'esentf=- es~udo, como mostram as tabe-las 

16 e 17. os coe-:f i ci entes na mal OI' i a dos casos são 21.1 tos 

quando comparados com os valor es encontl'ados na li tel'at.ura 

para experimen~os semel hantes. Is~o revela a pouca 

p'recisão do expel-iment.o, devido fundamel..,~almen~e ao uso de 

um deI i neamel..,to exper i men~al i nadequado. A es~e r espei to 

des~aca-se que para o grupo 2 • em geral. es~ão associados 

valores mais baixos dos coeficien~es de variação 

expel- i men~al • aumentando des~e modo a validade das 
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possi veis cODcl usões a sel~em efeluadas em l~el ação ao 

grupo. 

Segundo re1 ala VENCOVSKY (1987), 

eslimaliva do coeficienle de herdabilidade é função do 

númel'O de progêni es, do número de repeli ções das pl'ogêni es 

e do númel' o de ár vor es parcela; dest.e modo. as 

val'iações nas est.imalivas desle parâmelro eslão sujeilas 

às condi ções de amoslr agem e ao lamanho da popul ação em 

esludo. No p,'esenle esludo, a jul g3.1- pelos valores 

elevados dos desvios padrões das esli mat.i vas desLe 

coeficient.e. o número de repeL.ições nos_ t.ralamenLos f'oi 

baixo, como já foi anLeriormenle disculido. 

negalivamenLe 

her dabi 1 idade. 

na precisão das est.imalivas de 

Segundo des laca FONSECA ( 1 979) • sendo o 

coef' i ci enle de heI' dabi 1 i dade um dos pal~ âmet.r os genéLi cos 

mai s impor lant.es denlr o de um pr ogr ama de mel hOi' ament-o 

genéli co, a i nslal ação dos ensai os dever á seI' f'el t.a de 

maneira lal que seja possível eslimá-lo da f'orma mais real 

e pl'ecisa possí velo Em função dos esclal'ecimenlos 

anleriores. devido a que no presenle esludo a experimenlo 

se encant.l'a i nslai ado em um só local. é possi vel que a 

variância genélica eslimada 

i nler ação genóli po x ambi enle. 

esleja inflacionada pela 
2 

inf'luindo no cálculo da h . 

Ai nda segundo FONSECA (1979), - est.e f'at.a não lráz gl'~H)des 

i mpl i cações se o nk"l. ler i al fOI' ut.i 1 i zado em condi ções 

semelhanles a do ensaio. Pal'ém. para out.ras condições. as 

i nf' OI' mações obt.i das não podem ser exlr apol adas uma vez que 

os ef'eilos das inlerações não são ll'ansmissiveis aos 

descendenles, e pOI' consegui nle, não capilalizados no 

p~ogresso esperado. 

.No presen~e esludo. os gr upos em ge}' al 

apr esenlam val ar es bai xos de her dabi li dade. Sem ent.l' a}~ em 

delalhes sobre a validade ou não dest.es coeficien~es. 

deve-se que se a população de E'lIca Lypt 'lIS 
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1.J.I'ophyLLa da Ilha Flores for submetida a uma seleção com 

baixa i nt~?nsi dade. é possl vel a formação de gl'Upos 

t.axonômi cos numéricos com parâmetros genét.icos bem 

diferenciados. 

No present.e b'abalho o grupo 2 Lem muito 

boas perspecLi vas par a a sel eção cl onal. O gl' upo 1. apesar 

de ser o de maior frequência na população, merece ser 

melhor estudado visando ampliar à sua var i abi 1 idade 

genética. O gl'UpO 3 apresent.a problemas em relação aos 

exeitos dos clones e da clonagem, devendo-se ampliar os 

as t udos paI' a mel hOl' enLendê-l os. Os gl' upos 4 e 5 conLém um 

númer o r eduzi do de clones, impedi ndo que as concl usões 

sejam mais efeLivas. Inc~usive o grupo 4· most.ra valores 

até negativos de hl7rdabilidade. Costuma-se consideraJ' os 

valor es de her dabi 1 i dade nega Li vos como zer o. e mesmo 

sendo anormais, podem f' azer senLi do quando compal' ados 

globalmenLe dent.ro do ensaio conforme cit.a TORGGLER 

(1987) . 

Da obsevação dos valores do coeficient~e de 

herdabilidade nos diferenLes grupos, desLaca-se apenas o 

grupo 2 como Lendo boas perspecLi vas para a se}. eção. 

valol'es de h
2 

deste grupo sobressaem sempre sobre 

Os 

os 

oub'os em ambas as idades e em Lodas as cal'act.erist.icas 

esLudadas. O caráLer alLura mosLJ'a os maiores valores. o 

que é coeI' ent.e com os result.ados achados por out.ros 

pesqui sadol' es em essências fI ol'esLai s. 

KAGEY AMA C 1 980) • Lambém obLeve os mai ores 

para esLa caracLerlsLica. 

NesLe senLido, 

val01'es de h 2 

4.2. 3. Estimati va de ganho genético com seleção 

clones, dentro dos grupos 

estabel eci dos. 

As est.imaLivas de ganhos genéLicos com 

seleção enLre clones nos gl'UpOS formados. est.ão 
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relacionadas nas tabelas 18 e 19 conforme as idades 

est.udadas. 

Tabela 18. 

GRUPO 

1 

2 

3 

4 

Tabela 19. 

GRUPO 

1 

2 

3 

4 

Est.i mati vas de ganho genéti co C Gs~.D nos gr upos 

est.abelecidos, as caTact.er i st.i cas 

diâmet.l-o. alt.ura e volume cilindl-ico. aos 3,5 

anos de idade. 

CARACTERíSTICA 

Diâmet.ro al t.ura vol. cl. 

7.21 4.94 16.3 

23.69 27.69 72.9 

11.82 12.74 32.2 

10.53 2.78 1.8 

Est.imat.iva de ganhos genét.icos CGs~.D nos 

gl-UpOS est.abel eci dos. par a as car act.er í st.i cas 

di âmet.ro. a1 t.Ul-a e vo1 ume ci 11 ndri co aos 6 

anos de idade. 

CARACTERíSTICA 

Di âmet.r o al t.ura vol.ci1. 

6.18 8.50 18.11 

24.15 20.09 67.96 

14.13 20.16 25.74 

3.23 4.59 2.58 

O ganho genét.ico com a seleção ent.re 

clones. r epl- esent.a o ganho a ser obt.i do quando os mel hOI' es 

clones Iorem novament.e propagados veget.at.ivament.e. Deve-se 

1 embr ar que não exi st.e sel ação dent.r o dos clones uma vez 
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que são árvores genéticamente iguais. 

0"$ dados r el aci onados nas t.abel as ci Ladas 

respeito do ganho genético. mostl' am-se perreit.amente 

coerent.es com o discuLido ant.es em relação ao coeficient.e 

de hel~dabilidade nos respect.ivos grupos: 

o grupo 2 sobressae dos rest.ant.es, 

proporcionando os maiOl~es ganhos para todas 

cal~act.erislicas e idades. Nele os maiores ganhos roram 

vel~i:ficados para volume' cilind!~ico. seguido pela.altura e 

o diâmetro 

Ai nda em r el ação ao gl~ upo 2, é i nt.er essant.e 

dest.acar que os clones nele cont.idos. mesmo sendo em 

númel~o reduzido (5). apresent.am maior variabilidade que o 

grupo 1 que cont.ém 29 clones. 

O grupo 3 é a seguir mais import.ant.e quando 

são considerados os valores dos ganhos genét.i cos. 

grupos 1 e 4. na sequência de imporLância, disLanciam--se 

bast.anLe dos ant.eriores. 

De uma maneira geral. os ganhos são 

bast.ant.e si gni:fi cat.i vos ao serem compal~ados com os obLi dos 

por KIKUTI (1988) com clones de E-uca1.ypt'tlS Brandis. POl'ém, 

como já foi discut.ido ant.eriorment.e. est.es l'esul t.ados 

devem ser t.omados com reservas pois est.ão inflacionados 

pelas prováveis int.erações com local e ano, que certamenLe 

exi st.em. mas não cont.empl adas no deI i neament.o exper i ment.al 

util izado. 

A int.ensidade de seleção pal~a a est.imat.iva 

dos ganhos :foi de 20~~ para t..odas as caract.eríst.icas. pal~a 

que os dados posam ser comparáveis com os resultados de 

out.l~as pesquisas. Te61- i cament.e, 

i nt.el"lsi dade maior pr OpOI~ ci onar i a 

ent.anto, seria desaconsel hável 

a ut.ilização de 

um ganho maior. 

devido aos riscos 

uma 

No 

de 

infest.ação por pragas e doenças por t.rat.ar-se de poucos 

clones. 
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5. CONCLUSôES 

Os l~ esultados apresentados e discutidos no 

pl~esente estudo, permi tem est.,abelecer as seguint.,e-s: 

concl usões: 

- O estudo numérico das variações f'enotipicas da população 

de clones de El1cal.yptl1s uroph'yl. La S. T. Blake da Ilha 

rlOl~es. revelou a existência de 5 grupos, compostos pelos 

clones eti quetados segundo a r el açi:~o segui nt.e: 

Grupo 1 : 1· 17~ 28; 15~ 25; 26; 8· 53; 39~ 22; ~. 10~ > • ~ . 
16; 45~ 6· > 20; 7. 

• > 19; 38; 4' > 54; 21 ; 41 ; 5; 51 ; 

13; 48; 27; 46. 

Grupo 2: 12; 35;: 40; 18; 33. 

GI-UpO '::>. '-' . 11 ; 32; 55; 29; 50; 49; 36. 

Grupo 4: 23; 43; 34. 

Grupo 5: 2. 

- O dendrograma mostrou pouca capacidade paI-a reproduzil~ a 

matriz de parecença. 

dispersa dos dados, 

Tal fato é atribuido à natureza 

e ao uso de caractel~es aos quai s 

atribuiu-se o mesmo peso. 

Mui to embOl-a o renet.i ci smo recomende não atribuir. a 

priori. • um mai or conheci ment.o da 

importância relaliva da import.ância dos caract.eres usados 

deve revel al- mel hor a est.r ul Ul- a taxonômi ca da popul aç~o de 

clones. 
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Denlr e os métodos hi er ár qui cos, o Mét.odo da.s Médi as das 

Distâncias mosll'ou~se mais ef'icienle pal'a a obtenção da 

estrutura t.axonômica dos clones. 

- OS grupos diferenciam-se a níveis de similaridade muito 

baixos, consequência da natureza muito semelhant.e do 

mat.el' i al . 

Não dispOl' da relação de procedênci as dos clonE.':'s. e 

pOl-Lanto do conhecimenLo das c21.1'acterísLicas do local de 

origem, prejudicou a rormulação das inrerências mais' 

importanLes. Os grupos poderiam esLal- ref'letindo aspect.os 

assoei ados às procedências. como por exemplo. 

cal-acLt-3'l-ísLicas relacionadas com a alLitude de Ocol'J'ência 

- O conhecimento das referências do local de origem dos 

clones, Ler i a per »li t.i do o es tudo de cor I' 12.'1 ações 

(canônicas) entre as caracteri;sLicas mOJ-ro16gicas deles e 

as caract.eríst.icas do local Cal t.i t.ude, lat.i tude, et.c.). 

que poderiam revelar agrupament.os naturais dos clones, e 

ao mesmo Lempo Lestar os agrupamentos efetuados aLravés de 

anál i se de agI' upamenLos. 

- O esLudo dos parâmeLI'os genéLi cos nos respecLi vos gl'UpOS 

revelou que a var i abil i. dade genéti ca não é função do 

número de clones conLidos neles. 

- O grupo 2, me-smo Lendo um número reduzido de clone-s (6) 

apl'esenLa amai OJ- var i abi 1 idade genéLi ca. 

Os coeficienLes de her dabi 1 idade mostraram 

difel-enLes padl-ões de variação com a idade para cada 

caracLel'lsLica esLudada: aument.a para o caráLer a1 t.ura. e 

di mi nui paI' a o di âmet.}- o ao vo1 ume c i 1 í ndr i co. 
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- o grupo;::; mostTou a mel hor resposta em termos de ganhos 

genéti cos para di âmetl-o, al tur3. e volume cilíndrico. o 
grupo 3 segue ao 2 na sequência. 

- A pouca pl-ecisão dp teste. revelada pelas estimati vas do 

coericient.e de variação experimental, mostra a l'Jecessidade 

do uso de delineamentos experimentais que contl-olem melhol

as rontes de var i ação (i l"lter ação gen6ti po x ambi ente por 

ex,), evitando deste modo o inflacionamento das 

estimati vas das val-iâncias. o gl-Upo 4 apresenta pouca 

vaI' i abi 1 i dade entre os clones envol vi dos, 

- O comportamento direl-enciado dos gl'Upos em relação aos 

paI' âmetr os genétí cos • r er or çam os 1-esul t.ados obti dos 

através de análise de agrupamentos e· propiciam um 

ordenamento possível de ser utilizada em rutUl'os test.es 

clonais. 
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VARIAVEIS QUALITATIVAS NOMINAIS: Valores codificados. 

Clone 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1[1 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
32 

34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
43 
45 
46 
48 
49 

. 50 
51 
53 
54 
55 

Bifurc. 
Base 

001 (li 
100 (li 
o (Zj 1 0 
(lI 0 1 (li 
o 0 1 [I 

o \li 0 1 
[101 0 
o 0 {Zl 1 
(li [I 1 0 
1 [I {Zl (li 

[I \li \li 1 
\li \li 1 0 
\li \li {Zl 1 
o 1 0 0 
1 000 
(li \li 0 1 
001 0 
[100 1 
(li 0 1 (ll 

1 (ll 0 0 
(li 0 0 1 
o (Zj 1 (li 
000 1 
[101 (Zj 

(li 0 0 1 
000 1 
o (li 0 1 
o (li 1 (li 

(li 0 1 (li 
(li (li 1 (li 

0(l110 
000 1 
o (li (li 1 
1 0 [I 0 
(li (li (li 1 
o (li 1 0 
o 1 0 (ll 

000 1 
o (li 0 1 
o {Zl 1 0 
(li 0 0 1 
[I 0 1 0 
(li 0 0 1 
000 1 
o (li (li 1 

Bi fut-c. 
Topo 

(li (li 1 (li 

1 (li 0 (li 

000 1 
o {Zl 1 (li 

(li (li 1 (li 

o {Zl (lj 1 
o 0 (lj 1 
000 1 
(li 0 (li 1 
(li 0 1 (li 

(li 0 0 1 
o (li 1 (li 

000 1 
000 1 
o 1 0 (li 

(li 0 [I 1 
(li 0 0 1 
o 0 (lj 1 
(li (li 0 1 
o 0 (lj 1 
1 \2.1 Q) (li 

o (lj 1 0 
000 1 
(li {Zl 0 1 
[100 1 
o 0 (l! 1 
000 1 
1 0 (l! (li 

(li 001 
o {Zl {Zl 1 
o 0 01 
o {Zl {Zl 1 
09'0 1 
o 1 [I (li 

00[1 1 
00[1 1 
(li 0 0 1 
[I {Zl (li .1 
[I (Zj (li .1 
(li 0 0 1 
(li 0 0 1 
o (li \li 1 
(li 0 \li 1 
(li (li \li 1 
(li (li \li 1 

Fonna da 
Arvor'e 

o (ll (ll 1 (li (ll 

(Zj 1 (li (li (li (li 
(li 001 (li 0 
Q) Ql 1 (li OJ Ql 
Q) 0 0 (ll 1 (li 
lZl (ll 0 1 (li 0 
[I Ql (ll (li (li 1 

1 Ql 0 0 0 (li 
[I 1 0 (li [I 0 
1 {Zl 00 0 {Zl 

[I Ql 0 0 1 Ql 
1 {Zl 0 0 0 0 
[I Ql 0 1 [I 0 
1 0 0 00 (li 

[I 100 (li 0 
[I (Zl (Zl (Zl 1 0 
[I (Zl 0 1 0 0 
o (li 0 0 (lj 1 
o (li (li 1 (li íZl 
1 (lj t~ (Zl (li (Zl 

(li 1 (li (li 0 (li 

1 (li (li 0 0 0 
Q) el el 1 (li 0 
o (lj 0 0 0 1 
Q) 1 lZl 0 (li 0 
[I el 0 1 (li 0 
[100 (li 1 0 
[100 0 0 0 
[ll(li0Ç10 
Q) 0 0 0 [I 0 
(li (li 1 vJ (li (li 

(li 0 (li 0 1 (li 
[I \li 1 (li 0 0 
0100[10 
[I 1 0 (li 12) 0 
1 000 (li 0 
100 el 0 0 
12) 0 1 12) 0 0 
o 1 0 0 0 0 
[I \li \li 1 0 (li 

[I (li el 1 0 0 
1 0 (li [1 (li el 
[I 1 [100 el 
1 000 0 0 

lZl \2.1 100 el 

Forma Tipo Tipoo 
Fruto Disco Valvas 

100 
[1 1 el 
0112) 
1 0 Ql 
001 
001 
01[1 
001 
01[1 
010 
001 
001 
10\2.1 
o (lj 1 
(ll 1 lZl 
1 (lj lZl 
(ll 1 [I 

1 (lj (lj 

(ll 1 0 
(lj 0 1 
1 0 el 
(lj 0 1 
1 0 (li 
o {li 1 
100 
(lj 1 0 
010 
(ll 0 1 
1 [I 0 
(li \li 1 
1 (LI (ll 

(ll 0 1 
(ll (li 1 
o 1 (li 

1 (li 0 
(ll (Zl 1 
(ll 1 0 
010 
100 
(Zl 0 1 
010 
100 
001 
100 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
1 
flI 
1 
1 
(li 

o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
o 
flI 
1 
o 
1 
1 
1 
{li 

1 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
1 
1 

1 [I 0 
1 0 (li 
010 
(ll 1 0 
(ll 1 0 
001 
001 
o 1 (Zl 

010 
010 
o Q) 1 
o l' 0 
100 
(Zl 1 0 
100 
1 (Zl (Zl 

001 
001 
100 
010 
1 (li 0 
1 (Zl 0 
o 1 (Zl 

010 
1 [I (Zl 

001 
010 
100 
001 
o (Zl 1 
flI 1 (li 

o flI 1 
o 1 (li 

o 1 (li 

010 
flI flI 1 
flI 1 0 
flI 0 1 
010 
010 
(li flI 1 
(Zl 0 1 
010 
o 1 (Zl 

010 
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VARJAVEIS ClUANTITATIVAS , valores medios por clone . 
----------------------------------------------------------
Clone Volume C/L Compr. Diam. Comp. Comp. Sob. 

No. (013) Folh. Peciolo Fruto Pedicel Fruto 'l. 

----------------------------------------------------------
i 0.2372 5.00 2.80 0.60 0.93 0.75 88 
2 0.1183 5.59 2.00 0.75 0.82 0.85 79 
3 0.1714 4.31 2.40 0.85 0.3Q:1 0.80 82 
4 0.2256 4.18 2.80 0.80 0.20 0.65 85 
5 0.2117 6.83 2.10 0.67 0.55 0.65 83 
6 0.1876 4.79 2.30 0.88 0.50 0.72 91 
7 0.2279 5.74 2.00 0.83 0.25 0.68 84 
8- 0.2114 3.38 2.20 0.66 0.80 0.72 94 

10 0.1714 4.13 2.70 0.85 0.22 0.72 90 
11 0.1::='59 4.14 2.60 0.95 0.55 0.92 87 
12 0.2751 3.61 1.90 0.92 0.30 0.85 90 
13 0.2417 4.40 2.80 1ll.80 0.48 0.73 85 
15 0.2222 4.66 2.40 0.62 0.47 0.70 9t:'\ 
16 0.26B3 5.93 2.201 0.80 0.52 0.77 84 
17 Ill. 1602 3.99 2.20 0.72 0.70 0;80 89 
18 0. 29!:'8 5.11 1.80 0.60 0.20 0.80 94 
19 0.1285 3.70 2.30 0.83 0.50 0.65 8::'. 
20 0.1766 5.23 1.20 0.901 0.56 0.72 92 
21 0.22(Zl::, 3.55 2.20 0.77 0.45 0.80 87 
22 0.1680 ~,.68 2.30 0.901 0.60 0.92 901 
23 !li .1242 4.36 2.60 0.63 0.78 0.97 78 
25 0.1693 4.15 2.90 0.701 0.50 0.70 91 
26 0.21'15 4.04 2.60 0.80 0.37 0.67 95 
27 0.2154 4. Lm 2.20 0.85 0.45 0.65 78 
28 0.2809 4.27 2.20 0. '10 0.77 0.82 88 
29 0.:2764 4.16 2.10 1.017 0.60 0.90 82 
32 0.3229 4.06 2.60 0.80 0.30 0.84 88 
-r-F ..... '\ ..... '\ 0.1383 4.07 1.90 0.70 0.45 0.65 85 
34 0.1760 3.47 2.00 0.87 0.20 0.75 74 
35 0.1517 3.77 2.40 0.80 0.45 0.65 91 
36 0. 2041· 5.16 2.80 0.77 0.37 0.92 92 
38 0. 21 ~.4 3.20 2.90 0.92 0.53 0.72 87 
39 0.192/-]1 5. ·!:t3 2.00 0.77 0.37 0.72 90 
40 0.1891 4. 3~1 1.90 0.70 0.63 0.67 86 
41 0.2191 4.19 1 • ::,0 0.78 0.32 0.75 87 
43 0.2661 4.93 2.00 1.ID2 0.30 0.70 78 
45 0.1820 4.66 2.60 0.73 0,25 0. 7~1 78 
46 0.2911 5.28 2 .2~~ 0.90 0.50 0.70 86 
48 0.167::'. 4.18 2.60 0.78 0 .. 53 [1.68 86 
49 0.2662 4. :57 3.00 1.03 0.32 0.87 82 
501 0.2344 4.80 3.00 0.8~. 0.63 0.78 78 
~H 0.2.093 3.49 2.90 0.77 0.60 0.70 80 
53 0.1791 6.77 2.20 0.83 0.48 0.78 90 
~14 0.2323 3.09 2.30 0.73 0.28 0.73 88 
55 Q).4188 3~82 2. 70 0.70 0.32 Q).80 82 

----------------------------------------------------------



VPRIAVEIS ]U~~ITATIVAS ORDIN~~S: Valores co~ificadosJ 

~lcne TDr:f" !nclinl D~~.ft~~·2 Cü:r~pJ L2.fg t :;:f;S~. Altura Te};t, ASiJPclü 
No, 'Geral tronco Copa Copa C:pa Casca Casca Pedicel0 
-------~---_ .. _-_._------------------------------------------------_ .. _-----------------------------

2 

6 
7 
B 

19 

,"'H 
Li. 

27 

29 

3S 

43 

1 ' , i 1 

1 ~. ~ 
i f ,'l 
j i. 'L' 

i t1 l 
i f fi 
l i i:! 

1 \. [ 

11\3 
1 1 ~ 
1 1 ~l 

1 ' " _ i " 

1 1 G 

110 
1 1 i, 
t • :*J. 
i i t' 

1 1 1 
1 1 K: 

1 i l 

110-
1 1 i~ 

110 
1 1 ~ 
1 1 1 

113 
1 1 1 
f i / 
.i 1. j 

1 1 ~ 
1 1 Ú 
1 1 r, 

1 1 ~ 
1111 
1 1 B 
1 1 ~ 

1 1 0 
1 ~. 'J 
110, 

1 1 i 1 
1 1 1 1 

. i 1 1 0 
1 1 1 1 
1 1 i 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 B 0 
i 1 1 ~ 

1 i 1 0 
1 1 -1 .~ 

i 1 1 ~ 
i i 1 ~ 

1 1 1 1 
i 1 1 1 
i 1 1 1 

1 1 1 0. 
1 1 1 B 

i 111 

1 .1 1 ~ 
1 1 1 1 
1 1 1·~ 
1 110 
1 1 t t 
j 1 1 t1 
1 1 1 1 
i 1 1 1 
1 1 ~ ~ 
1 1 1 i 
1 1 1 0 
1 110 
1 1 1 \L 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 ~. 

1 t 1 1 
1 1 1 0 
1 1 1 ~ 

, , { 

1. i j 

1 1 ~ 
1 i e 
! 1 1 

111 
I ' { _ J. .i 

1 i 1 
\ { ; 

1 1 i 

~ ! i 
oi i i 

1 1 j 
I i ~ 

1 .i .1 

-( { '" oi .i i 

1 i 1 
i 1 ~ 
~ -' ..\. 

{ 4 ~ 
J. :. l 

i 1 1 
j 1 ~ 
1 ~ : 
111 
\ ' , _ l 1 

1 
; , 
.1 1 

1 i· 1 
111 , , , 
.! i i 

1 i 1 
111 
111 
111 
1 1 1 .. , 
i ' , . . 
1 1 1 
1 1 1 
1 i 1 
i 1 1 

110 
1 1 1 
f i II 
i J. <! 

1 1 0 
1 e ~ 
, , , 
i. i ... 

1 1 e 
1 1 e 
1 1 ~ 
1 1 Ó 

110 
, { n 
i i ~; 

110 
1 '(, e 
110 
1 1 ~ 
1 1 C 
, , ., 
i i li· 
, , , 
i .i .:: 

1 1 { 

i 1 ~. 

1 1 e 
1 1 ª 
i f n 
.i i v 
" .'1 II 
i í! \> 

1 1 g 
1 1 i 
1 1 1 
1 1 e 
1 1 1 
110 
1 1 ~ 
, f rs 
J.- i t.i 

1 1 ~ 
1 1 Z 

110 
1 1 1 
1 1 ~\ 

í i ~. 

1 i 0 

1 ~ ~ 

110 
111 
i l H 
i ; li' 

.1 1 e 

1 ~ !}. 

-l .':1. {l 

.\ " " 
1 1 1 
1 i 0. 

( .{ {1 

i. 1 'i.t 

4 ~ i 
1 i .1 

1 i 1 
1 i \~ 
{ i ~ 
.l .i .l 

~ i ,,,? 
i .i i., 

1 1 0. 
1 1 0 
i f n 
i i li; 

i ( ri 
l i t 

i ~ I!: 
.! i 1..1 , , , 
.i i i 

1 1 0 
1 1 ~ 
, , Il 
.i .i. i.~ 

1 1 1 
1 1 \) 

11~ 11'~ 

111110 
11~ 110-
l1el1~ 

1 1 r. 
1 1 1 
11[, 
1 1 ~ 

! 1 ~ 
110 
1 1 ~ 

1 i ~ 

: 1 1 

j 1 ~. 

1 1 ~ 

, , " 
l i li' 
( . ~ ,.,. 
:. .. li' 
{ , n 
i i t 

.j { ,'1 

.;. .i \il 

.;: t il 

... .oi ;,j 

, ~ >"1 
1. i li' 

1 1 0 

1 1 i 

f i ."l
i. i '8 

! , " 
i i 'C 

~ ~ (~ 
.l "' 'i.:' 

1 1 ~ 
1 1 ~ 
, , , 
1. i .i 

1 1 :~ 

! f ,,. 

1 1. 'i. 

~ f ry: 
..:; J. lo' 

1 1 e 
, ! " 
i .:.. \J. 

1 1 1 
i 1 1 
1 1 1 
1 1 ~; 

1 1 ~ 
, , , 
i " i 

1 i 1 
1 1 1 
\. 1 1· 
1 1 1 
.. i ; 
.i 1 .i 

~ ~ ~ 
.l. .:. ..:. 

1 1 1 
i 1 ~ 
1 J 1 

í 1 1 
1 1 i 

111 

1 1 ~i 

1 1 1 
i i 1 
110 
1 1 Z 
1 1 ~ 
1 1 G 
1 1 : 
1 1 ~ 
i 1 1 
1 1 e, 
1 1 B 
1 1 e 

• I • 
~ l .1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
111 
, • 1 
i J l 

, , ~ 

i 1 {i 

1 1 ~ 
i ( !'1 
..:. .i ti 

1111 
f i i'l 
.i. .:. t~ , , , 
l i 1-
f ~ ,,:,: 
i ,.; 1.( 

111 
1 1 i 
11: 

111 
1 1 1 
i ! 1 
1 ~ .~. 

111 
, . , 
i i i 

i 1 i 
l .1 l 

1 1 ~ 

1 1 1 
111 
1 1 \) 
f i .7 
i .i f: 

i 1 1 
, ! , 
1 i i 

1 1 1 , 
1 1 2, 
111 
1 1 t 
1 1 ~ 
1 1 i 
I { i'! 
1 .i {I. 

111 
1 1 i1 
1 i a 
1 1 1 
1 1 Çj 

1 1 1 
1 1 0 

1 0 i:I 
1 0 ~ 
1 1 1 
11.\ 
1 0 e 
1 ü ti 
i i 1 
1 \1 B 
1 0 ~ 
1 1 ~ 
1 1 0 
1 1 ~ 
1 D j 
1 1 1 

1 i 1 
1 1 ~ 
1 0. ç; 
1 1 i 
1 1 0. 
1 0 l! 

1 1 (1 

1 ~ 1 
1 1 ~ 
1 1 I' 
1 1 i 

1 1 0 

1 i ~ 

1 i 1 
1 1 3 
1 i i:I 
1 1 l, 
1 1 ~ 
111 
1 1 Il; 

1 1 e. 
1 1 ~. 

1 1 fi 

1 1 {\ 
111 

1 1 ~ ~ 

1 \) 3 \) 
1 1 f) e, 
1 e,;q 
1 100 
1 1 ;} 2 
1 1 1 ~ 

1 1 0 Ü 
1 i:I i:I @ 
1 i 1 0 

1 1 0 0 
1 1 1 1 
1 1 0 ;: 
1 1 i ~ 
.; i n .~ 

.i .i t..' ~ 

1 1 0 ij 

1 1 ~ 0. 
i 1 1 ~~ 

1 1 1 e~ 

1 1 1 e, 
1 IH. \fc 

1 B Z [; 

1 1 \] ~ 
1 1 to ~ 

1 1 1 Ü 
1 ~ i~ í} 

1 1 0 ~. 

1- 1 a 'i) 
1 0 f; \J 
1 1 B f 
1 0 e J 

1 1 C' '~ 

1 1 t. ,~ 

1 1 1 Z 
1 1 0 0 
1 1 e: l 



90. 

MA1RIZ DE DIS1ANCIAS DOS DA~OS QUANT11ATiVeS 

------.-------,-,.--------------------
:l. 98 ~.li 

4,64 3.69 O,30 

3,18 
2,86 
3r60 

7 Fi 
"'\J.Jj,L 

C 'H 
I.t • .il 

4.49 

7 .. 
... \,,'1.1 

4.28 
4 ,~.4 
4. '18 

5.13 2,51 
4,49 

4,21 
2.29 

li -;t,! 
"tt .. .tO 

41:3.1 

Uj~ 
t: l f 
l.'IeOi 

:, -t" 
i.:!.:::' 

2:78 

1,81 
3.81 
3.44 

0,~0 

4.B.~ 

~ ,.,.7 
-) :i~_\ 

3:22 

2.17 

!: n:o 
"i ~t.;.\ 

'4 \.25 

2.97 
.,. 1::";1 
i.. ~ •. <:,..\ 

.... "''-; 
-'r.\'1 

4.32 

3,J12 
4.74 

:; cc 
L r :..!~\ 

1 Oi 
1:1.1 

-:"f 7, 
--'.;':'} 
.: ~"; 
L..:'lL 

4t3.] 

7 '":.; 
~:, Li 

4.34 
':I' .: ~.' "'\1:'0,-\ 

~tz 77 
4,65 

2~H2 

31:6,6 
3,32 

2.e1 
:-;,_ <::n 
L. :.,·:V 

:1 -;'":] 
L! ... \ __ \ 

'J i-1 
... '., i:' 

r; ':1',' 
.i.:1..\{;. 

3,89 
2,7(1; 
.,. "'"",! 
... \,LJ" 

3.42 

1'1 r • ., 
1..'01 

r) -'7 
L:II 

2111 

4.23 
" 7.'; 
&}r ... '''i. 

3t:7b 

2.84 

fi ,,! 
J:'; ~tO 

4.60 

: •• 42 4,17 

., i! 
i.ri':' 

t: Cf 
L ... 'i 
:, nr, 
1..:0·~c 

f (li'l 
ir?!;!. 

2Jt~7 

3,12 

3.76 

4.19 

7' í C 
\-~ J 1,-' 

3.06 

3.74 
U~5 

\Ll0 
4.19 

3.12 
4.76 

2 .. 86 
"] nr; 
1..'.rl:,O 

C J ,-, 
'.'f"OO 

'7 f n J: .c;i .... 'c .i.~t I.IJ :.,1 ... 

3,85 

2,94 
2~lB 

~ r'17 

2,93 
3,41 
1.34 

2.64 

21'"12 

"'! nfl 
... I..f..'.l: 

2,27 

lz75 
2:61 
3.~'1 

3:67 

,., il"'t 
... \.1'0 

3,8b 
2,~8 
"7 C,"l 
... \,,,'l.' 



1 .... 

4,~6 4.e3 0~~ª 
21r7~ 3r 1j8 4,:\1 
2.72 4.40 6.11 2.46 0.0J 
2.79 4.34 4,95 3.62 3.7~ ~,~~ 

2.24 

2.16 

1.44 
., r,., 
'1.':01 

3t93 5z16 
4,42 4.80 

" iL' 
t,\r-'-!Ü 

3.fF 
3.78 

5.17 
4,17 
4,'1'1 

4 f 80 5~~11 

ltB3 2 .. 4{~ 

I"i r:~'" :-;. "'}--; 
L l1..t ... \ i.. t),i 

7 ,r! 
.... \;:Jt:. 

3r98 

'1 ?~ 
1..1.:.i,. 

_ .. ~, 

,i 7':: 
J... l ... \ ~.I 

If ~l 
.ld.~;":' 

4.49 

2.97 

'7 fi. 
\,.~ ~ i L 

4.62 
.,. '::0-
... \;,L,..\ 

~,~ ~ ~n ~ nn 
~lj~ Lt~l ~I~U 

O,00 
3.36 
3:62 
3,~3 

91. 

3,46 



92. 

~ATRIZ DE DISTA~CIAS DOS DADOS GUANTITATIVeS (Cort~) -_ .. _---~-------
lL00 
3A7 1"1 1);1 

tJ J 'i..'i'· 

2,4~ " nr'l ~,0~ i. ,'01 

3tb4 3r:.B 3.98 0.e~ 

2,75 3,16 .lf ~:t '} .,~ " :"Jt::. 
L: i .. ' J..~. i I ~-t !' .. :lJ 

2.63 3,58 l1rBA 3,72 2,~2 " iH! 
iJ, Vt~ 

3.8B 2tS'i 7 r.~1. 
... ', ,..'t\ 4.b9 4,12 4.84 ~U10 

2.92 3,38- ~ A.i 
Li'.lj-~ 4.18 44~(b 2,96. 4.60 ~ lJ,J'l 

~); i'i.';' 

4,25 " Tl7 , ~c ..t ~ ~ J~ : 11 . , ... c r.i: .,. .,., 
íU%l ... \: 1,_' 'i, l ,,5 'i 1 "'~ 't • .!"'i ,;.ü.i .} 1..f ... ." 



93 .. 

-0:25 -B~07 -0.25 -~~3S -~$75 
-0:0g 0:00 -0.17 0lZ0 -~10a -0r75 
-0,03 -~f~8 -0,28 -~:g8 -~,eg -~.19 -0,7~ 
-~.07 -tJ~7 -~~25 -~l15 -3,25 -0~2B -0~~8 -0.75 
-0.08 -~'ft7 -~L43 -0,17 -0~17 -0st3S -e,32 -~J17 -0.75 
-9,15 -0~2~ -;12~ -0:2~ -0~25 0,00 -~~~8 -0.25 -0i17 -0,75 
'L'0~ ~~ªe -0&~B 0: íb0 -0~17 -g,53 -i~19 -~.28 -~:t8 0,H0 -~t7:{ 

-0,25 -~,·37 -~12~. -~r3B -J~zA -~~0B -V;t@H -0l~.8 -~,17 -it38 -[,08 -~.75 
-~.3B -~~l~{ -0s2~5 -0~i5 -~"fl] -~L2B -0fZB -\L25 -0.BB -'l;,'i7 -Cal7 -fi:~.] -e:7~t 

0:;~ ~:3ª -0i17 -0.08 -0~17 -1,19 -0:~B -0.43 -1,19 -0,17 -9,19 -1,23 -0.0B -0.75 
-fLl~ -l'r~A -e~l~t -fLr7 -kL~! \L~~ ~"3JfB -0:07 -0:17 -fL2:t 0~~~ -e,r? -~~1~{ 0.~~ -e!:7~1 

-0r2~, -uf15 -(tl:t -t,15 -fLl~ -~.17 -B:~8 -Q't2~~ -~;08 -@;07 -iJz28 -0z·~.j -r't:A -01~3. -~:1:{ -~Jf7~. 

-~.17 -eJliB -~Jr43 -0:~.g "'0rt~g -rz32 -e,~~;e -J,~3 -0l12:2 -:j .. ~B -~119 -erCB -'ª,i7 -0~~8 -i~:~8 -t1T~!B -~17~t 

-0,08 BJr~~ -~f03 -~-.~8 0:00 -0t32 -~:32 -f.17 -0Jf~3 ~~rr~~ -~l32 ~L~;k) -~(:2g -'ID:0B 0_~~ -0t~8 -~.1Ç -~.{75 

-~.2~( -~l~} -~;3B -~.25 -f,.;1~ -0;28 -0~~8 ·-~t38 -0.17 -tl ;.l5 -0,17 -i.l~{ ·-D:54 -\1,17 -@;07 -e'r3B -0:i7 -~,28 
-0#15 -0;07 -~Jf3S -Z~25 -0(3B -0;17 -e,2B -0=38 -0,28 -0:15 -0;17 -0=38 -0;15 -0.28 -0Jr07 -0r15 -0r17 -'rI7 

-0Jrl1 -{:0.B -~:17 -e:17 -0.{,8 -f;r1-i -!t~32 -@;~8 -~r32 ~r~0 -~;;19 -ltf:R -~:17 -~~ªH -0:f;8 -0:17 -0,32 -{L}2 
-~L03 0:r~\ -~.l'j -0Jfl!lj -~L1.9 -Br3B -iL38 -iLl9: -0:21 t\,ij0 -~;3B -0~19 -D~r2. -Bl21 iLr~D -B,~8 -~L·3B -~L21 

-0,~7 -0~~.B -~:2~\ -~~1~,· -:t.l~t fl~03 -f.JB -~~l~f -0~23 -0;t~~B ~~~ª -ª.i~i -~L~7 -~t~B -0~:!4 -D.07 -,0t~S e;{~ 

-~L 1:! -f L 15 -1à t 2:{ -ú: 25 -{L l~i -~~t 17 -2.08' -0 r 33 -0.,28 -(L l~t -{: t 17 -~ ,1~~ -fL3.B -\1,17 -0 ~ 1 ~~ -~,3B -~ ,\j8 ·-ttlS 
-\L08 ~f~~ -~~17 -B,03 -0.117 -0,32 -~,32 -~1,28. -~lr19 -iLBr. -lL31 -tjJ;2B -~,f8 -~t,32 ~,rB ~'v,0B -~~32 ··C,19 
-0,07 -0.,l:i -e,~B -{Ll~~ -f,l~, -~I~B' -0,17 -üJ3B -~,28 -~.3B -0~f8 -~,25 -~r15 -:~r43 -~Ll~ -~Jl~{ -0.17 -errB 
1,00 -~,~B -0,17 -Zr0B 0,00 -0t32 -0~32 -Z~17 -~,lq -0:08 -0,32 1:11 -0,17 -0,08 -0,08 -ª,17 -3.32 -3,32 
-~,g8 -~,l.8 "'0~17 -tL17 -i3:~;8 -0,19 -0,r,g -~t2B -0.32 -~,e8 -!b,lQ -~.~g -~f28. -~J19 -~:~E -\5l:28 -0.es -0t32 

-011~ ~~l~~ -~~3B -~Je7 "'0t07 -~143 -0.:18 -l:,25 -0.17 -~,15 -0.23 -0$~7 -0t~8 -~,~.8 -g~l~i -~f25 -~,43 -~,28 
-~.17 iLtD -~U7 -~,17 -~,t\8 -0.19 -iU2 -0,17 -1),19 -f,,0B -O,19 -;}.17 -0.H -íL19 :L~Í.) -(U7 -::1.32 -~,32 
tL~l3 -f1,B8 -0.17 -~:~B -~J17 -~,32 -~t(B -(,43 -0t32 -~t~8 -ar32 -0.17 -~t17 -e,32 -0,02. -~,17 -0,r,8 -~Ll1i 

-0,15 -3.07 -0,25 -~125 -0t15 -0:17 -3,08 -Z.54 -0Jr17 -0.25 -0,17 -1~25 -0.38 -3,28 -~t07 -0J38 -0.08 -0*28 
-0~1:\ -e:.r7 -0.25 -~t38 -\L1S -0.17 -~,r.g -tL ~B -~.17 -3Jl~i -0,,17 -~J15 -tL38 -r.17 -~te7 .. t.3B -elf~8. -~t2"2. 



94. 

-0~2~ -0,25 -O,15 -0 e 75 
-~ # 25 -0 e 2~1 -~ I: 25 -·i r@.] -@ r 7~i 
-~~2~t -~,3.8 -iJ~B7 ·-01:25 -O,25 -0,7~, 

-0.28 -01:17 -3~2B -0,43 -0e0S -@z2B -0.17 0c00 -0~08 -0~75 
-0<J17 -0,08 -~l'17 -0r~8 "-\L17 -iL17 -~~2B -~,19 '''~ri8 -0,~·8 -~;7~, 

-31:19 -0,19 %~0~ -~~19 -0,08 -~t32 -~,03 -~~21 -ªr~B -Z~21 -0lt33 ';G,7~{ 

-iZJ2:f -D%25 -lt1.~f -3~1:i -0.3.8 -0.:38' -~,2~~ -~~08 ·-~,2~; -r.17 -0:28 -0,19 -fJt7~\ 
-0reS :-f.17 -a.i8 -0r~8 -íL17 -r:Jr17 -0t17 -~%32 -~õt28 -0:08 -01:19 -~r3S -0,j:3 -~z7~; 

-~~1:! -e1:38 "·~.15 -e·,15 -·~c3B --~·;38 -~;25 -~L17 -2,:~~B -0.17 -~r~B -e,19 -~:33 -0t2B -0,7~1· 

-0,15 -0,25 -0.15 -0,07 -~:j5 -~,1~ -0fl~ -0.fB -0r25 -0,08 -~rª8 ;;0~ -m,15 0r~0 -3%15 -0:15 

-alJ? -O,17 -~re8 -0t17 -0,17 -~~17 -3.17 -0,19 -0~~S -0,08 -0:50 -0,38 -0118 -~,19 -0~08 ~:f0 -0~11 -0,~~ 

-0;~g -~~2B -0r17 -(}t08 -0t28 ,-t3,2B -~L2g -flt19 -0:22 -\J,f·8, -:t~19 -0,21 -{Li7 -0,32 -~t43 -~'Jtl] -~:43 -~'t.19 



95. 

MATRiZ DE DISTANCIAS DaS DADOS GL\~LITATIVüS NGMINÇiIS { 

-0.17 -~.19 -8.75 
-0.17 -~.~8 -~.19 -~.7~ 

-0617 -0,19 -0,~0 -~,32' -~,17 -0~~8 -0:75 
-0,38 -0,17 -0~43 -0:17 -0,25 -0628 -0,28 -0~75 
-0,25 --0:23 -0,43 -0~17 -0_25 -0,17 -0:28 -0~54 -0,75 



96. 

t1ATHI1 DE DISTANCiAS DGS Df~DGS UUALITATIVC~S ORDINAIS 
______________________ .......... _ .......... w_J 'h&I.,.wi$eu .. #'I8 .... nlAr.allli$t ..... 4tft .... 

-0~64 -~!61 -0.66 -~f82 
~.~ ~.W ~.M ~;~ ~.M 
-~,73 -O,64 -0.64 -0,61 -l,bb -~,B2 
-\U~ -!.';.~,3 -0.67 -Z.64-\L~.'1 -lL67 -vn 
-0.69 -0.5~ -0,66 -~:~7 -~~b2 -~f72 -0;b4 -0.B2 

-8.63 -O,55 -~.66 -1.62 -8.56 -1.66 -8.64 -1.15 -1.65 -1.82 
-0~7~ -~,S7 -~r73 -t1164 -~,b3 -0,67 -tL7~ -~,69 -~:t\, -0.69 -~:82 
-0lb3 -Q;$~i~, -~fb6 -~f6S -~.62 -~~66 -~~fb4 -0,63 -~~~~t -0#t·B -~rbq -·0.B2 
-0r7~ -0:é,1 -~~72 -3J~s3 -~.b8 -~t72'-0~b4 -0.lS -~r72 -0,6S -0,7:( -i,68 -0,32 
-~.5B ~0t~S -~r72 -0.62 -0,62 -~t~5 -~~5q -0:56 -~~~9 -~f~b -ªrb3 -~~62 -~%b2·-0tB2 
-e164 -~tb2 -0.67 -~L~{9 -0$~'S -~t62 -~r6~ -~r69 -0r{}t. -e.69 -~t70 -Jlt63 -0.b9 -0,~i8 -0 .. eZ 
-e.bl -tl,~0 -~Lb4 -0,67 -0~61 -0:6~ -n~73 -0.61 -~:59 -~L61 -~,67 -~,66. -0r61 -0,5b -~'I~7 -0,B2 
-~.73 -0,64 -\j,]{1 -~r67 -0~bb -~.7r -0.6B -~l'b6 -eç>~A -l1t66 -0:73 -0,66 -~.~73 -B<r61 -~.73 -Z.65 -3.B2 
-0.7'1 -~.Slj -0,6~ -~.b2 -0~bb -l<~70 -~zl~. -~.66 -Zt,64 -~1·~1 -~:7:) -~:6.i -~,73 -~,:,6 -~tb2 -~:65 -~,70 -v,B2 
-0:6~ -0,62 -0,73 -~,6~ -~,59 -0.67 -~.b6 -~.64 -~:67 -0.64 -~,7~ -0.64 ~0,7~ ~3f64 -~,70 -~.63 -~,68"-~Jb3 

-0,64 -~.e\b -0.bb -~,5B -~,~~7 -~,6b -~,f.4 -~,bS -~~72 -~,63 -~:69 -~,68 -01:6'1 -~I~7 -~Al1 -0,62 -0~t.7 -Z~62 
-~lr72 -0,~\8 -0116'1 -~Lf\~ -0~71 -0,69 -~,62 -~r71 -0,63 -~,65 -3~72 -~:b~, -~t78 -elf.5 -~zb6 -~z59 -0.69 -~.6t1 

-Qt Jr b3 -~:b6 -~L66 -'[757 -gl~·2 -~,bv -~:5A -0~b.S -0,71 -~~62 -~L63 -~.:62 -0,68 -0~62 -0.r69 -0:51 -~L6i -~}'61 

-0~73 -fL5 lj -0~73 -0z·S7 -0.66 -{L7~ -~L73 -0,bb -0~64 -0Jrb6 -0t7'i -QL~6b -~t73 -~.61 -0,,67 -0,7~ -~.16 -0.16 
-~l.64 -~t~11 -~,72 -~.tb9 -0:62 -ftt6.b -~'r70 -0:6a -~cz6.6 -0:68 -i,:b9 -ii.7~! -~t:b9 -ªr62 -0~b4 -0,73 .... 0767 -0tb2 
-07t.7 -~t54 -0.64 -QL66 -~,72 -ª:6~ -~t67 -e,6~ -~:-~I:3 -~.b~ -~:73 -~:6f. -0at.b -0,be -~~62 -3:7u -e.7e -e~Jk1 
-iLb? -~:~:9 -ê:?~, "·~Lf.l -íL66 -0r64 -a16.7 -@,66 -~,69 -0.66 -rJt!li -~t6t. -~~72 ~-gLb& -ª,67 -~1'64 -3~rls -~r7~ 

-0167 -~,~.e -0:6~ -r:76! -~t6b -~~~8 -~:73 -gf~b -e:r~4 -~:56. -'?!:b7 -~zbl -~Lb2 -~:61 -B:~t7 -0.70. -Z:6~~ -0.7e 
"·~~b2 .-ª~~:1 -0%:.9 -ID:f·B -~7b.1 -~:6:i -e~,?·B -~,67 -~.tt-4 -e,~b7 -0:62 -~,]4 -f;bS -~!r~!~!. -~~:(7 -~.6~ -\Lb~ -~L6~ 

-eJr~(8 -3,f.~ -0~6~ -0:6H -3756 -ZJ;6.~ -0,~9 -~~62 -0:59 -0168 -0:63 -t~~75 -0,62 -eJ56 -0çb3 -0~bl -0~b6 -0#~16 

-~fb3 -0:~i5 -0:66. -~t6.E -0,&2 -0116.~ -B,~8 -~.·6.B -~,~~q -Bt7~~ -0:69 -~tt68 -~\.b8 -~a~b -fj169 -~J;6.1 -~L6b -~,61 

-~rb6 -~15B -01r~S9 -~Jf.6 -0«71 -~:b9 -~~67 -i},65 -~;68 -l,b5 -0~66 -e,71 -~.bb -e,59 -{Lbl -tlr69 -0~69 -2~64 
-0,64 -ft1:62 -a,é7 -~.~~9 -fl::tB -'t,67 -ª:6~{ -0~b~: ·~0:72 -~:69 -0,10 -(!,69 -0,61f -i\r:~g -~t76 -~.62 -~r73 -Bl62 
-0,61 -fl,~\8 -0,t9 -~,7B -~L5'i -~;~18 -~Jr62 -iL~l9 -~2t57 -0.6:( -0t66 -0,71 -0166 -\Lb5 -~.61 -01:64 "'0.64 -0/~8 
-~,b9 -0,~(b -í.72 -~L63 -0~62 -0.72 -0:70 -·~~7S -?;':72 -~,1~, -~'Jr7~t -0t7:\ -0c7:t -~L·~2 -~Jt69 -~tb7 -e\J73 -e.67 
-~.64 -~.61 -0.66 -e.69 -(iL62 -~.66 -~.59 -(1.62 -0.60 -0.68 -0.69 -iU8 -0.69 -(l,57 -0.64 -e.62 -0.67 -~,Í;·2 

-0.69 -9,~,6 -0.66 -~.6':l -0.68 -fi.72 -tUl< -~.6B -\LH. -~.68 -íL69 -@.7~t -\1.6.9 -~,57 -\L&4 -0.73 -0.73 -~,67 
-0(72 -0:58 -0~63 -~f66 -0,71 -~:75 -~~b7 -~171 -0~bB -~,6~ -0.66 -0~71 -0~72 -~:54 -~Jt61 -e~69 -e.b9 -e.69 
-0.63 -0,55 -~.b6 -iL6a -0.62 -i\.Í;.f! -3.:<9 -0.b2 -IL:''1 -~.b2 -0.69 -i\,7~, -~.68 -0,62 -0.63 -~,61 -i).66 -(Ui 
-0.67 -~t59 -~:~j9 -\L~l6 -0lôb0 -~.7~, -~.67 -~.66 -~t63 -e.60 -~.67 -0,be -0Jtb6 -e.~(0 -~.57 -~.b4 -0.64 -\Lj~ 
-~(r6~ -~.61 -0Jt 72 -~A~9 -0.62 -~ilbé. -0.64 -~t63 -~,66 -0Jt68 -~~ 7~1 -~. 7~t -0Jt 7~ -~Jt6B -~.6q -~~62 -~. 73 -~.67 



97. 

-O,82 
-íU0 -0.32 

-0,64 -~,62 -~~6~ -0r82 
-0,66 --0,67 -0.69 -0,61 -~,82 

-0,62 -O,61 -0.69 -0,55 -~,76 -0,66 -0.82 
-0,67 -~,óó -~,ó9 -~.bó -3.76 -§,b6 -0,69 -0,82 
-0,b3 -e,57 -~r64 -a,S! -~.j~ -0$67 -~r7b -~,64 -0,82 
-~.~tB -~~b1 -~L64 -~,ól -0,f/[l -~.bB -0.~{9 -~~~;9 -0~SS -0,B2 
-0:~8 -0.62 -~,:8 -e,~I& -\},61 -~16B -0.t-.~ -gt6B -0,~.6 -0.74 -0:E2 
-0,62 -0r~5 -0~57 -0.71 -0.54 -~.5~ -3.4B -~,5g -~J45 -~t~B -~~59 -i.32 
-0,73 -~:72 -~~7~ -~.b6 -~,76 -~r72 -~~b9 -0,75 -~:64 -0,65 -Z~66 -0.58 -0,82 
-0,74 -0,62 -B,~Ç -0f57 -~.bb -'/;.6.7 -0.6~ -~.6~i -~r71 -0,56 -~.~} -0.~t~{ -~1:6.~, -Vt82 
-0t6ª- -~.b4 -(Lb1----~:~t~:·-\L 73 -~~.6'1- ~~L7), ~'?J16] --~;73 -e,bL.~erb3 -at46 .-0,67 -0,68 -~,82 
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MATEIZ Cf DISTANCiAS DOS DADOS gUp.lITt~T!VGS ORDlt·!A1S {cnnt,} 

-tL82 
-\L 66 -.0,82 
-0,72 -r.69 -O,82 
-O,66 -~.75 -~.69 -ª.B2 

'-0.62 -~.72 -0.66 -~,78 -~.82 

-0.71 -1.68 -1.68 -1.68 -0.65 -1.82 
-0.53 -{L66 -0~61 -tL66:. -0l69 -et~(:t -0fB2 
-0z72 -ª.75 -lt69 -;,69 -0lbb -0475 -0.61 -0~82 
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MATRIZ SG~A (S[~a das matrizes parciais: Quantitatiyas e qualitativas){contt) 
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