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]3,esumo
Cada indivíduo de uma população pode ser caracterizado de várias maneiras: pela altura, pela cor

de cabelo . . . etc. Fixada uma característica, por exemplo, os tipos de sangue (O, A, B, AB), a sua distribuição

de frequência em geral varia de geração a geração. Sob algumas condições "ideais" , entretanto, a. distribuição

de frequência pode atingir a estabilidade depois de algumas gerações. Neste traball)o estabeleceremos, sob

condições "ideais" , todas as situações em que a estabilidade é atingida depois de unia única geração. Em seguida

consideraremos certas populações que atingem o equilíbrio após um número determinado, k, de gerações

Uma população pode ser identificada, a cada geração, por um ponto do simplexo A" i={(zi, . . .,z.)C
IR" l zi ? 0, )I'í' . a;í = 1}, onde lz é o número de alternativas diferentes de uma determinada característica

(n é o número de genótipos diferentes formados a partir de um certo número m de genes que determinam a

característica). O operador I'' que associa o pollto l C A"--i de unia geração ao ponto a;' C A"'i da geração

seguinte é chamado o operador evolução da população. Nosso trabalho consiste en] determinar, sol) condições

;ideais", todos os operadores que satisfazem a identidade I''2 = v, ou algebricamente, =2z2 = z2. Em seguida

procuraremos generalizar algebricamente esta condição e notar algumas de suas implicações.

Abstract
Every individual in a population can be characterized in difTerent ways: height, hair-colour . . . etc

Fixed a characteristic, for instance, the types of blood (O, A, B, AB), its frequency distribution, in general

variem from generation to geileration. Uilder some "ideal" conditions, hou'ever, the frequency distributioii can

reach the stability after a number of gellerations. In bílis work, we will establish, under "ideal" conditions

all the situations in which the stability is reached just in one generation. Afterwards, we will consider ceitain

populations that reach the equilibrium after a rinite number of generations.

A population can be identified, at each geileration, by a point in the simples A"'i = {(zi , . . . , a.) C

IR" l a;{ 2 0, >1:1L: a:l = 1}, where lz is the number of diRerent alternatives of a deterininecl characteristic (l} is

the number of difTerent genotypes formed by a certain number nt of genes deteimining the chaiacteristic). The

operador V whicli associates the point a; C z\"-i of a geiieration to tlie point =' C .A"-i of the nexo generation

is cajled the evolutionary operador of the population. Our work consista in determining, under some "ideal

conditions", all the operators which satisfy tlie identity y2 = r, or algebraically, =2r2 = z2. Afterwards, we

will generalize this condition algebraically aiid note some of its implications
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Prefácio
Cada indivíduo de uma população pode ser caracterizado de várias maneiras: pela

altura, pela coi de cabelo . . . etc. Fixada uma caiacteiística, por exemplo, os tipos de sangue

(O, A, B, AB), a sua distribuição de frequência em geral valia de geração a gel'ação. Sob

algumas condições "ideais", entretanto, a distribuição de frequência pode atingir a estabilidade

depois de algumas gerações. Neste trabalho estabeleceieinos, sob condições "ideais", todas

as situações em que a estabilidade é atingida depois de uma única geração. Em seguida

consideraremos celtas populações que atingem-n o equilíbrio após um número determinado, k,

de gerações.

Uma população pode ser identificada, a cada geraçã.o, pol' um ponto do simplexo

A"-:-{(zi, . . .,z.)C ]R" l a{ 2 0, EL:: zi = 1}, onde 7z é o núme],o de alternativas diferentes

de uma determinada característica (n é o número de gen(5tipos diferentes formados a partir de

um certo número m de genes que determinam a característica). O operador 1/ que associa o

ponto # C A"-i de uma geração ao ponto #' C ,a"-i da geração seguinte é chamado o operador

evolução da população. Nosso trabalho consiste em determinar, sob condições "ideais" , todos

os operadores que satisfazem a identidade y2 = 1/, ou algebricamente, z2z2 = iç2. Em seguida

procuraremos generalizar algebricamente esta condição e notei algumas de suas implicações.

No primeiro capítulo encontramos toda a parte introdutória deste trabalho, desde a

fundamentação biológica, parte piobabilística envolvida, passando poi uma abordagem siinpli

ficado do assunto, analisando as dificuldades encontradas em populações reais, fundamentando

as razões de um modelo ideal, definido pelas suas condições probabilisticamente ideais, e culmi-

nando na definição do operador evolução. Destacamos neste capítulo a definição de população

e a série de exemplos que se inicia, em gl.S e vai sendo ieutilizada. em seções posteriores dos

primeiros capítulos.

No Capítulo 2 iniciamos a abotdagen-L de uma população de dois-níveis (\'' = yp),

estruturada pelos processos de meiose # e de fertilização p, sujeita. à observação da lei da

preservação de genes (py = p). Em especial destacamos a. Lei de Haidy-Weinbeig, sua

interpretação geométrica e sua generalização.



No Capítulo 3 encontramos a formulação algébrica do problema proposto por Berns

tem, que é o de achar todos os operadores evolução v que satisfazem a condição de estabilidade

na primeira geração: l/2 = y, ou algebricamente, a2a2 = a2 no simplexo, e a2a2 = s(z)2z2 no

espaço todos usando a definição de potência plena, z]3] - s(n)2z]2]. Em seguida generalizaie-

mos esta condição, estabelecendo com isso uma estrutura algébrica de Bernstein de Ordem Ã

sustentada pela equação z]k+2] - s(z)2*=]k+i]

No Capítulo 4 registramos uma solução parcial do problema levantado por Berns-

tein, e solucionado por Lyubich, restrita à condiçã.o de normalização das populações pro-

babilisticamente ideais. Nesta resolução usamos alguns conceitos geométricos associando-os à

álgebra. populacional associada à população em estudo (g4.1). Esta associação (li4.2) culmina

no Princípio da Reciprocidade (54.3) que baseia toda a demonstração. Em seguida estudamos

as propriedades relativas aos zigotos (li4.4) permitindo uma classificação das populações em

elementares e não-eleinentaies (i4.õ). Finalmente demollstiamos (g4.6) que eni cada uin des-

tes tipos populacionais existe uma forma genérica dos operadores evolução que satisfazem a

condição de Bernstein, exemplificado pela Lei de Ha.idy-M/einberg no primeio tipo e pela lei
da quadrilha no segundo.

No último capítulo vemos uma interessante caiactelízação algébrica da.s álgebras de

Beinstein, figurando as populações mais gerais que as anteiiornlente consideradas, e ainda

abrindo mâo de uma das condições ideais que circundam as populações diplóides até oia en]

consideração. Na verdade esta abertura é absolutamente necessária e é exatamente ela que

cria condições para o estudo das populações poliplóides mais gerais. Este estudo baseia-se no

artigo de Hentzel/Peresi/Holgate (item j101 da Referência).

Finalmente, em relação a Referência, queremos registral que os altivos/livros ali rela-

cionados são os que contribuem diretamente na elaboração deste trabalho.

São Paulo

Outubi'o, 1991

A.H



Capítulo l

Introdução.

Introduzimos neste capítulo a fundamentação dos capítulos subsequentes. In-

cluímos aqui os termos básicos em Genética Clássica, os elementos da Teoria de Proba-

bilidades, a definição de composição genética, que é uma das bases deste trabalho, sua

estabilidade, este é exatamente o problema central, e as condições que possibilitem o es-

tudo piobabilístico de uma população. Ainda descreveremos as relações entre as gerações,

neste modelo probabilístico de uma população, através de um operador euo/ ção.

1.1 Termos Básicos em Genética Clássica.

A idéia da herança biológica começou com o monge Giegor h'lendel que na se-

gunda metade do século XIX realizou numerosas experiências de cruzamento entre plantas.

Seus resultados, apesar disso, foram esquecidos até que no começo deste século, com a

redescoberta das leis da herança, iniciaram-se estudos sobre a localização física dos falares

hereditários que regem essas leis. Estava em formação, assim, a teoria cromossõmica cujo

expoente foi Thomas llunt Morgan.

Anualmente sabe-se que ciomossoinos são moléculas de DNA, ácido desoxinibonu

l
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cleico, presentes no interior do núcleo das células. Elas são as maiores macromoléculas

encontradas nas células vivas. Geometricamente uma molécula de DNA é formada por

dois filamentos paralelos torcidos em espiral, dando a forma de uma dupla-hélice.

O DNA é o material genético dos seres vivos. Nele estão escritas, em código, as

informações para a síntae de todas as proteínas, que são as componentes básicas de todos

os seres vivos. (As proteínas desempenham papéis fundamentais: algumas fazem parte

da estrutura celular, sendo uma das matérias-primas de construção de suas partes, outras

atuam controlando as reações químicas que ocorrem no interior das células).

Esses códigos são chamados de ge?&es, que nada mais são do que segmentos de

moléculas de DNA. A posição em que se encontra um determinado gene chama-se Jocus.

Esquematicamente um cromossomo pode sei representado por um segmento linear' e loa

gênicos como pedaços sucessivos do segmento. O número de genes é muito grandes no

homem, por exemplo, há pelo menos 10S. O número de cromossomas no núcleo é carac-

terístico de cada espécie de ser vivo. No honrem cada uma de suas quadiilhões de células

contém 46 cromossomos. Na mosca doméstica há 101 na abelha Drosophila 8; 14 em

ervilhas; 16 em cebolas; em milhos 20 cromossomos. Alteração no número de cromosso-

mos causam doenças genéticas como é o caso das síndromes de Down (mongolismo), de

1<1inefelter (ambas com 47 cromossomos) e de Turnei (com 45 cromossolnos).

Na maioria das células os cromossoinos apresentam-se aos pares, sendo chama-

dos, cada par, de cromossomos /}omó/egos e as células dc dãp/óáde. Em nossas células,

poi exemplo, os 46 cromossomos formam 23 pares de homólogos. Cada lote de 23 cro-

mossomos não homólogos (dois a dois) chama-se um genoma. No genoma humano existe

um cromossomo que determina o sexo, este é chamado de a/assomo e os demais 22 de

awtossomos. Os cromossomos de um par de homólogos são quase idênticos: eles são de

mesmo tamanho e tem o mesmo número de genesl os loa correspondentes, porém, po-

dem ser ocupados por genes diferentes. Os genes correspondentes a um mesmo locos são

chamados de genes a/e/os.
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Existem espécies de seres vivos eln cujas células os cromossomos nã.o se apõe

sentam aos paresl eles não possuem seus hom(51ogos, possuem apenas um genomal neste

caso as células são ditas Aap/óídes. Isso ocorre, por exemplo, em alguns fungos e também

nas células sexuais humanas. Eira várias plantas os cromossomos apresentam-se em grupos

maiores: são células triplóides (3 genomas), tetlaplóides (4 genomas) ou, mais geralmente,

poliplóides (n genomas).

Todas as células do organismo vivo, salvo as sexuais, são idênticas em estrutura

clomossâmica. Esta uniformidade é devido ao mecanismo de mÍtose um processo de
divisão celular eln que os cromossomas de uma célula diplóide produzem uma. cópia de si

mesmos e, em seguida, separam-se em duas células diplóides idênticas. Por outro lado,

os gamelas (células sexuais) do organismo sào produzidos por um processo diferente de

divisão celular, a meíose, que produz ein vez de duas células diplóides, quatro haplóides,

separando cromossomas hom(51ogos en] células filhas diferentes. Nessa separação pode

ocorrer uma permuta entre pedaços de cronlossomos homólogos num processo conhecido

por crossing-Quer, efetuando, assim, uma recomZ) nação gênica, isto é, um rearranjo dos

genes de um filamento cromossõmico. Quando isso não ocorre dizemos que os genes estão

ligados entre si e o fenómeno recebe o nome de /inkage. O crossing-over ocoile na mesma

posição em cromossomos homólogos: eles queblanl-se em polltos correspondentes e voltan)

a se soldar em posições trocadas. Numa. meiose ])ode ocoiie] vários ciossing-ovei en]

diferentes posições. A rigor pode-se pensei numa desintegração completa dos ciomossonlos

homólogos em genes e no rearranjo desses genes formando novos croillossomos homólogos

de uma forma completamente arbitrária. Na pl'ética, porém, uma completa desintegração

tanto quanto um linkage total são igualmente improváveis. A pesquisa anual em Genética

Molecular versa sobre mapeamento gênico, onde setiain indicadas as posições relativas e

as distâncias entre diversos genes de um mesmo clomossomo. A distância elltle dois loa

gênicos pode ser estimada. com base na frequência de recombinação que se observa entre

eles. Isso porque a probabilidade de ocolrel uma peiinutação enfie dois loa é diretamente

proporcional à distância entre eles: quanto mais distantes estiverem dois loa, maior a

chance de quebra e sua recombinação.
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A separação de cromossomos homólogos explica a lei de segregação de genes ale-

los, a conhecida primeha lei de Mendel, uma das duas leis de herança de que falamos

no início. E de se notar também que a separação de uln determinado pai de cromosso-

mos homólogos ocorre independentemente dos demais pares. Este fato explica a lei de

segregação independente de genes ou a segunda lei de Mendel (e o linkage a exceção a

essa leira).

A maioria dos seres vivos apresenta um tipo de reprodução chamada de re.

produção sexuada. Ela caracteriza-se pelo fato de o novo indivíduo surgir a partir de

uma única célula diplóide denominada zigoto, este resultante da fusão de dois gamelas:

um paterno e um materno.

Os dois genes apelos que um indivíduo carrega. num determinado locus podelTI sei

iguais ou diferentes, no primeiro caso dizemos que a célula é Aomoz gota e no segundo

heterozigota em relação àquele locus. Se existem in alelos ,4i, Á2, . . . , ,4.: existen] nz

possíveis homozigotos

,4i.4t,.42.42,

e os seguintes possíveis heterozigotos

,4i ,42, . . . , .At'4,,: , ,42.A3, ,,4.:.iÁ..

em número de (,). O conjunto de todos estes tipos diferentes de homozigotos e het-
erozigotos constitui os ge7zótipos possíveis do locus. Existem, portanto, !!!(!!!:ED genótipos

possíveis.

A característica externa que se manifesta no indivíduo, com relação a unl de

terminado genótipo, é chamada /enóíãpo. Este é observável e, às vezes, até mensurável,

ao contrário do genótipo. O efeito fenotípico de diferentes genótipos pode sei o mesmo,

porque os genes apelos que constituem o genótipo pode apresentei uma característica. de

dominância e recessividade. Um apelo .4i é dito dominante sobre ,4j, quando a ação de

Áf, mas não a de .Aj, é manifestada no heteiozigoto .Ai.Aj. Assim sendo os genótipos .Af 4í

e Á{.Aj manifestam o mesmo fenótipo.
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Deve-se notar, entretanto, que de nenhum modo é necessário que um de dois genes

alelos seja dominante sobre o outro. No caso mais simples de dois genes alelos, .4 e a, cada

um dos genótipos possíveis ÁÁ, aa, .Aa pode definir um fenótipo específico. Dominância,

na realidade, é meramente uma função do aspecto fenotípico que é observado e da precisão

,l. .hepr\rn r'any--'

Eln um locus poli-alélico a relação de dominância é mais complicada. Como

exemplo podemos considerar os tipos sanguíneos do homem. Eles são controlados por

três genes alelos: .4, -B, O. Cada um dos genes Á, B é dominante sobre O, mas Á e -B não

interferem entre si em dominância. Os fenótipos (grupos sanguíneos) que aparecem são

os seguintes {.,4-B}, {,4,4, ,40}, {BB, BO}, {00}, os quais são decotados pot Á-B, ,'l, .B, O

respectivamente.

1.2 Elementos de Probabilidade.

Num espaço amostral de n eventos, S = {Ei, .E2, . . . , -Em}, a probabilidade de -EÍ

ocorrer é denotado por p(-Ei). Na teoria elementar de probabilidade estabelecem-se estes
três axiomas:

(1) 0 5; P(-E{) $ 1

(2) P(S)

(3) Se -Eí e Ej são mutuamente exclusivos, isto é, -Eí n .Ej = 0, então

P(-EÍ U -Ei) + P(.Ej)

A partir deste último axioma pode-se provar a fórmula

P(-Ei U -Ei) = P(-Ei) + P(-Ej) p(-E: n Ej )

e se EI , Ez, , .E. são mutuamente exclusivos

P(S) E:) + P(.E,) + + P(-E«)
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A probabilidade condicional do evento -Ei , dado que ocorreu -Z%, é definida por

«(.E; l .eJ . ?l:Ç1 0 $1
P(-Ej )

de modo que

p(Ef n Ej) = p(Ej)p(E{ Ej).

Há casos, porém, en] que a oconência de um evento Ej não afeta a probabilidade de ocorrem

E. . Nestes casos -Ef e -Ej são ditos eventos ãndependeníes e temos p(Ef l .Ej) = p(-Eí), de

onde

(1.1 )

p(.E: n 4) )P(Ei).

Se -Ei , E2, . . . , .E. são tnutuamente exclusivos, a probabilidade de um evento .E

constituído poi partes comuns daqueles eventos é dada por

P(E) p(-E-)p(-E l -E:) + p(z,)p(.E l -a,) + + p(-e« )p(-E l .E«)

De f.to, como -E = (E n -E:) u (-E n E,) u . . . u (E n E«) e «ta :e-ião é m«t«agente

exclusiva, pelo axioma (3) temos

p(-E) n -E:) + p(.E n -E,) + + p(-E n-E.)

e então pela equação (1.1) chega-se ao resultado

1.3 Composições Genéticas e Sua Estabilidade

Num determinado locos de um determinado pai de cromossonlos homólogos um

indivíduo carrega dois genes, uin paterno e um materno. Estes dois gelles podem codificam

diferentes detalhes de uma determinada caractei'ística do indivíduo. Numa população real

o número de alelos diferentes encontrados num mesmo locus, isto é, (lue podem ocupei o

mesmo locos, pode sei muito alto. No modelo nazis sinaples, os geneticistas frequentemente

trabalham com apenas dois alelos, mas isso é longe da situação leal: leão é incomum
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encontrei locus com mais de 10 possíveis alelos diferentes. Nesta seção trataremos de

modelos populacionais com um número arbitrário de apelos: .4i, .42, . . . , '4:

Para descrever as composições genéticas de uma população referente a un] de-

terminado locus, consideremos, primeiramente, as frequências pi , p2, . . . , p. de ocoiiência

dos respectivos alelos. O vedor s = (pl , p2, . . . , p.) é chamado vetar composição géníca da

população.

Os m alelos, .,4t , .42, . . . , .4., fornecem 21Í!:ÊD genótipos possíveis: m homozigotos

e !!!(!::D heteiozigotos. A frequência de ocotiencia do genótipo .AiÁj será denotado pol

aj e o vetou S = (/:'ii,P2i,P22,- . . ,Pn..) é chamado vetor composição genot@ãca, ou

simplesmente /7'equênc a genoZz'Faca, da população.

A partir da composição genotípica de unia população podemos deduzia a com

posição gênica da mesma. Como as ocorrências dos genótipos

,4iÁI , . . . , .4ÍÁj, . . . , .4í.4«

são eventos mutuamente exclusivos então a frequência p{ = p(Á{) do alelo Á{, uin evento

comum a todos aqueles gcnótipos, é dada por

P(Á.) P(.Ai.A:)P(Á; .A:..'l-) + P(A..'l,)P(..'1: .4..'1,) + + P(.A:.4.)P(.4: .A:.4«)

Como p(.Aij) = Hj, p(.'li .Aii) = 1 e p(.'li .4{,4j) = 1/2 , .Í # {, então

p: p.; + l; >:aj.
.7 #: 2

Esta equação estabelece uma relação elltie os vetores S e s que, mais adiante, será

identificada como uma transformação multilineai /z do simplexo A"': = {(zi, =2, . . , z")

C ]R" l ai + . . . + z. = 1}, onde n = !!L(!?:E.D, no simplexo A"-i. Esta transformação

S b5 s repi'ementa exatainente o processo ineiótico de divisão celular', razão pela qual p

será chamado o/)orador meiose.

Por outro lado, somente o conhecimento da composição gênica de uma. população

não nos capacita a deduzir as frequências gellotípicas da mesma. Pode-se, entretanto,
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construir modelos probabilísticos em que essa dedução seria possível, estabelecendo, assim,

uma relação entre os dois tipos de composição genética: a gênica e a genotípica.

Sob algumas condições clássicas, que iremos listam na próxima seção, basicamente

existem dois desses modelos. Um refere-se a genes que se localizam em cromossomos

não sexuais, os autossomos, e outro em alossomos. E importante notar, no entanto,

que a diferenciação sexual no segundo modelo pode acontecer em dois níveis: gamético

ou zigótico, isto é, pode-se separei a. população em masculina e feminina el-n relação a

genes, nos gamelas, ou em relação a genótipos, nos zigotos. Em populações humanas, por

exemplo, essa diferenciação ocolle a nível de genótipo, sendo a mulher caracterizada. pelo

genótipo XX e o homem pelo genótipo X\'

No primeiro desses modelos, probabilisticamente ideal, a composição genotípica

está relacionada à composição genica através de uma simples equação. Se escrevermos a

composição genotípica S (ou gênica s) na forma de soma de suas frequências genotípicas

(ou gênicas respectivamente) então S = s:, isto é

' j 2PiPj (.j # {) (1.2)

Este modelo foi o primeiro a ser investigado e é um dos mais importantes,

sendo detectado um estado de equilíbrio perfeito, tanto na composição gênica quanto

na genotípica, isto é, não há oscilação ei)tre as frequências genéticas de uma e de outra

geração. Esta estabilidade é atingida depois de uma única geração.

No segundo mode]o, com a difeieilciação sexual ocorrendo a nível de genes, as

composições genéticas são associadas pela relação

Pii -- piqi

sendo pf a frequência do gene ÁÍ de um dos sexos, qj a do gene .Bj do outro sexo e Pí.Í é a

frequência do genótipo Ái-Bj, sempre heterozigoto. Verifica-se que neste modelo também

ícone estabilidade nas frequências genéticas alcançada na segunda geração.
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Se a diferenciação sexual ocorre a nível de genótipos, a relação é dada, entre a

população feminina (onde aparecem dois ciomossomos X), poi

Pü -- piqj e Pij -- piqj -} pjqi (.j :# i), (1.3)

e na população masculina (onde aparece apenas um), tanto as frequências gênicas quanto

as genotípicas são dadas pela composição gênica da população feminina da geração ante-

rior

Q; = Pi. (1.4)

Neste modelo as frequências gênicas da população, machos e fêmeas, atingem o equilíbrio

quando alcai:içar a seguinte composição: 21Ç!=-, onde s/ é a composição gênica da po-

pulação feminina. e s« da população masculina. Este estado de equilíbrio, poiéna, não

ocorre, necessaliamcnte depois de uma única geração. Um tratamento mais completo

pode ser encontrado em IJacquaidl, seção 3.4: "The Equilibrium fol Sex-Linked Genes"

E necessário salientar, porém, que a diferenciação sexual a nível de genótipos

representa uma pequena abertura em relação a uma das condições que são estabelecidas

para construção de modelos populaciollais probabilisticamente perfeitos. Essa evidência

explicaria o fato de que este último modelo não será detectado quando estabelecemos

condições pala que uma população alcance a estabilidade em um única geração.

Uma observação importante deve ser feita. Quando temos uma relação enfie a.

composição genotípica a partir da composição gênica, é preciso natal que aquela repre-

senta a composição genotípica da próxima geração. Isso porque a combinação de genes

formando genótipos ocorre na fertilização de gamelas formando zigotos, que são elemen-

tos da próxima geração. Esta também é a razão porque a relação entre os vetores s, de

frequências gênicas, e S, de frequências genotípicas, será mais adiante identificada como

operador /efta/{zação. Desta forma pode-se denotam as relações (1.2),(1.3) e (1.4) por

Sp+i = S2, SS+i = S.Í, ' Sm, e s«, = s/,, onde os índices g e g + l indicam a. gei'ação a que

pertencem as composições genéticas.

Estabilidade na composição genotípica, consequentemente na composição gênica,
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será o assunto deste trabalho. Veremos que sob certas condições de "normalidade", os

únicos modelos populacionais probabilisticamente perfeitos que atingem o equilíbrio na

segunda geração são os que vimos acima.

Verificaremos, também, que estabilidade na segunda geração pode ser generali-

zada a populações poliplóides com n apelos, em ambos os modelos. Neste sentido amplia-

se a aplicação das condições de equilíbrio, denominadas condições de Hardy-Weinberg, as

quais seixo descritas na próxima seção.

Finalmente, abrindo mão de uma das condições internas da população, nazis es

pacificamente, permitindo que haja mutabilidade entre os genes, verificaremos algébrica

mente que, ainda assim, a população poliplóide pode atingir estabilidade após um deter

minado número de gerações.

1.4 As Condições de Hardy-XVeinberg

Em genética populacional estuda-se as mudanças na composição genética de uma

população, de geração a geração. Através dos gamelas que eles produzem, os quais na

fertilização irão formal os elementos da próxima geração, os indivíduos de uma população

afetam diretamente na composição genética da mesma. Em populações humallas, embora

os indivíduos possam inftuenciai as condições de existência social (por exemplo seu nível

intelectual, sua estrutura social, etc... ), eles só podem afetai as condições genéticas da

população por meio dos gamelas que eles transmitem.

Vários favores podem intervir nessa transmissão e modificar a composição genética

da população. Em nosso estudo, porém, consideraremos situações em que não haja fato

res que possam afetai a transmissão genética de uma geração pala ouvia além daqueles

impostos pelo próprio mecanismo de heieditaliedade.

Esses favores sã.o exatamente os problemas que tornam o modelo piobabilístico



Capitulo l: Introdução 11
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':;.'- l s,--:

Gamelas sg+l

Figura 1.1: Estágios sucessivos na história de uma populaça.o

complicado. Devemos, portanto, eliminar esses problemas para que seja possível iealizai

um estudo probabilístico da hereditariedade, o qual, na verdade, aproxima-se frequente-

mente da realidade. Nas próximas linhas veremos quais são esses problemas e estabele-

ceremos condições pala um modelo populacioíial plobabilistica.mente ideal.

Primeiramente existe o problema estocástico de amostragem devido ao número

anito de indivíduos que compõem a população. Como cada geração é uma amostra da

geração anterior e, por isto, nas populações finitas, nunca são exatamente iguais, há. uma

flutuação nas frequências genéticas ao longo do tempo. Se se trata de uma população muito

grande, essas flutuações não tem inaiol significação genética. Sendo, porém, pequena,

essas flutuações podem ser tão grandes que levam a uma diminuição ou a. um aumento

significativo nas frequências dos alelos ou dos genótipos.

Numa população aberta, a entrada (e a saída) de indivíduos de ouvias populações,

com a consequente miscigenação entre os imigrantes e os locais, pode alteram a composição

genética da mesma. E fácil compreender, por exemplo, que entrando mais indivíduos com

genótipo aa, aumentará a frequência do gene a na população. Se nào houver, porém, Imi-

gração diferencial, não ocorrerão alterações nas fiequêllcias gênicas ou genotípicas. Entre
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tanto, mesmo que não haja migração entre populações, ainda pode haver miscigenação en-

tre indivíduos da mesma população cruzando-se indivíduos de diferentes gerações. Essa in-

terferência de gerações diferentes à anual pode levar a mudanças nas frequências genéticas

desviando-as das previstas pelas leis das probabilidades.

A informação codificada pelos genes nos cromossomos pode não ser perfeita

mente estável, às vezes surgem, com frequência usualmente muito baixa, alelos novos,

os chamados matanles, que modifica o conteúdo daquela informação. Também pode ocor-

rer crossing-over provocando uma recombinação gênica entre os alelos ou uma transcrição

acidental de um alelo pala outro. Esses fenómenos iecebenl o nome de 7n?Ilação, que

pode oconer a nível de genes (mutação gênica, no primeiro caso) ou a nível de ciomos-

somos (mutação cromossâmica, no segundo). Mais especificamente, eln mutações gênicas

ocorrem alterações na estiutuia molecular do gene, enquanto que entre as cromossõmicas

podem ocorrer uma duplicação de segmento cromossõmico, uma deleção, quando o cro-

mossomo perde um pedaço de seu filamento, uma inversão de segmentos ctomossõmicos,

uma translocação provocada pelo crossing-ovet ou uma variação em número de genomas

(eup/oádÍa) ou eni número de cromossolnos homólogos de un] cletelnlinado pa.r (alzel/-

p/oid a). Em células diplóides os cioinossoinos estão eln dissomÍa, isto é, apresentam-se

aos paresl em aneuplóides pode haver nt(/{ssomía, m07zossomáa, trássom.ía, ... , depen

dendo do número de cromossomos homólogos que possuem de cada tipo. Exemplos de

aneuploidia no homem são a monossomia do crolnossomo X (síndrome de Turner) e a

trissomia do ciomossollio 21 (síndrome de Down), que provoca.m distúrbios graves no de-

senvolvimento orgânico. A grande maioria das mutações que ocoileni é prejudicial ao

indivíduo. (Veja uma lista de alguns síndromes cromossõmicos na Tabela l.l).

Um outro tipo de fatos complicados é a diferença que se encontra em número

de descendência de indivíduo pala individuo. O fatos se torna agravante quando essa

diferença atinge valores muito altos de modo que possa afetar na distribuição de frequência

de apelos ou de genótipos na. população. Poi exemplo, se illdivíduos colll gene 4{ possuir,

ein média, mais descendência do que indivíduos com gene .Aj, seja poi questã.o de cllance,
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Síndromes Aberração cromossõmica 2n

S. de Down Trissomia do cromossomo 21 47

S. de Turner À'lonossomia do X rXO) 45

S. de Lejeune Deleção no braço curto do cronlossomo 5 46

S. de Klinefelter Cariótipo Ã'X}' 47

S. de Patau Trissomia do cromossomo 13 47

S. de Edwards Trissomia do cromossomo 18 47

S. yy Constituição X}'1' 47

S. de Schmid-Fraccaro Presença de um cromossomo extra (acrocêntlico) 47

Antimongolismo Monossomia parcial ou completa do cromossomo 21 45/46

Observações; Aqui estão referidos alguns síndromes cona sua eíio/agia mais conztznz. O

Síndrome de Lejeuile é mais conhecido como "Síndrome do grito do gato"..4crocênlríco é

o cromossomo que tem o seu centrõmero perto de uma de suas extermidades. Quando o

centrõmero se encontra no meio, o cromossomo diz-se meZacénZrico e quando um pouco
afastado daí, szzbr7}etacéníríco. 27z é o número de cromossomos na célula. Cariótipo éo

conjunto das "constantes cromossõinica.s" (forma, número, tainanllo, etc.) características de

um individuo

tabela 1.1: bincliomes clomossomlcos e sua etiologia.

condições externas ou por diferentes potenciais reprodutivos devido a direi'entes consti-

tuições genéticas, então na próxima geração o gene 4í espalha-se na população às expensas

do gene .4j e terá, em consequência, uma frequência maior. Essa tendência de indivíduos

de certo genótipo (ou alelo) ter mais, ou menos, descendência do que outros é chamada

se/eção. Exemplos reais desta tendência seletiva podem ser encontrados considerando pol

exemplo, organismos em processo de extinção, seja por doenças epidémicas, destruição

do seu ecossistema ou habitat, perseguição implacável ou caça indiscriminada« (E o caso

do urso panda, do muco-leã.o-dourado, da baleia-jubarte, do jacaré-de-papo-amarelo, do

lobo-guará, da alalinha-azul, ... ). Um processo oposto pode ser encontrado, poi exem

plo, nas populações humanas com a sua. crescente fertilidade, mais em um lugar, menos

em outro, todos, porém, passíveis às condições socio-económicas. Ainda se pode ver, en
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tre as populações humanas, uma lazão bem peculiar: a guerra. No que pode resultar,

por exemplo, numa diminuição considerável da frequência do gene alossõmico ligado ao

cromossomo sexual Y a favor do gene ligado ao cronlosson-lo X, considerando as partes

homólogas.

Existe ainda um fatos que pode alterar a. distribuição de frequências genotípicas

da população sem, entretanto, modificar, a composição gênica da mesma. Isso ocorre

na formação eletiva dos pares sexuais. Se a formação dos pares nào ocorre ao acaso,

mas de acordo com certas preferências, a distribuição genotípicas pode sofrem alterações.

Admitindo-se, por exemplo, uma tendência de indivíduos .4,4 formarem pai com in-

divíduos aa, haverá, como resultado, um aumento da frequência genotípica heterozigota

,4a às custas das homozigotas .4.4 e aa. Essas mudanças, contudo, não alteram a dis-

tribuição gênica da população. Isso porque as frequências gênicas esta.o relacionadas

linearmente às genotípicas pela equação:

Assim o aumento de uma frequência genotípica é compensada pela diminuição de outra.

A ausência de sistemas eletivos na formação de peles sexuais dá-se o nome de pan-mÍzàa,

cujo sentido literal é 'completa mistura'

Estes são os fatoles que comprometem a estabilidade na. distribuição de frequên-

cias genotípicas (e gênicas) de uma população. Tendo isto em vista, passaremos a listam as

condições de um estudo probabilístico na distribuição de frequências de uma população.

Estas restrições transformam o modelo populacional em um modelo teórico, ]lo entanto

não irrelevante. Suas características são as seguintes:

1. A população é suficientemente grande em tamanho, no sentido de que íiutuações

em distribuição de frequências possam sel desprezadas em relação às probabi-

lidades.

2. A população é absolutamente isolada. espacial e cronológica.mente, isto é, não

ocorre migração e nem cruzamento entre gerações.
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5

Não ocorrem mutações, isto é, os genes são absolutamente estáveis.

Não há seleção, isto é, o número de descendência de um indivíduo é indepen

dente de sua constituição genética.

A população é pan-míctica, isto é, a formação de pares sexuais ocoiie absolu

Lamente ao acaso, não se instalando nenhum sistema preferencial.

Estas condições foram primeiramente supostas pelo matemático inglês G.H.Hardy

e, independentemente, pelo geneticista alemão W.Weinberg, em 1908, poucos anos após

a redescoberta das leis de hereditariedade de Mendel, na condução de seus estudos em

genética populacional, cujo resultado mais importante foi notei a existência do estado de

equilíbrio na composição genética da população de geração a relação.

1.5 Modelo Populacional Probabilístico

Nesta seção definiremos uma população como um conjunto de genótipos e esta

será representada através de uma tabela populacional contendo as relações piobabílísticas

entre as gerações. Mostra-se que estes valores, de fato, estabelecem uma relação bem

definida entre as gerações através de um operador euo/ração.

Neste trabalho estaremos sempre considerando, salvo menção em contrário, po

pulações H-W : leigas, isoladas, pan-míctica e onde não ocorre mutação nem seleção, isto

é, populações com as condições de Hatdy-Weinberg descritas na seção anterior. Conside

Faremos ainda, nestas populações, duas condições matemáticas de Lyubich: que todo orga

nismo da população pertence a unia determinada geração e que o ]iúmero de descendentes

de determinados genótipos, vivos até a idade do cruzamento, é proporcional ao produto

das probabilidades desses genótipos; em outras palavras, os descendentes não morrem tão

cedo a ponto de afetar às leis das probabilidades. Neste modelo populacional os indivíduos

são caiactelizados pelos seus genótipos de um determinado locus cromossõmico de modo

que há tantos tipos de indivíduos quantos sào os genótipos que se encontram na população.
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Assim sendo, pode-se caiacterizai uma população pelos seus genótipos e pela distribuição

de suas frequências genotípicas. Em populações monoplóides esta caiacteiização é feita

pelos seus genes alélicos e pela sua composição gênica, já que neste tipo de população

os alelos são exatamente os seus genótipos. Observe que uma distribuição genotípica ca-

racteriza a população numa única e determinada geração. Em geral na realidade não há

nenhuma relação probabilística entre as gerações. Entretanto com as condições H-W que

se encontram na população, pode-se fazei tal relação estabelecendo uma única relação

probabilística definida entre uma geração e a próxima. Atribuindo valores às probabi-

lidades de cada cruzamento geral um determinado genótipo, este componente da nova

geração, estabelecem, assim, relações probabilísticas bem definidas enfie as gerações. Es-

tas probabilidades recebem o nome de coe$cientes de heredíta7'iedade, sendo, portanto,

características inerentes à própria população. Logo, a história de uma população H-\Ar,

de geração a geração, é detenninado pelo conjunto de seus genótipos e pelos seus coefi

cientes de hereditaiiedadel a composição genotípica fica sendo uma variável da mesma,

determinando a distribuição de frequências genotípicas de cada geração. No que segue

definiremos uma população exatalnente dessa forma: como conjunto de genótipos junto

com os seus coeficientes probabilísticos.

Definição 1.1 Umza popa/anão é wm c07Ütznto ./iniía Z de genót pos, murado de uma

/u«Çã.p«Z,«Ó{/ãd«d.p:ZxZx Z il t /q«.P(«,g/,,) ,«,,). C«d«g.,'«Ção

sendo de$ ida Feto uetor S d,e composição genotípica,.

Nesta definição p(a;, g/, z) é a probabilidade de surgir o genótipo z no ciuzanlento

enfie os genótipos z e y, não importando a ordem, isto é, não importa se z é fornecido

pelo pai e g/ pela mãe ou vice-versa, já que a função p é simétrica nesses parâmetros.

Seja Z = {zi,z2,. ..,z«}; no que segue denotaremos p(zi,zj,zk) por p;.x;,(zk)

ou p,..;,(zk) ou, simplesmente, por pij(zk). Evidentemente ten)os que EÍI.: pij(zt) = 1,

para todo i,.j fixados. Pode-se, assim, definir o vetou distribuição de probabilidade no
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Tabela 1.2: Uma Tabela Populacional Genérica

cruzamento entre zi c zj, Pz.x:, ou simplesmente .r).j, também denotado por P({,j), poi'

-Rj p:j(.:),p:j(,:), , P.j (z«)) ,

e caracterizar a população através de uma. tabela de dupla entrada onde Pij seria colocado

na linha { do z{ e coluna J do zj. (Veja Tabela 1.2)

No vedor P.j, de distribuição de probabilidades no cruzamento entre os genótipos

zi e zj, a h-ésima coordenada refere-se ao k-ésimo genótipo. E preciso, portanto, consideram

Z como um conjunto ordenado de genótipos. Assim, pode-se pensar no conjunto ordenado

Z = {zi, . . . , z.} como uma "base" e considerar o vetar -e,i como definido na base Z:

a.j (,:).: + Pij(;,);, + + P:j (;«);«

Introduzimos, a seguia, alguns tipos de genótipos. Um genótipo zA é dito pura

se pkk(zk) = 1 e hzürádo se existirem dois genótipos puros, z{ e zj com J # ã, tais que

pij(zk) # 0. Um genótipo zk extingue-se se, para todo i,J, pij(zk) = 0. Dois genótipos zk:

e zk, são ditos do mesmo lapa se existe um c > 0 ta] que pij(zk.) = cpij(zk,), pala todo

Exemplo 1. População mendeliana de gamelas. Este é o exemplo mais simples de uma

população: Z = {Á, a} e a tabela populacional é dada por
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.4 a

,'i (l,o) ({,{)
« (li, {) (o,i)

Note que ambos os genótipos .A e 'z são puros; de fato, p..lx.4(.4) = 1 e p.x.(a) = l

Biologicamente esta população pode ser interpretado como resultado do processo "verti

lização-meiose'

"~".,"
,,/ '\a a.

Exemplo 2. População mendeliana de zigotos. Esta população é dada por Z = {,4.4,

aa, .4a} e pela tabela populacional:

4a

Como p..1.4*,.i..+(ÁÁ) = 1 e p«.*-(aa) = 1 então os genótipos ,'1'4 e "« são p«ros.

Como p,4..lx..(.4a) # 0 então o genótipo .4a é híbrido. Sob o ponto de vista biológico esta

população pode ser interpretada colilo resultado de um processo "meiose-fel'tilização"

Á

«.(
a

4a
Á'

««(
a

Na realidade existe uma relação muito íntima entre estas duas populações. Cada

vetor distribuição de probabilidades da população mendeliana de zigotos é um "produto"

    Áa

(l,o,o) (o,o,l) ({,o, {)
lo, o, i) (o,l,o) lo, {, {)
({, o, {) (o, {,{) (}, }, !)
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de vetores distribuição de probabilidades correspondentes a cada zigoto na população

mendeliana, de gamelas. Por exemplo, no ct'uzamento entre os genótipos ..'l.,'i e .Áa, na

população de zigotos, o vetor distribuição é dado poi PA.4*..1. = (},0,}); os vetores

correspondentes, na população de gametas, são PÁx..i = (1,0) e PAx., = ({, {). Esses

vetores estão relacionados entre si pela equação

PA..l*..!. = Pa*.,! ' PAx.,

onde P.4.,lx,la ' {''1'4 + Oaa + {.4a, PÁx.,! = 1,4 + 0a e /)A*. = {.A + lia, pois

0.4+0d - ($ + ;«) - (;,'1.'i+o««+ ;..4d.

Exenaplo 3. População bernsteiniana de zigotos com diferenciação sexual a nível de

genes. Nesta população os genes são diferenciados pelo sexo em genes mesculinos de um

lado e femininos do outro, entre os quais só pode haver cruzamento entre genes de sexos

opostos. Os genótipos e as relações probabilísticas enfie duas gerações consecutivas são

dados pela seguinte tabela populacional

xy
Xy
zy

zg/

Pela diagonal principal da tabela populacional podemos ver que todos os genó-

tipos desta população são puros. Pela diagonal secundária temos que pxr,,,(Xy) =

px},,,.(zy) = px,,,r(Xy) = PÀ',,,},(ny) = {, logo os ge«ótipos Xy, ';y, Xy e :«g/, res-

pectivamente, são híbridos também. Os genótipos pulos e híbridos simultâneamente são

chamados de Azar dos constantes. A diferenciação sexual, nesta população, ocone a nível

de genes, porém não ocorre a nível de zigotos, sendo os genes femininos X e # e os

masculinos y e g/.

xy Xy    
(l, o, o, o) ({, {,o,o) ({,o, },o) (o, {, {,ol
({, {,o, o) lo,l,o,o) ({,o,o, {) (o, {, o, {l
(li, o, li, o) ({,o,o, {) (o, o, l,o) (o, o, {, líi
(o, lí, !, o) (o, {,o, {) (o,o, {, {) (o, o,o, l)
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Exemplo 4. População mendeliana de gametas com 7n alelos. Os genótipos são exa

Lamente os alelos, Z = {.,4i, .A2, . , '4.}, e os coeficientes de hereditariedade são dados

poi

l p-(.'1:)

l p:j(.Ai) = p.j(.4j)
Esta população é uma generalização da população do Exemplo l

Exemplo 5. População mendeliana de zigotos com l?t alelos. Nesta. população, que é

uma generalização do Exemplo 2, os genótipos são dados poi

Z = {,4lÁi , . . . , .4i.Ai, ,.,'li'4i,...,.A.''{«}

e os coeficientes pol

P(ij,n} = Pij PKt

onde estes últimos vetoies são vetoies distribuição do exemplo anterior

Exemplo 6. Em geral a estabilidade de uma população de zigotos é acompanhada pela

estabilidade de sua distribuição gênica, isto é, existe uma relação muito íntima entre

a estabilidade dos genes com a dos genótipos. A próxima tabela oferece um exemplo

diferente de populações que alcança estabilidade, porque nela não se encontra nenhuma

relação entre a estabilidade de seus genótipos com a distribuição de suas frequências

gênicas. Z = {zl, z2, z3} e a tabela populacional é dada por

Z2 Z3

('#, àf$ , g&\?) e:p, ifh, ;ll-H)#l

Z2
/ l--ak l-.FaA k(l+aA) \

\ 2 ' 2(t+k) ' 2(1+k) / (o, í:h , i:h ) (o, i:k, i-:b )

33
r lata l-a 811:gl \
\ 2 ' 2(1+k) ' 2(i+k) / (o, i:k , i:h ) (o, i:h , ih)

onde lal$ 1 e 0 $ k $1al'i. Note que as terceiras coordenadas de cada vetor distribuição

são proporcionais às segundas com a constante h de proporcionalidade, isto é, para todo
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í.i, Píj(za) = kpij(z2). Logo, os genótipos z2 e =3 são do mesmo tipo. As condições aj$ 1

e 0 $ k $ al'l, esta última equivalente a 0 $ k e lakl$ 1, são necessárias pala que cada

coordenada de cada vedor distribuição de probabilidades esteja em lO, ll. Observe que a

soma das coordenadas de cada vetar é igual a l.

Uma generalização ainda pode ser dada em relação à população bernsteiniana de

zigotos com diferenciação sexual a nível de genes (Exemplo 3).

Exemplo 7. Seja Z = {Xíyi, . . . ,Xíl$, . . . , X.}'L} uma população com zznz genótipos

do tipo Xíli, onde l $ { 5; zz e l $ J 5; llz, com a relação probabilística dada poi

PGJ,:D(x:b) = l

,0j,.4(X:K) .4(X.b) (t, .) # (i,.j)

1.6 Operador Evolução.

Uma tabela populacional define os genótipos de uma. população e os coeficientes

de hereditariedade da mesma, os quais determinam as relações piobabilísticas entre as

gerações. Assim, dada a composição genotípica de uma geração pode-se avaliam a com-

posição genotípica da geração seguinte, a. partir desta a composição da terceira geração

e, indutivamente, da n-ésima geração. Logo, conhecida a composição genotípica de uma

dada geração, sabe-se as das gerações subsequentes. Nesta seção estabeleceremos a. relação

entre a composição de frequências em uma. determinada. geração de uma população com a

da geração seguinte. Esta relação, estabelecida a partia' dos próprios vetoies distril)uiçã.o

de probabilidades, será chamada de o operador euo/ração da população.

Se SP = (ai,...,z«), E:::. #. = 1, representa a distribuição de frequências

genotípicas dos genótipos .Ai, - . . , Á,., nesta. oideni, em uma determinada geiaçâo, ente.o

a composição genotípica da pióxinia geração sela dada poi Sg+l = (=1 , . . . , a:Í.) onde

=Í; = }: Pij(.4k)zia. (1.5)
n

]z ,.7
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[dentificando Ss como um e]emento z do simp]exo A"-* = {(ai, . . . , z«) c ]R" l

z:,...,z. ? 0,zi + ... + z. = 1} e a composição Sg+l como um elemento z' do mesmo

simplexo, define-se o operador euo/tição l/ : .A':--i ---} A"-i por

y(«)

O simplexo A"'i é chamado de espaço de /ase da população; ?z é dito a dimensão

da populaçãol a equação (1.5) denomina-se a equação euo/wcáonária da população. Um

ponto 3 no espaço de fase é dito estáue/ se a' = #. Em algumas situações uma população

pode ter mais de um ponto estável. Uma população é estáue/ quando todos os pontos do

seu espaço de fase são estáveis, isto é, quando l/ = 1. Os pontos do espaço de fase também

são chamados de estados da população, usando terminologia de "Processos Estocásticos
de Markov" no ramo da Estatística.

Como uma consequência do teorema do ponto fixo de Biouw,eii toda população

possui uma composição estávell uma composição genotípica é um ponto no espaço de fase.

A sequência zo, =o, zlÍ, . . . é dita uma fr(ÜeZória da população com a composição inicial zo.

Unia trajetória pode consistir em vários pontos distintos com ou sem um período fixo. Se

uma trajetória converge pala uin ponto =, este é certamente estável. Convergência não
ocorre necessariamente.

Pata as próximas considerações demonstremos a

Proposição 1.1 Um opeiadol quadtático

E
í,.j=i

leva o simplexo A"-i em si mesmo se e somente se

ak =: (k . , n; «'J* (1.6)

({,.j . . ,n)

Estas equações são chamadas condições de norma/ cação do operador.

iToda função contínua com domínio l) = {a: € 1R" : l = l$ É} e contra-domínio contido em 1) possui

un] ponto fixo.



Capitulo l: Introdução 23

Demonstração. A condição é suficiente pois

E«l; - E E ";j*«.*j - E (E«.j*)«.«j «j - (E«.)(E«j) - i.
k=1 k=1 {,.j::l {,.j=1 k=1 {,.j=1 t=1 .j=l

Para provar a condição necessária seja cij = )ll:Z:l aíjk. De }l::j:i cflzfzj = )1:il:: #l; = 1,

fazendo a{ = 1 para { fixo e a.i = 0 pala J # {, tenros cü = 1, pala todo {. Fazendo

#, - =j - { pala i)J fixos e içí = 0 pala / 74 {,.j, temos =? + =2 + 2ci.fziz, = 1 pois

cü = cj.f = 1. Segue que { + :cij = 1 e, portanto, cij = 1, para todo { e .j. []

Pela equação evolucionária (1.5) pode-se pensar cada coordenada içl de =' como

uma forma quadrático determinada pela matriz P# = (pij(,4k))

1: 'a;l«l = q*(«)

onde lal = (zl, . . . , z.y. Neste sentido podemos definir y como um operador quadrático.

Note, no entanto, que nem todo operador quadrático (1.6) no simplexo z\"-i define uma

população, porque pode haver coeficientes negativos2 entre os aijJ;. Por exemplo, sejam
zz :: Z e

2

a;; :: 2zlz2, a2 :: #f z1=2 +açg.

Devemos, assim, selecional aqueles opeiadoies cujos coeficier

quais serão chamados de o/)ez'ad07'es p7'(ípráos

ciprocamente, dado um operador' quadrático próprio definido no simplexo,

«l; :j*«{«j(k=1,...,n;aj;k 0;l:«;j*=1),

pode-se definir uma população tomando-se, pala isso,

Re
n n

P.j (.* )

De fato, o vetou distribuição de probabilidades

&j . ,píj(;*),. . .)
ou coeficientes maiores do que 1, que é equivalente à existência de coeficientes negativos, devido às

condições de normalização. Note, também, que só os coeficielltes não diagonais ailt (J # á) podem sei
negativos; de fato se afia < 0 pala algum í, fazendo zí = 1 e =j = 0 (.j # {), teríamos a;i. = aíüa:f < 0, o
que contradiz a. hipótese

?
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satisfaz às condições estocásticas EE-. p{.Í(zk) = 1 e pij(zk) € 1O, il

Exemplo 1. Usando a tabela da população mendeliana de gamelas

«, ({,{)

podemos deduzir o operador evolução l/(#l, a2) = (zÍ, a;l!)

l «i - "«.«-+ {,:«, -- {«,«-+'",-,

l al! = Ozizl + alz2 + z2zi + l=2z2

ou seja,

«í = #il + :«:#,

«; + "-":

Como todo vetou distribuição de probabilidades satisfaz .e.j = Pj{ então toda

tabela populacional é simétrica. Logo, podemos considerar apenas a parte superior a

diagonal principal juntamente, é claro, com a própria diagonall isto é, consideraremos

aqueles /3.Í tais que { $ J. Pala calcular o operador evolução basta naultiplicai por 2 os.

coeficientes fora da diagonal (á < j).

Exemplo 2. Na população mendeliana. de zigotos

l,o,o. o,o,l) ({,o, {
o,l,o 1 1

} 2 } 2

i, }, {)

o operador evolução é dado poi

«{

«;

«? + «-«; + }«:

«3 + «,«; + }":

{#g + 2zi 2 + zlz3 + z2 3
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Exemplo 3. O operador evolução da população bernsteiniana de zigotos com diferen
ciação sexual a nível de genes é dado poi

#{ :: Z? + Z1 2 + Z1=3 + Z2Z3

=l: := z: + zia2 + zia4 + z2a4

zl} = sç! + l ç3 + zia4 + z3z4

: = zlÍ + z2a3 + z2a4 + 3 4

Este operador é conhecido como a /eà da quadra//}a.

Exemplo 4. Na população mendehana de gametas com m apelos, como pü(.4{)

pij(Á{) = pij(.Aj) = { (j # {) então piJ(Àk) = 0 par; k # {, Ê # .j, isto é, a k-ésim-,

coordenada de cada vetou distribuição

P,.f = (Pij(.A:), , P:j ( .'1« ) )

da tabela populacional (P.j) é nula, a menos que esteja na b-ésima linha ou na k-ésima

coluna da tabela populacional. Assim, temos

«i;(.A*)*Í+ 2(>1:p.*(Á*)«.«*+ E p*j(.A*)«*«j),
<K=1>K

«í; = «É + >1, :«fak + >: "j"k

e finalmente

«l; - «Í + E "."*

Exemplo 5. Para deduzir o operador evolução da população mendeliana de zigotos com

m alelos, utilizaremos a notação de índice duplo. Ao invés de escrevem zi, z2, z3, . . . como a

distribuição de frequências iniciais dos genótipos .41.4i , .42.4i, .A2.42, . . ., respectivamente,

escreveremos zii, z2i l z22, . . .. Genericamente a frequência do genótipo .4{.4j será indicada

por zij ({ 2 .j). Cromo .AiÁj = .Aj.Ai então zij = zji. Com essa notação o operador evolução

terá a seguinte forma

E
i.t::l .j ::ll s=l

E >: P«j,.4(Á*.4.)«;j «:,
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Calculemos, pois, primeiramente o valor de p(ij,t,)(ÁkÁZ). Escrevendo na notação

de base, o vetar distribuição de proba,bilidades Pij da população mendeliana de gamelas

com nz apelos é dado por

P:j = 1:Pj(Ák)a*
k:l

Portanto, de P(ij,ts) ' /3j ' Pí., temos que
m,77z

PO,j,'4 P:j(.A*)«*)(}: P.,(.4.)«.)
É= 1 z:: l

ou sela

Po,j,'4 P.j(Á.)P..(.A.)«*«.;
k,/:l

portanto,

E
k-l k</ k>/

po.j,'o p:j(Á*)p.,(.4*)«Z + }: p:j(.'1*)p.,(.A,)«*«. + Pij ( .Ak)P..(ÁI) ;« kzr

e logo

PG,j,' = 1: P;j(.A*)P.;(.A*)aZ + }:(P.j(.Ak)P.,(.'il) + P..í(.4.)P.,(Á*))«*«..
k<zk l

Então, a probabilidade de aparecimento do genótipo ÁkÁI no cruzamento entre os genó

tipos .4i.Aj e ..'lt.A. é dada poi

IP ,j.'4(.Ak.Ak)(.'lk)P..('ik)

l P ,j,t4(.Ak.Az) = píj(.4k)pt,(ÁI) + pij('41)p..(Ák) (/ # k)
(1.7)

Em seguida, calculemos separadamente as coordenadas zl;t e aÍ;l do operador evolução da

população. Da própria equação evolucionária temos

«l;* = }: }: }:,0j,*4(ÁtÁk)«ij«.,
f2

l{.t l J l s

de onde obtemos

Zz.z.. }l: }: }: p:j(.'i.)p..(.'i*)«:j«:.
i,t=1.j=1.=1

(}l: >1: p:j(Á*)«:j)(>: }: p.,(.A*)«.,)
i::l .j::l t=1 s=l

nz ?

(E >1: p:j (Á*)«:j y

tZ

l .j lZ
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Como p-(.A:) l e p;j(.A.) P.j (Áj ) li (.j # {), e«tão p.j(.A*) 0 pai'a k # i e k # .j;

logo,

EE p:j (.'1*)«.j
i=lj=l

k -- l m

p«(Á*)«« + }l:p*j(Á*)«*j + >: p;*(Á*),:*
.j=i {=k+l

Portanto,
m t

>ll: >: p:j (Á*)«:j
i=i.j=l

l
ã"'j

como ziX; = zÀ;i então

EE p:j (.'1*)«;j
i=1.j=l

Logo, temos (lue

(«« +

Analogamente

E EE,oj,.4(A*.'i.)«.j«:.
{,t=i.j=i .=l

(/ # A)
m { t

)l: )ll: }:(p:j(Ák)p..(.AI) + pij(ÁI)p.,(.'lk))«.j«..
{,t=1 .j=i s=l

E }: }:P;j(Á*)P.,('i.)«.jz.. + : E l:Pj(Á,)P..(.A*)«.j«..
i,t=1 .j=1 s=1 {,t=1 .j=1 s=l

m { {

2 l: )ll: l:p.j(.4*)p..(.A,)«.j«..
{,t=t.j=1.=t

m, t m t

2( E >: p;j(Á*),:j)(E E p..(Á.)«.,)
i::l .j:;l t=1 s=l

Pela equação (1.8) tenros fillalnlente

,2, 2(3kx;
l

+ E «*j )(«« +iX «.j)2 2

Assim, o operador evolução da população mendeliana de zigotos cona m alelos é dado por

«Í;* «« + { Ej#* «*j)'

«l:,=2(«kk+iEj k j)(alia Ej l«ij) (/#k)
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No caso particular em que ?n, :: 2 o opetadoi evoluç

Í -Í: - («-- + {«:,)'
l «;, - («:: + {«:,p
l «Í, - 2(":: + {"::)(«« + li":,)

que é o caso do Exemplo 2, denotando a:ll, z22} z12 por l9 2

ão é dado poi

, #39 respectivamente

Exemplo 6. Numa população dada pela sua tabela de distribuição probabilística o cálculo

do seu operador evolução torna-se mais fácil. Este é o caso da população do Exel-nplo 6

da seção 1.5, cujo operador evolução é

«í (l - «k)«-«, + (1 + «)':«;

1 «; - í:b('3+(i+'#)":", +(i -«)":",+2«,«;+«g)

l «l, +(i+«k)«-«,+(i «)«:«;+2«,«;+«IÍ)

Exemplo 7. Na generalização da população beillsteiniatla de zigotos com diferenciação

sexual a nível de genes denotatenios a frequência do genótipo Xfy) ])oi a:ij, (l $ { 5;

lz, l $ j 5; in), de modo que o operador evolução será

«Í;, ,o.j,.0(x*H), :j «., .
i.t l .j,s l

Como p«j,ÍH(Xib) = 1 e POj,t4(XÍys) = p j,.4(X.}3) = { para (t,s) :# (i,.j) (poi'tanto

pOj,.4(XkX) = 0 pa-a(k,/) #({,s) o«(Z,j)), e:.tão temos

«l;z ' P@i,kO(.XkX)«Z.+ >ll: P@j,0(X*X)«*j«..+ >ll: PH,k4(XkX),«-:*.
(j,t)#(l,X;)({,s)#(k,l)

ou, atribuindo os valores das probabilidades

«*. E õ'':*j««+ E ;'«"*.
(j,t)#(l,k) ' ({,')#(k,l) '

Como temos

0#«,k i'';kj"" 0,D#@,0 2"""*j ' 0,4#@,l ã"il"*'
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então
/

(t,j)#(t,l)
}. #tlZk.f
(t,j)

ou seja
/

No caso particular em que n :: m = 2

(.::. + «:.)(«*: + ««) l $ h,/ $ 2

ou, escrevendo explicitamente,

«Í: = («:- + #,:)(:«:: + «:,)

«Í, = («:, + :«,,)(«-- + «-,)

«;. = («-- + =«)(a« + ««)

«l;: = («-, + ««)(-« + ««)

obtemos o operador evolução do Exemplo 3, denotando #li, ai2, z2i, z2z poi zi

=l, i'espectivamcnte.

Z2) Z3}



Capítulo 2

Estruturas Gênicas.

Numa população de genótipos, a tabela populacional determina as relações pioba-

bilísticas entre as gerações. No entanto ela não fornece detalhes do que ocorre na passagem

de uma geração pala a seguinte. Biologicamente sabemos que ocorre um fenómeno de di-

visão celular chamado meiose. Nesse processo os genótipos "desintegram-se" ein genes

que os constituem, e a população transforma-se, assim, em genes alélicos. Eni seguida,

na ocorrência da fertilização, isto é, na união de dois gamelas, juntam-se os gciies alélicos

formando novos genótipos, estes sendo componentes da nova geração da população. As-

sim sucessivamente os genótipos da população vão transformando-se em genes, e estes em

genótipos.

Neste capítulo daremos a descrição matemática desses fenómenos, associando,

assim, populações de genótipos e de apelos, até oia considerados difelenciadainente. Com

isso falemos uma aproximação à realidade do que com)ecelnos como população de zigotos

e de gamelas.

Neste capítulo veremos um caso especial em que a população de zigotos, sob a

condição de que os gametas são gerados pelos zigotos com probabilidades inalteradas entre

as gerações (a lei da preservação de genes), atinge um estado de equilíbrio após uma única.

geração. Diremos, então, que a população possui esfr?éí 7'a gêzzícal estiutula gênica porque

30
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a população "desintegra-se" em genes, isto é, através do binómio "meiose-fertilização" a

população está associada a uma população de gamelas.

2.1 População de Dois Níveis.

Pode-se dizer, em poucas palavras, que uma população de dois níveis consiste

numa associação entre uma população de zigotos com os seus gametas através dos proces-

sos complementares de meiose e fertilização. Esquematicamente esse fenómeno pode ser

representado em termos de um quadro ou diagrama comutativa que relaciona os genótipos

com os seus gamelas através de um operado?' meáose e de um operado?'/erZ{/{zação. h/leis

adiante iremos precisam estas definições.

Denotando o espaço de fase da população Z de genótipos por o(Z) e o da po

pulação de genes por o(G) os opera.dores evolução estão relacionadas pelo diagrama co

mutativo

Vz
a(z) --=- a(Z)

«l /J«
a(G)----- a(G)

Diagrama 2.1

onde /z representa meiose e g representa fertilização. Os elementos de Z serão chamados

zigotos e os de G gametas. Desta forma estamos fazendo uma. aproximação à realidade

pela interpretação biológica dos termos. Na realidade o operador p não transforma neces-

sariamente o simplexo o(Z) no simplexo a(G). Isso só ocorre necessananlente em apenas

una dos casos possíveis (Vede Proposição 2.1). Entretanto manteremos esta notação, o(G),

como o espaço de chegada do operador p.

As sucessivas transformações da população de zigotos em gamelas, e, inversa

mente, da população de gamelas em zigotos, podem ser representadas, naturalmente

como uma sequência do diagrama acima:
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Vz Vz
c''(z)---=- o'(z)----'- a(z) -

«l / k/ ]«
o(c)--i;=' a (c)--i;l;' a (a) -

Diagrama 2.2

Devido à comutatividade do Diagrama 2.1, espera-se a existência de alguma

relação envolvendo dados que se referem às duas populações em duas gerações conse-

cutivas. Isso, de fato, ocorre com as frequências das duas populações. A evolução da

frequência dos gamelas está associada com a frequência dos zigotos como se pode ver no

que segue.

A comutatividade do Diagrama 2.1 significa que

\G - pp, \G - pp (2.1)

de onde

PI/z = ycP, 9yc = Vz9.

Assim temos, denotando #' = VZ(3) e /' = yc(/),

(2.2)

P(z') vcP(«)

P(/') = 9Vc(.f) = VzP(/)

Esquematicamente, denotando /= = p(3ç) e =.f = p(.f),

[, ---- ÍL= J..
Vc '' ''

Diagrama 2.3

'1

Diagrama 2.4

Então, se {a«}8" é uma trajetória da população de zigotos com a composição

inicial zO, isto é, 3. = VZnzO, e {/nlO é a trajetória correspondente da população dos

gamelas, /n = yZn./b,
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ZO l-------''+ ZI p"------'+ a2 }'''''--'p #3

«l/l+l+l
.f.--- J* --- Ja--- J,

Diagrama 2.5

elas são relacionadas entre si pelas equações

.f. («, 1, 2,...) (2.3)

(2.4)«. = 9(/n--)

De fato, da equação (2.1) temos

(«. = 1, 2, 3, . . .)

pl'Z''p e \e P}'''P (n 1, 2, 3,...)

logo,

/n ) («,) (=0) a«),

«.(«0) }'Z''p(«O)=PVGn''(/o)(/n-:).

Pelas equações (2.3) e (2.4) fica claro que ambas a.s trajetórias convergem ou

ambas divergem simultâneamentel no caso da convergência,

.h «.

Note que a única condição para que a trajetória {/nlg" seja "cobei'ta" poi' uma trajetória

{z.}o da população de zigotos é que tenllamos

/o C Imp

De fato, se /o p(zo), então pelo Diagrama 2.3 temos, indutivamente

,.-!L".
«! ]«

F»--pã- f«
Diagrama 2.6
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de o«de /n = P(3«) e logo z« = 1/z(z«--) = pp(a«-i) ?( ./; -: )

Pela equação (2.3) a meiose mantém o índice da geração, e pela equação (2.4) a

fertilização acrescenta-o de uma unidade. Isso corresponde com o sentido biológico dos

operadores p e y. Fica, assim, claro que "se os zigotos são estáveis, então os gamelas

ficam estáveis na mesma geração", e que "se os gamelas são estáveis, então os zigotos

ficam estáveis na geração seguinte"

Existe uma correspondência natural l a l entre os conjuntos Sz e Sa de pontos

estáveis nos espaços de fase das duas populações:

onde po = pls, e go gls.. De fato como

«. C Sz ::> ycP(«o) («o) P(#o) ::> /'(zo) C S'C

enão Impo = p(Sz) C Sa, e de

/o C Sa + VzP(/o) P(/o) ::> 9(/o) C Sz

temos Impo = p(SC) C Sz. Logo,

'Fofo = 9ls. Pls;= 9/zls, = Vzls; 1,

Po'Po - Pls. Pls.: Pyls.

2.2 A Lei da Preservação de Genes

Num esquema como o Diagrama 2.1 pode-se dizer, giosseirainente, que a po

pulação dos gamelas está en] nível "mais baixo" em relação à população dos zigotos (o

que nos lembra os átomos em relação às moléculas). Assim espeta-se que o que acontece

no nível "mais alto" seja regido pelo que ocorre no nível "mais baixo"
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E interessante notar que a preservação das probabilidades dos gamelas "produ-

zidos" pe]os zigotos, portanto dos e]ementos da popu]ação de nível "mais baixo", de fato

provoca uma reação imediata de estabilidade nos elementos da população de nível "mais

alto", os zigotos, como veremos em seguida.

Suponhamos, então, que na população dos gamelas os genes sejam preservados,

1» }' z -- }&.

b/leis precisamente esta equação significa que a probabilidade dos gamelas gelados pe-

los zigotos numa determinada geração é preservada. na geração seguinte. Esta é a "lei

da preservação", expressando a indivisibilidade dos gametas. Gametas indivisíveis são

interpretados como sendo genes

Uma população cujo operador evolução satisfaz as condições

\'' = (PP, PV' - /z

é dita uma parti/açâo de does-núeás e estas condições são ditas a estrutura gêníca da

população.

A existência de uma estrutura gênica numa população garante a sua estabilidade

após decorrer uma única geração. De fato, de pV = p decorre que ppV = (pp e logo

y'= v' (2.5)

ou, em outras palavras, yll.v = 1. Assim temos o

Teorema 2.1 Se uma popzé/anão passei estrut I'a gê?fica, e/a se?'á esfáue/ depois de uma

única geração, independe7ttemente de sua composição inicial.

Este princípio é conhecido como o "princípio de estabilidade" (para populações

com estrutura gênica). Observe, porém, que a equação pVz=p não significa necessaria-

mente que Vc - l. Isso só ocorre quando p é sobrejetorl de fato para todo g/ C o(G'),
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PP(g/) = Pyp(#) = #\'(#) = p(:«) = y. Reciprocam'«te s' Va

primeira das equações (2.2), que pVz = p.

l é evidente, pela

Antes de exemplificarmos a estrutura gênica de populações de dois níveis, verifi-

quemos a estabilidade nas populações meladelianas de gamelas. Na. população mendehana

de gamelas, 6' = {.4t, .A2}, as equações evolucionárias são dadas por

l «{ - «? + "-«, - «:(«- + «:)
1 «; - «3 + "-«, - «:(',+ «-) - «,

Logo l/(al,#2) = (zi,z2), para todo (zi,z2) C a(G), isto é, esta população é absoluta

mente estável. Genericamente, se G. = {.4i, .Á2, . ,'4.}, a população mendeliana de

gametas com in alelos, cujas equações evolucionárias são dadas poi

«l; - «Z + E":«* - «*(E «.) - «*
i#:x, { = l

também é absolutamente estável. Isso significa que o operador evolução satisfaz \6 = 1

n

IÉ ...,n,)

Jgxelnplo 1. As equaçoes evoiuclonalias aa população menaenana ae zlgotos} z', sao

dadas por

Í «{ - «?+«:«;+ }«!

}' q «; - «3 +«,«;+ }«3

l â = z3+2zlz2 +ziz3 +z2 3

as quais podem ser escritas ]la forma

/Í(«), «; - #(«), «l, (,)./:,(«)

onde
] 1

/:(")- '- + ã";, /2(") -"2+ i';
de modo que 1/ pode ser escrito como uma composição, y = gp, de p

p = (zi, «2, a3) onde

(2.6)

«,(j*, j,) - f?, «,(f«,f,) - f{, «.(f« , f,) = 2f-f,
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Observe que as coordenadas de p são formas linear'es e as de p quadráticas. Note, ainda,

que /z satisfaz a lei da preservação de genes, pl/ = pl de fato

/: («) + /2 («)

no simplexo, portanto,

/: («') «;''" ã':
/f(") + li(2/- (')Ji("))
/:(«)(.f:(«) + /2(«))

/- («)

e analogamente
l

#

2

./?(«) + /1(«)./,(«)

/2 («)(./':(«) + ./: (,))

A(«).

Portanto, a população mendeliana. de zigotos possui estrutura. gênica. Além disso, intei

pretendo /i, /2 como sendo os genesi .AI, .42 da população mendeliana de gamelas, sendo

esta população estável, isto é, VC =1, temos que /zp=1. Esquematicamente,

0'(Z) : 0'(Z)

pl p'' ip
+ / t

o'(c;) ,- o'(G)

Diagrama 2.7

Exei-nplo 2. Na população mendeliana de zigotos com m alelos, Z., o operador evolução

é dado por }'(aç) =(zÍ:,. ..,zki,... ,=k*,.. . , zl,..) onde

Í «Í;. - («« + { Ej#* «*jy
l «i;, = 2(«« + { Ej#* «*i)("« + ! Ej#. -.j)

teroretados como sendo as probabilidades desses g ices l e 2 confio osFenesor serian] iner]

(/ # k)

e os índ
'a rig

genes.
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Escrevendo na forma

«'*. - f'i. .'.. = afKf! (t # k)

onde

/. ='-ii+Õ>1:aij, {=1,2,...,n,
.7 :F 2

define-se o operador meiose por p ' (/l, . . . , /m) e o operador fertilização

9 ,..',:!y. , a;k' , . . . , Zmm )

onde

zkl ' 'ZfKJt (t # k)

Assim, temos V = (pp com as coordenadas de iz sendo lineares e as de p sendo quadráticas.

Na soma >1:i .Ê os termos de índices iguais, #Ü, aparecerão com coeficientes 1, e os de índices

diferentes, zij, com coeficientes {. Como zij = zj{ então, colocando na forma zij com

.j < ã, o coeficiente de cada zi.Í (.j < â) é { + { = 1. Logo, a soma dos termos de índices

diferentes, zij, é

E «,, + E ",j +

de modo que

E /, - E «* +EE «:j - EE ":j l
i-l i:l j<{ {-1 j${

Então, temos

É(«') «;: + li E ";.

.#(") + liE 2/.(")Ê(")

/i(«)(/. (a) + }l: ./}(«))

/; (')(EÂ(«) )

Â(«)
J

para todo ã = 1, 2, . . . ,m, e portanto a lei de preservação de genes, pv' = p, é satisfeita.

Assim, genericamente a população mendeliana. de zigotos com 7?z apelos possui estiutula
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gênica. Além disso, associando as m coimas lineares ./} com os m apelos ÁI, ,42, . . . , '4«.

da população G. de m gamelas, sendo esta população estável, isto é, VC,,. =1, temos

também p(p =1. Esquematicamente

Cr(Zm

«1
0'(Gm) --Í a(G«)

Diagrama 2.8

o'(Zm)

Exenaplo 3. O apela.dor evolução definido pela lei da quadrilha.

«l + z,)(«: + «;)

-, l «; (": + ",)(«, + «.)
«l; a.)(«: + «.)

«l: «-)(«, + «.)

pode ser escrito na coima

,Í - /:(«)Â(«), /, («)Â( *) , «: - b(«)Â(,), «l A(«)Â(«)

onde

/: (.) /2 («) ./b(«) + «,, /4 («)

sendo z (al,z2,:«3, =4). Definindo p =(./i,./2, /3,/4) e p =(zi,z2,=3,z4) onde

«*(f) - f«J;, «,(f) «;Çf) - J,f;, «*(f) .&Â

sendo / = (./i, /2, Jb, /4), então temos que v = yp. Note as coordenadas lineares en] p e

quadráticas em g. Ainda temos que, sendo #' = (a{,zl!, al!, #4),

P(«') (/- («') ,b(«') ,Â(-') , Â(,') )

(«; + «;, ,l,+ «;, -Í+ "I,, «l; + «;)

((«-+ «,) E «.,(«; + ««) }: «:,(«: + «;) >1: «.,(«, + ".) E «:)
{=1 { :: 1 i:: l {:: l

(,: + «:, "; + "., ": + ";,32 + "')

P(*)
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no simplexo, portanto pV = /z. Logo a população definida pela lei da quadrilha pos

sui estrutura gênica. Neste exemplo o operador p transforma o simplexo Z\3 em A: =

{(ai,...,a4) : zi,...,=4 2 0, E:;: zi = 2}, embota esta transformação nào seja sobreje

torci; de fato o ponto (2, 0, 0, 0) C Ail, por exemplo, não pertence a Im(p).

]Exemplo 4. A generalização da lei da quactl'tina e aaaa por
m n

E
{=i .j=t

, n e / = 1, . . . , m, o que também pode ser escrito na forma

«L, - E "*:

onde

«l;, (a)h.(«)

onde .h(#) = E=:: zk{ e hl(3) = E;-i:«jl. Define-se, então, o operador meiose p

(./'l, . . . ,.fn, ÀI, . . . , /}.) cujas coordenadas são formas linear'es e o operador fertilização,

cujas coordenadas são formas quadráticas, p = (=il, . . . , z..) onde

«nÇ.f, }-) = fKhl,

de forma que temos a estlutula de dois níveis: I'' = gp. Como
m 7n 7n n

/- («l E ".'
{::l {=1 t::l s=l

E «**(EE «..)
t=1 {=1s=l
/.(,)

/. .(,') -EE..,E",.
.j=lt=1 s=l

n n m
E «..(>ll:E «j. )
s=1 .j=lt=l

h.(«)

então a lei da preservação de genes, #\'' = 11, também é satisfeita. Logo esta. população pos-

sui estrutura gênica. Na realidade se colocarmos as lz??z coordenadas de # = (zil, . . . , z««)
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na forma matricial
zll

Z21 Z2m
Z

Znl . . . ÍZ.'n,m

a forma linear /k seria a soma. da k-ésima linha da matriz, e a forma linear ÂI seria a soma

da /-ésima coluna da mesma matriz. Neste caso a lei da quadrilha generalizada teria a

seg:uinte tolma matiicial

.,- l Ê'':

IF.ht . . . .f«h.

Evidentemente se 3 C A""'l então El:k:l .h = >1:i,j zij = 1 e, da mesma forma El:E;i /}l = 1.

Então fica. clamo que Imp C A;"': = {(zil,... ,#..,) l ;«ij ? 0,1 $ i 5; 7z,l $ .i $

m,)l,i,j a;ij = 2}. A transformação p de A3 em zX;"'i, no entanto, não é sobiejetoral

basta tomar, por exemplo, o elemento P=(2,0, ... ,0) C A;" ', como zij ? 0 para todo i

e .j, as últimas m coordenadas nulas do elemento nos permite concluir que a;ij = 0, VÍ,Vj,

logo Pglm/z.

Exemplo 5. O operador evolução descrito no Exemplo 6 da. seção 1.6 pode sei escrito

da seguinte forma

l «{(«:+-:,+«,)+«'--(".-A",)

{ «;(",+";)("-+",+«;)-«"-(";-k",)l

l «l;(",+"3)("- +",+«,) --:(";- h",)l,

onde lal$ 1, 0 $ h $1al-l. Podemos extrair deste operador um exemplo de uma população

que não possui estrutura gênica, devido ao número insuficiente de propriedades lineares

que expressam a lei da preservação de genes. De fato, pala. a # 0 a única forma linear

preservada, isto é, tal que .f(#') = .f(z), é a soma das coordenadas

(2.8)

a«{ + P"l;+'y"l, crzi + Pz2 + 'z3



Capítulo 2: Estruturas Gênicas 42

Esta equação, sendo válida no simplexo, tem, no espa.ço todo, a forma quadrático

a«{+P«l:+7-l, a«: +P«,+'Y«3)(«: +«, +«;). (2.9)

Por (2.8) tem

.-i + p"; + l«: - (a«: + q-t-F(", + "'))(": + ", + -;) + ('* - q-:li-f)--(";
Deficientes de termo sçg temos

.-ty,
e comparando os coeficientes de termo z2 temos

D -+ -lk'nT'
logo /3 = '. Comparando agora os coeficientes de teImO 31z3 temos

~ + , - (« + {-l-r) + (« - q-tF)«,

os

Comparando com (2.9) os cTl

#«,)

isto é,

a + '7 + 7) + (a - 7)a,

de onde

Como a # 0 então temos cr ' 'y- Assim, para a # 0, a única forma linear / que satisfaz a

lei da preservação é

'Y)«(«

/a(«) «: + «: + «;), a C m,

de modo que as coordenadas de # = (. . . /a . . .).* são diferenciadas pela constante o' apenas-

Portanto, se existirem um opeiadoi quadrático y e una operador linear /z tal que 1/ = y#

e py = /z então cada. coordenada de V tem a coima

ou seja

«' aP(z-+z,+«;)' À.PaP)("-+",+a;)'
a ,Í3 a ,Í3

l2.io)
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Basta, agora, verificar que o operador evolução da população deste exemplo, definido pelas

equações(2.8), não é da forma(2.10).

Em todos estes exemplos observamos que as coordenadas do opeiadol p são for-

mas quadráticas, razão pela qual p será definido como um operador quadrático. A lazã.o

dessas formas quadráticas está relacionada com o fato da população ser diplóide, isto é,

cada gen(5tipo da população é constituído poi dois genes a.ledos. No entanto qua.ndo li

damos com populações que não são diplóides, o operador ? deixa de ser quadrático e torna

a sei cúbico, quártico, quíntico, etc. dependendo da população ser triplóide, tetiaplóide,

pentaplóide, etc. Daremos, a seguir, uin exemplo de ocorrência desse lnultiploidismo. A

população será triplóide com dois alelos e possui estrutura gênica«

Exenaplo 6. Q operador evolução da população é definido poi

«{ - («- + {«, + {«;)'

l «; +i":+à«;)'("'+i":+{«;)
«l; - 3(«: + Í«2 + i";)(«.+ {«, + Í«:):
«â {«, + í«;);,

o qual pode sel escrito na forma

«{ Â(«);, «; 3/- (z)'/2 (=) , =l, = 3.f: (z)/2(«)', «; - À(«);

onde

/-(") - («:+ l;«,+i«;), Jb(«) - (".+i;",+ i«,).
Definimos, então, o operador meiose ])oi p = (./1,/2) e o opeiadol feitilizaçã.o poi p

(z:,z,,a3,a.) onde

«:(/) - #, =2(.f) = 3.f?fz , *;(f) «*çf) - f:,

de modo que V = pp. Como tainbéni temos

2 . ]
/-("') - "i+ i";+ 3"i,

.a'(") + i3/-('';y/2(")+ i3J'-(").Ü(")
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/.(«)(.#(«) + 2/l(z)/2(«) + ./?(«))

/- («)(.f:(«) + /2 (.)y
/1(«)(«: + «, + *3 + "')'

Â(«)

no simplexo e, semelhantemente,

A(«') Z4

./:(-) + 2/ (z)./?(«) + .e(,)/2(«)

/2(«)(./?(«) + 2/:(«)/2(«)+ .rf(«))

/2(«)(./',(:«) + /- («)y

Â(,)

/

então p(3') = p(=), ou seja, pV' = p. Logo, existe uma estrutura gênica nesta população

Além disso, é evidente que neste exemplo /z é sobrejetor, de modo que pp =1.

No próximo exemplo a população será tiiplóide com 6 apelos e ainda possui estro

tuta gênica. O operador deste exemplo é equivalente à lei da quadrillla para populações

triplóides.

Exemplo 7. Seja um operador evolução dado pela equação \'' pp,com

P (fl,.fz,gl,gz,hl,hz'l

onde

.f:(z) = «, + :«, + ". + ',,

/2(a) 3. + ", + "*

g-(-) + ". + ".

g,(3) + ", + ";

h-(-) + ". + ",

./':(«) , + + ". + #;

e y = (=1, ,=8) onde

Z4{+2j+k = /i+igj+l hk (i,.j 1,2)
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ou, explicitamente,

=l -- flglhl, =z:: .flglltz, =s-- .flgaltl, a;4-- j\gaba

=s=Jagl.hl., =c=fzga.ha. =1=fagahl.. T.s=fzgaha

Portanto, a.s coordenadas de v são

/i+:(=)gj+:(«)Ak(z ) (ã,j = 1,2)

Obser« que/.(z)+ /2(z) = g:(=)+g2(«) = A:(z)+ h,(«) = =-+...+«8 'l "' simpl"'
Observando, também, que

/- («') ,í+";+"l,+":
/:g:/ :(:«)+/:g ,(z)+/:g,/.:(«) +/:g,#,(«)

./':(#)(g:A:(«)+ g-/,,(#) + g,/;(z) + g,A,(«))

.f-(«)(g-(«)(/.:(«) + À,(z)) + g,(:«)(/'-(:«)+ h,(«)))

./': («)(g- (z) + g,(*))

/: («)

g:(«') ,l + «; + "; + ":

/ g:/(«) + /:g /,(=) + .f2g:/':(z) + /,g-/.,(«:)

g«(z)(.f:/.-(«)+ /l /',(z) + /2A:(«) + /2/',(«))

g- («)(/: («) + ./',(,))

g: (.)

', se:relha«teme«te, /2(a') = .b(«), g2(«') = g,(z), h:(«') = A-(:«), A,('') = A,(«), te:nos

P(g') = p(#), isto é, /z\' = p. Então, a população possui estiutuia gênica. Note que /z

tiansfotma As em .à. = {(a;l,...,zs) : =i,...,a5 ? 0,E:::: =i = 3}. Entretanto /é nào é

sobrejetor; de fato (3, 0, . . . , 0) « Inlp. Consequentemente, /l #l.
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2.3 Estrutura Gênica.

Em todos os exemplos expostos na seção anterior pode-se vei que o operador

meiose p um dos dois que constituem a estrutura de dois níveis, y = (pp, é constituído

por formas lineares. Enquanto que o grau do operador fertilização é determinado pela

"ploidia" da população. Nas populações de dois níveis (ou com estrutura gêilica) temos

ainda a lei da preservação de genes, /zy = p, satisfeita. Em termos de coordenadas isso

sigmtica que

f(}'a) = .f(3)

onde z pertence ao simplexo ou espaço de fase da população. Uma foinla linear que

satisfaz a condição (2.11) será dita. n aráante. O problema em estabelecer estrutura

genica não está no operador #, mas sim no operador g, porque sendo cada forma linear

que compõe uma coordenada de p interpretada como sendo um gene, deve-se considerei

todos os diferentes apelos possíveis, isto é, deve-se esgotam todas a.s formas invariantes

possíveis2. Logo, pala que a estrutura gênica seja "interpretável" biologicamente, não

apenas sendo um problema. matemático, é preciso começei com a determinação de todas

essas formas invariantes3. Confio tal-nbénl o grau do operador (p depende da "ploidia"

da população, o que dificulta em muito a descrição llaateniática do problema, trataremos

apenas o caso em que a população seja diplóide, de modo que o operador fertilização será

aqui considerado como sendo um operador quadrático.

(2.11)

Consideremos, então, o espaço vetoiial /v de todas as formas lineares invariantes.

Seja m a sua dimensão (m S; lz). Como o operador V leva o simplexo em si mesmo, a
forma Imear

.(«) + . . . + ".

satisfaz s(n') = s(z), portanto é invariante. Logo m ? l.

(2.12)

Apelando, ainda, ao sentido biológico dos termos, cada coeficiente de cada uma

'na verdade com algumas condições que logo serão expostas

Ssujeitas a condições que são descritas em seguida
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das formas invariantes que definem o operador meiose representa exatamente a proba-

bilidade de ocorrência do gene representado pelo índice da variável a que está ligado

o coeficiente, no processo de meiose do genótipo representado pela coordenada en] que

está localizada a forma linear. Como probabilidades, então os seus valores devem estai

em [O,l]. Como a natureza de um genótipo, puro ou híbrido, determina a caraterística

zigótica da célula, isto é, homozigota ou heterozigota, e como o estado híbrido deve-se

a sua existência à pureza dos seus componentes (veja seçâo 1.5), devemos considerar,

sempre, a existência de células homozigotas na população. Isso significa que cada forma

linear invariante, componente do operador meiose, deve possuir obrigatorianaente pelo

menos um coeficiente igual a 1. Devemos iestiingir, portanto, o espaço /v aos elelTlentos

que satisfaçam estas condições: os coeÊcientes são não-negativos e que o maior deles é

exatamente 1. A quantidade destes elementos representa exatamente o número de alelos

diferentes que constituem os genótipos da população. Interpretando geometricamente, es-

ses elementos formam a base de um cone poliedral, CV, definido como sendo o conjunto de

todas as combinações lineares com coeficientes não-negativos, dessas falidas invariantes:

ft } jz, - . . , .FN, isto é,

Cv =ÍE:cí/. l cí 2 0,{ = 1,. . . , /V}.

Observe, porém, que estas formas invariantes não-negativas podem não sei linearmente

independentes, como elementos do espaço /I' Como C'v não é um subespaço vetorial

não podemos fa[ar em dimC'y = JV. Devemos dizer apenas que ]V é o número de formas

invariantes "não-negativas" e "normalizadas" no sentido de que o maior dos coeficientes é

1. 0 que sabemos é que A/, pala que "se esgote todas as formas invariantes" como falamos

anteriormente, deve ser no mínimos igual a in, a. dimensão de /vs. Na terminologia de

Lyubich em l41, um operador evolução y será regra/aP quando .N = m. O adjetivo

"poliedra!" vem do fato de que geometricamente o cone é constituído por diversas faces

e que se fosse "truncado" tomai-se-ia un] poliedro, ou pirâmide, ao invés de um cone

4e não ilo máximo, como se pode querer pensará

Sismo bate com o sentido geométrico de cone.

6neste traballlo todo operador evolução V será regular.

N

l2
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"redondo". Como a forma linear s, definida por (2.12), é invariante e os seus coeficientes

não só são não-negativos como, mais do que isso, são positivos (e iguais a 1) então s C Cv

e, mais do que isso, s deve estar no interior de CV. O seguinte resultado decorre desse

fato, admitindo o operador V regular.

Proposição 2.1 Se a base /1, /2, , j. do COTte Cy é !inearmente independente então

Demonstração. Como s está no interior de C'v então s = EZ: ci./: com ci > 0 (í =

1,.. .,m). Cromo os coeficientes de s são iguais a 1, enquanto que os de /. são não-

negativos e cada uma destas formas possui o coeficiente 1, então ci 5; 1. Se, poi acaso,

cl < 1, então os coeficientes de sl = s -- ci/l são ainda positivos, porque os coeficientes

de /i são positivos menores do que 1. Mas isso significa que si está no interior de (:y, o

que contradiz o fato de que sl fica na face determinada poi' /2, . ' ' , /m, se a base do cone
for l.i. O

Cromo existe um ponto interior podemos concluir, então, que o cone é "sólido",

no sentido de que o cone possui todos os pontos interiores, isto é, o cone é constituído

pela "casca" e pela paire interna.

A dependência e independência linear são, na verdade, as razões porque existem,

como vimos na seção anterior, dois tipos de estrutura gênica, de acordo com a condição

pp =1 sendo satisfeita ou não

Sendo ./i,/2, , ./L a base "normal" de Ov façamos a seguinte definição

Definição 2.1 .4 tra7zs/armação # : 'À"-: ----., IR" de$nida por yi = ./;(z), ã = 1, . . . ,m,

é chamada de o operador meiose da população.

Evidentemente temos py = p por causa das invariâncias das formas .Ê Res
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tringindo [mp ao simp]exo cr(G) de ]R" o operador meiose toma a forma

P:« ,«(,),...)C .-(Z) ---,(...,/=(g),...) Ca(G)

onde #(z) é a frequência do zigoto z, /n(g) a frequência do gamela g e

./;(g) = }1:p;(p)-(,).

orobabilidade de formal o gamela. q no processo da divisão

2

A constante p,(g) representa a p

celular, a meiose, do zigoto z

Definição 2.2 0 open'apor euo/ração \'' possuí está fura gênãca se existe uma ímans/ar-

mação quadrát ca (p : JR" --} cr"-l com coe$cáentes não-vzegaÍãuos ta/que 'l'' = (pp. .4

tranformação (p é chamada, o opera,dor fertilização da l)o'p'ula.ção.

A estabilidade na segunda geração, l/2 = v, decorre da existência de estrutura

gênica. (vede Teolelna 2.1)

Restrita ao simplexo a(G) temos o operador fertilização dado po

P:/ ..,/(g),...,/(À),...)Ca(G)----»(...,=.f(;),...) Ca(Z)

onde /(g) e /(A) são as frequências de oconências dos gamelas g, A e z/(z) a frequência

do zigoto z e

l

«.í(') ll:p ,u(')/(g)./'(A).
g,à

A constante p(P.X)(z) representa a probabilidade de formar

g e À; pressupõe-se, aqui, a simetria em relação a g e /z.

o zigoto z na fusão dos gamelas

Pela definição do operador evolução, considerando o Diagrama 2.1, a equação

evolucionária pala os zigotos é dada por

«'(z) >ll:PÜ,U(;)/=(P)/=(h)
g,À

e a equação evolucionária pala os gamelas é dada por

.f'(g) }:p;(g)«/(,).
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Definição 2.3 Se as/armas ãnuaráantes ./'i, . . . ,./. sâo /ínearmente ndependentes, a es

írutKra genica do operador é alta elementar

A relação entre a independência linear das formas invariantes e o fato do opeiadoi

p ser sobrejetor, como foi constatado em alguns exemplos da seção anterior, é dada pelo

seguinte resultado.

Proposição 2.2 .4s /armas ánuaráantes {.fl, . . . , ./;,.} são /areal'mente independentes se e

somente se o operador F é sobrejetor.

Demo«stração. Sej. y = (y:, , g/.,) C R" Pela decomposição

graças a independência linear de {./i , . . , ./;.} , concluímos que se uma variável aparece em

./; com coeficiente 1, ela não apai'ecel'á nas demais foi'mas /l (j # {). Podemos assumia

que a variável =i aparece em ./} com coeficiente 1. Então temos

/. = #í + >1, CijZm+j

Assim o prob]ema de acham z C ]R" calque y = /z(z) reduz-se à resolução do sistema linear

'l z{ + }, Ci.j=m+j - yi ,

o que é naturalmente compatível e indeterminado, portanto existe uma solução. Logo,

se ./i,... ,./. é l.i. então p é sobrejetor. Reciprocamente se, poi exemplo, .fl é uma

combinação [ineai das demais formas, .fi = )1:1::, ci./:, então o ponto (1, 0, . . . , 0) C ]R",

por exemplo, não pertence a imagem de p = (./'1, /2, . . . ,/m), o que contradiz a hipótese

de /z ser sobrejetor. O

8

lJ

8

lJ

(i . . ,m; '5 c;j C 10, il).

Se a população é de dois níveis, já vimos que p é sobiejetoi quando e somente

quando p(p =1, ou seja, considerando o Diagrama 2.1, yc =1. Com a. Proposição 2.2 fica
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claro, então, que uma população possui estrutura gênica elementar se e somente se existe

um operador quadrático p talque

\'' - gp e p(p = l

onde y é o operador evolução e p é o opeiadoi meiose. Esquematicamente a. estrutura.

gênica elementar é representada pelo diagrama

V

0'(G) ; o'(c)l

Diagrama 2.9

9P l

o qual foi obtido nos Exemplos l e 2. Então o operador evolução do Exemplo 1, assim

como os das demais populações mendelianas, possuem estrutura gênica elementar. Como

exemp[o de operador que possui estrutura genica não-e]ementar tomemos a ]ei da quadii]ha

e a sua generalizada.

No Capítulo 4 veremos que cada. uma destas estruturas gênica.s, elenientai e

não-elementar, possui uma forma genética pala. os operadores evolução que satisfa.zem

a condição de estabilidade na segunda geração. Entretanto, algumas vantagens podem

sei notadas no caso da estrutura genica elementar sobre a estrutura gênica não-elementar.

Por exemplo, a unicidade da estrutura é garantida no caso elementar como estabelece o

seguinte resultado.

Teorema 2.2 Se uma poptz/anão possua estrutura genica e/ementas, e7ztão todos os com-

ponentes da estrutura (isto é, o conjultto G de genes e os operadores F, g) são últimos, a

menos das bijeções G --, G.

Demonstração. Suponhamos que exista uma. outra estiutuia. genica. elementar cujos

componentes são G', P, (P.
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Id
0'(G) ; a(G)

«l / ]«
cr (G)'---- a(G)Id

Diagrama 2.10

Introduzimos os seguintes operadores

@ =/z+, ® =;Z9.

Como p/z :: p/z = y e P+ = py' ::l, segue que © e ® são mutuamente inversos

@® - p@@9 - pppp -l,

'>Q =P@P@

estabelecendo, assim, uma bijeção

.(ã) # '(ê)
de modo que dim a((?) = dim a(G), ou seja lõl=lal. o

Na realidade a relação bijetiva entre G e G reduz-se, simplesmente, a mudança

de coordenadas, isto é, a permutação entre os genes (vda l41 pg.75).

No caso da estrutura genica elementar ainda temos que os pontos estáveis da

população são bem caracterizados. Sob a condição de estabilidade na segunda. geração

(2.5) o conjunto S dos pontos estáveis coincide com Imb'. Se a. população é de dois níveis

então V = (pp para algum operador quadrático y. Logo, Imy C Imp; se a estrutura gênica

é elementar então ainda temos, pela segunda das equações (2.2), que g = Vp e logo Im9

C Imy. Assim, para uma população de dois níveis com estrutura gênica elementar temos

S=lmy =lmg.

Definição 2.4 Uma popa/anão que satis/az a c07}dÍção de estabilidade rzü segunda gera-

ção, l/2 :: v; á dita bernsteinianar

7ell] homenagem ao matemático soviético S.N.Bernstein que. entre 1922-24, propôs o problema da

descrição explícita de todos os operadores evolução qua atingem o equilíbrio na segunda geração.
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Tendo estruturas gênicas é fácil concluir que todas as populações dos exemplos

anteriores, a menos do Exemplo 5, são bernsteinianas. Agora, embora no Exemplo 5

o operador evolução da população não possua nenhuma estrutura gênica, pode-se provei

que, ainda assim, a população é bernteiniana. De fato, pela definição do operador evolução

«{ («: + «2 + ";) + «=:(«, - k«:)

VI «; - i:bl(",+«;)(": +",+«3) "":("; -k",)l
l «â - í:hi(", + "3)(":+ ", + ,;) - -:("; - k",)j,

temos que zâ -- kal! = 0. Como zÍ + z2 + #â = 1 então

v'l «IÍ ih(«l
l .,//1. zli ' i'iikz

elogo.zf «g +k«;) «l;,«g Íh({«i,+«É,) -sej.,l/'
AÍ está um exemplo de uma população bernsteiniana cujo operador evolução não possui

nenhuma estrutura gênica.

zC' - zl] ]

Surge, então, a seguinte pergunta

"Quais populações bernsteinianas possuem estrutura gênica.?"

Um dos principais resultados expostos neste trabalho contém exatamente a resposta a

este problema, que é o assunto do Capítulo 4.

2.4 A Lei de Hardy-\Veinberg e Sua llnterpretação
Geométrica.

Em relação a população mendeliana de zigotos, já vimos que ela é de dois níveis

(y = pp, pl/ = p) cuja estrutura gênica é elementar (pp =1). O conjunto de seus pontos

estáveis, S, satisfaz a equação S =lmp, isto é, (zi, a:2, a3) C S se e somente se

«* =z -- .riã, =a :: 2ftia
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onde (/1, /2) C a(G); de fato por (2.7) temos que

pÇ.f« , f,) = (f?, .f{,zf-f,)

Interpretando /i como a probabilidade de ocorrência de um dos genes, digamos '4, na

população dos gametas (/i = p(.4)) e ./b como a probabilidade de ocorrência do outro

gene a (/2 = p(a), portanto ./1 + /2 = 1, .ri,/2 ? 0), temos que os pontos estáveis são

dados por

(p(.A)' , p(a)' , 2p(.A)p(')) .

Interpretando zi como a probabilidade de ocorrência do genótipo .4.A na. população dos

zigotos, zi = p(.A.4), a2 como a probabilidade do genótipo aa, a;2 ' p(aa), e z3 como a.

probabilidade do genótipo Áa, a3 = p(.4a) (portanto ai + 2 + 3 = 1, :z:l,z2,=3 ? 0),

então temos o seguinte resulta.do, conhecido como a /e{ de Hardy- T'l/eánZ)ery.

Teorenaa 2.3 0 c07Üanto dos pontos estáueÍs numa popa/anão monde/ ana de zágofos pode

ser descrito pelas equações

P( .A .4 ) !,(-) p(Á«) 2p(Á)p(a)

A demonstração da lei de Hardy-\veinl)erg a partir das considerações de cada

uma das condições que definem o modelo populacional piobabilístico (condições H-M/)

é feita rigorosamente em IJacquaidl seção 2.4:"The Hardy-Weinberg Prii-tciple" . Usual-

mente, porém, a lei de Hardy-Weinbeig é demonstrada com ajuda de uma tabela de

formação de pares e suas frequências (que são iguais aos valores piobabilísticos no caso

em consideração).

Consideremos, apoia, as transfornaações p e g, componentes da estrutura de dois

níveis, da população em estudo, os quais são dados por

p(«,y,4 - (« + ;;,v + !4
P(«, «)
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onde (z,g/, z) C a.' e (u,t;) C zX:. O simplexo zX' forma o triângulo equilátero com os

vértices em P =(1,0,0), Q =(0, 1,0) e E =(0,0,1), enquanto que zX' é um segmento de

rega cujas extremidades são os pontos P e Q.

Figura 2.1: Os simp]exos zb.2 e z\l no ]R3

X

Como p é um operador que leva A2 em Ai e estes são objetos identificados no

mesmo espaço ]R3, podemos expiessal /z da seguinte forma

p(*, v,4 - (« + il;, y + li,, Q.
Logo,

P(.,y,4 -(-,y,4 - (;;,;;, -,(li,;,-n
pala todo (3,y,z) C zX:, o que significa que a direção do segmento p(z, g/,z) -- (z,y, z)

é uma constante. Basta, portanto, determinam esta. direção para. um único ponto do

simplexo. (como

p(R) - p(o,o, i) -(:,i,o) - l!(p+ Q),

este sendo o ponto médio do segmento 7Q, o operador /z projeta todo ponto (z, y, z) C zX'

na base do triângulo segundo a direção da mediana relativo ao vértice -R.

Figura 2.2: A ação do operador p



ulo 2: Estruturas Gênicas

Da mesma forma podemos expressam o opeiadoi (p da seguinte man

9(u,«, 0) «',2-)

de onde temos que os pontos (3,y, z) da imagem de g satisfazem a. equação

restrita às condições

z +y+z = 1, z,y,z ? 0.

Assim temos (l -- z -- y)' = 4#g/ que é equivalente a

z2 + y2 -- 2# -- 2y + 1 = 0.

Fazendo a mudança de variável

e subtituindo em (2.13) temos

(u--o)'+(u+u)' --2(u t,)(u+u) --2(u--u) --2

de on

4t;2 -- 4u + 1 = 01

logo,

que é a equação de uma parábola, em cujo ponto crítico temos

de onde z = u = y. Neste ponto temos z2 = 4aç2, portanto z = 2z, l: zz, logo

"+3/ +, (1+ 1 +2)" - 1 :> a - -

A parábola passa pelos pontos P e Q e atinge seu valor máximo no ponto N.

Capít

eira

(« + «) + l

de obtemos

56

(2.13)

du
2ü = 0 ::> u = 0

du
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Figura 2.3: A ação do operador p

O operador y transforma o segmento PQ na parábola PWQ e, então, os pontos estáveis

da população são exatamente os pontos da parábola.

Agora, como g(z, y, 0) = (#', y', 2#y) então

P(,, y, o) - (;«, g/, o) («' - «,y' y, 2«g/)

Sendo:«+y=lentãoz'--:«= z(l--z)= zg/ey'--y= g/(l--y)= zg/,temosque

p(z,y,0) --(z,y,0) = --#y(1,1, --2). Portanto, . direção do segmento p(z,g/,0) --(z,y,0)
é constante e é exatamente a direção da mediana do triângulo relativo ao vértice R.

Portanto, geometricamente, temos(lue

& o operador meiose p 1) ojeta o simT)teço PQK no tudo PQ segundo a direção da.
mediana relativa ao vértice R;

B o operador tp profeta o la.do PQ na parábola pbaQ segundo a direçào da mesma

mediana.

Figura 2.4: Visualização geométrica dos operadores p e y
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Fica então evidente que, pela visualização geométrica, p é sobrejetor e que #g =l

Note também que a estabilidade é atingida depois de uma única geração.

Estatisticamente a lei de Hardy-Weinbeig pode ser constatada, pol' exemplo, na

distribuição da frequência dos tipos de sangue M e .N entre a população branca ameri-

cana. Esta é uma população mendeliana definida pelos genes alelos ,A4 e Arl todos os três

genótipos MM, .N.N, M./V são fenotipicamente distintos. Por uma estatística elaborada

por Wiener

P(A4A4) - 0, 2916 7u(ATAR) = 0,2126, P(.A4.N) 0,4958

Este ponto fica muito próximo à paiabola de Haidy-Weinbeig aci]na cona as coordenadas

u = 0, 54 e u = 0, 46:

9u' 0,2916, z;2 = 0, 2116, 2uu = 0, 4968

Em populações diplóides humanas muito comumente ocolle que um dos geJles ale

los é dominante sobre o outro. Isso ocorre, por exemplo, com a coi dos olllos e dos cabelos,

algumas características faciais, hipertensão hereditária, etc. Mesmo nos expeiimentos de

Mendel constatou-se a dominância de uln gene sobre outro na cor e na forma das sementes

da ervilha. Neste caso em que um gene Á é dominante sobre a, os únicos fenótipos ob

servidos são A={.4.4, ,4a} e a=laa}. Pela lei de Haldy-\À/einbelg suas probabilidades

sao

p(A) - q', p(a)

onde q = p(a). No caso eni que o gene donainante é talo, isto é, p(.A) = ?) « 1 (p é muito

menor do que 1), então poi (2.14) temos que

p(A) = 2p -- p' H 2p

Isso significa que se o gene dominante causa alguma anomalia, a. frequência de sua,

oconência é aproximadamente o dobro, portanto também será pequena. Logo, a anoma-

lia causada por um gene dominante ralo não deve se espalhar na. população. Um outro

corolário interessante da lei de Hardy-U/einberg é quando a anomalia é causada poi um
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gene recessivo raio. Neste caso os portadores não evidenciados (os heterozigotos) serão

em número substancialmente muito maior do que os portadores afetados. De fato,

P(.A«) 2Pq q)q = 2q -- q2 H 2q,

se q é pequeno. Em relação à frequência do homozigoto aa, p(aa) = q2, aquele número

é aproximadamente 2q'i vezes mais. Se q é pequeno este númel'o é substancialmente

grande. Por exemplo, a frequência dos indivíduos afetados pelo gene recessivo do albinismo

é q2 H 5.10-S. Temos 2q'i H 280. Os portadores não evidenciados sela.o, portanto, em

número 280 vezes mais do que os albinos.

Apesar de suas aplicações, entretanto, deve-se notam que a lei de Hardy-Weinberg

repele-se apenas a populações diplóides com dois alelos. Observei-tdo, porém, que as coor-

denadas da frequência genotípica na lei de Hardy-Weinberg são teimou de um quadrado

perfeito,

(P + q)2 = P2 + 2Pq + q2,

pode-se, assim, pensei numa certa generalização da lei de Hardy-Weinbeig simplesnaente

generalizando esta forma algébrica. De fato, isso ocorre em populações do tipo "mendeli-

anas". Como exemplo vejamos uma população diplóide com três apelos com estrutura

genica elementar e cujas coordenadas satisfazem uma certa generalização da lei de Hardy-

Weinberg para tios alelos

Exemplo 8. A população é definida pelo operador evolução

.; + lí«. + {«.y
«; + {«. + {:«.)'

" . l «i; - (";+i"'+ {«.r
«â : + {«-+ {«5)(«:+ {'-+ {«6)

«; - 2(«- + {«- + {«.)(«;+ {«. + {«.)

«É:(«:+ {,. + {«.)(«;+ {«;+ {«.)

O operador meiose é dado poi p - (p, q, r) onde

, . l l
p(«) - "- + lj"' + $".,
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1 ]
q(«) - «: + i:'' + i".,
-(«) - "; + â"' + i".,

e o operador fertilização é definido por (p = (zi, . . . , zõ) onde

«:(P,q,,) «,(P,q,«) q', «;(P,q,,)

«-(P, q, ,) (P, q, ,) (P, q, «)

Como p(«) + q(3) + «(«) = 1 e«tão

«'-'- ;«; -- ;«:

P:(«) + P(«)q(,) + P(.),(«)

P(«)(P(«) + q(,) + «(«))

P(«).

2qr

Logo, y

P(«')

Analogamente q(a') = q(3) e r(z') = r(a). Logo, py = p. Portanto, existe uma est-'utuia

gênica nesta população. Sendo evidente que p é sobrejetor, então a estrutura gênica

é elementar. Portanto, a estabilidade ocorre na segunda geração, isto é, os pontos de

equilíbrio, sendo imagem de (p, são da coima

(P',q',,',2Pq,2P«,2q«)

Esta expressão é o equivalente à lei de Haidy-Weinbelg para. populações tliplóides. Ob

serve que as suas coordenadas são termos de um quadrado perfeito

(P + q + ,)' p2 + q2 + r2 + 2pq + 2pr + 2qr

Interpretando p, q,r como as probabilidades dos alelos O,.4,B dos tipos sanguíneos, os

genótipos possíveis são 00, .,'i.4, -B-B, OÁ, O.B e .4-B. Como O é recessivo em relação a ,4

e B então manifestam-se apenas quatro fenótipos O=100} ,A=10.4, Á.,'l} ,Belo.B, .B.B}

e AB::{.A.B} que são exatamente os tipos sanguíneos do ser humano.

Genericamente, para populações diplóides com múltiplos alelos, a lei de Haid);

Weinberg pode se] enunciada da seguinte maneira.
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Definição 2.5 Bruma popa/açào "monde/aURa" dãp/óáde com m a/e/os as coordenadas dos

po«t« «tá«ás sâo d«d« pe/o. te,mos d« '«p««ão «.«/íãno«á«Z (p: + . . . + p.y, o«d'

pl , . . . ,p. são as proóaZ)í/idades dos a/e/os Ái, . . . , Á«.., respectíuamenZe, ou sda,

p(ÁI' ...Á=') = ;.. ; . p''

07zde zi + . . . + z. :: 2.

Apesar dessa generalização, entretanto, ainda existe a restrição quanto à ploidia

da população. Aplicando a mesma "técnica" à população do Exemplo 6, que é ttiplóide

com dois alelos, observamos que os pontos estáveis,

( f? ,a f{ .f, , 3 j: f: , .í:l) ,

da população são os termos de um cubo perfeito

(.f:-Ffa) ' .f- -tSf?i,-taf.J':-tf?

Generalizando esta idéia podemos enunciar a seguinte lei de Hatdy-Weinberg generalizada

Definição 2.6 JVuma popa/açao "monde/tuna" ?z-p/ózde corri m apelos as coo?'de71adas dos

p.nto. e.tá«eãs sào d«do. p./« '«mos 'i" '«p-sã. m«/t n.mi«/ (p- + . . . + p«)', ond'

PI ) . . . ,Pm são as proóaó{/idades dos a/e/os .4i, . . . , .Ami respectivamente,' ou sqa,

p(ÁI' ...Á=') = ;., '''; . p':

onde zl + . . . + z. = ?z.
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-A.lgebras de Bernstein.
P

A resolução de problemas que se referem a Genética Populacional, pol exemplo,

a questão de determinam quais operadores evolução atingem a estabilidade em uma única

geração (o chamado problema de Beinstein) pode ser feita algebricamente. Na realidade

alguns fatos algébricos já foram notados ao longo dos capítulos precedentes. Na definição

de população, pol exemplo, o vetou distribuição de probabilidades foi opcionalmemte

considerado em notação de base. E nesta notação foi feita a demonstração da equação

PA.,{*.,l. = PÁ*..IPax.

como exemplo da existência de uma relação entre os vetores distribuição de probabilidades

das populações mendelianas de gamelas e de zigotos. Devido a essa relação existe uma

estrutura multiplicativa na reprodução sexual, isto é, na formação da nova geração, como

sugerido por uma representação formal das leis de Mendel

,4a x .Aa = .:.4.A + ;Aa + :-aa.

Na seção 2.4 vimos, pela lei de Hardy-\Veinberg, que os pontos de estabilidade, numa

população mendeliana de zigotos, são dados pelos termos de (p + q)'. Ou, mais generi-

camente, em populações "mendelianas" os ])ontos de estabilidade são determinados pelos

62
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termos da expansão multinomial

(P: + P, + . . . + P«)" Cj:,...,i. P''
+...+im=n

onde Cj:,...,i. = ;;i"'! . Este resultado, na verdade, é a própria definição de populações

mendelianas poliplóides com múltiplos alelos.

Outro fato importante de se notei é que o operador evolução y transforma um

e[emento do espaço de fase, que é um simp]exo em ]R", da popu]ação ne]e mesmo, o que

sugere a existência da propriedade algébrica de fechamento. O operador y, na verdade,

pode ser pensado como o quadrado de um elemento do simplexo, resultando num segundo

elemento do mesmo simplexo.

Nestas considerações pode-se notar a ocorrência de algum)a estrutura algébrica em

populações com o modelo adorado. Neste capítulo descieveiemos exatamente a tolma-

lização desses fatos algébricos. Definiremos a álgebra populacional, a álgebra de Bernstein

e, geneticamente, a álgebra de Bernstein de ordem k. Veremos algumas propriedades im-

portantes, entre as quais a mais importante é a existência de uma decomposição de Pierce

para as álgebras de Bernstein.

3.1 Algebra Populacional
#

e de Bernstein.

Definição 3.1 t/ma á/geZ)ra popa/acionaP é wm espaço velaria/ n-dámensíona/ Á

.A = jet, . . . , e«IR,,

com um conjunto de números, chamados constantes estruturais de A, vijK (z)j,k

1-, . . . ,n), satisfazendo as condições estocásticas

n'ijk = n'jix; ? 0,

l também chamada álgebra estocástica
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X Y Z X Y Z

F2 # FI

Figura 3.1: Interpretação biológica das álgebras não-associativas

e uma operação mzu/Záp/ácação de$náda por

eie:f = }: aijk ek.
k-l

(3.1)

A peculiaridade das álgebras populacionais são as constantes estruturais. Estas

constantes de fato definem a sua estrutura algébrica, sendo, portanto, uma parte fun-

damental da álgebra. Podemos identificar, na verdade, os elementos de Á, como espaço

vetoria[, com os do espaço real ]R"

Biologicamente cada elemento # = :1:? zie{ C .A, com 0 5; ai 5; 1, i= 1, . . . ,n, e

>l,Li aí :: 1, corresponde a um estado da população, isto é, uma geração da população.

De fato, escrevendo o elemento 3 na coima vetorial = = (zl, . . . ,#.), este vedor, com as

condições estocásticas pala zi's, representa exatamente uma distribuição de frequência da

população, sendo z{ a frequência do elemento ei. Se y = )1'j.i yjej corresponde a uma

segunda população y, então a população filial, resultante do cruzamento entre X e y , é

representada pelo produto

«y - (E«.'.)(Eyjej) - }:( E *:«.j*g/j)'*.
i=1 .j=i k=i {,j=l

Pela interpretação biológica fica claro que o produto entre as populações X e y unido

com unia população Z, em geral, não é igual à união de X com o produto das populações

}/ e Z. Graficamente isso pode ser visto na Figura 3.1. Logo, a álgebra populacional, em

geral, é não-associativa. Pela simetria das constantes estruturais, rija = ajik, fica evidente

que a álgebra .A é comutativa

(3.2)

Exemp[o [. Consideremos uma popu]ação dip](lide com a]e]os al,. . . , a.,. Assumimos

que os homozigotos amai produzem, somente, o gameta a{ e que os hetelozigotos afaz,
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(ã # .j), produzem gametas aí e aj em proporções iguais, {,.j = 1,...,m. Usando os

símbolos de Kronecker
l se i = .j

0 se í :#j
podemos escrevem os coeficientes de hereditariedade na forma

";j*(Ó;*+Ój*),(i,j,A - :,...,«.)-(3.3)

Esta população é exatamente a população naendeliana de gametas com llz apelos descrita

no Exemplo 4 ($1.5). Algebricamente, podemos descrevo-la em termos de uma álgebia G,

gerada por al, . . . , am, com constantes está'uturais a-ijk definidas poi' (3.3) e multiplicação

dehnida poi
7n,

afaz = }: nijh ab
k-l

como em (3.1). Esta multiplicação, na verdade, deduz-se a

".«j (":+'j) (á,j -l,...,m)-

Por descrever uma população de gametas, a álgebra. populacional G será dita á/geó?a

gamétãca.

Exemplo 2. Consideremos, ágata, a população mendeliana de zigotos com nz alelos,

"ii,. . -,aíj,.. .,a.. (í $ .j). As suas constantes hereditárias são dadas por (1.7) (cf.

Exemplo 5, g1.6), isto é,

l aijka,,* se É = /
n'i{.ts.kl :: $

1. aijknt.Z + nfjZnt.k se k </

onde os n-íjk são as constantes da população de gamelas correspondentes. A álgebra

populacional relacionada a esta população é .Z = lata, . . . ,amml cujas constantes estru-

turais são «ij,.,,i;i,(á,.j,t,s,k,/ = 1,...,m),(ã 5; .j, t $ s, k 5; Z) dadas poi (3.4) ea

multiplicação definidas por

ica.cão deduz se a
Q

(3.4)

m Z

"ij«.; ' }. >, '''íj,..,ki'kl.
/::l k=l

Atribuindo os valores de aíjt na equação acima, a operação multipl

"'j«.. - ;(««0,0"w0,0 + "«0,4'm0,4 + ««0,0'm ,0 + "«b,4""o,d),
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onde m(á,.j) min(i,.j) e M(i,.j) = max({,.j). A álgebra Z é chamada áZgeZ,ra zágóZáca

Note que a álgebra zigótica Z está relacionada com a álgebra ganlética G através

da equação (3.4). Na realidade Z foi construído a partir de G, isto é, a álgebra zigótica foi

obtida a partir da álgebra gamética através da relação (3.4). Este processo de construção

é chamado dup/ácação comufaíáua.

Exemplo 3. A álgebra populacional relacionada à população beinsteiniana genética

com diferenciação sexual a nível de genes é dada por .A = laia,. -- ,aÍ:f,. . .,a..l (á

1, . . . , n; .j = 1, . . . , m) com as consta.ntes estruturais nij,t,,kl sendo definidas pol-

1 1 se (A,/)
7i {.j,{.j,kZ = S

l 0 ;e (k, /) # (í,.j)
se (t, sl = (z,.7 ) e

Í { se (k,/) (Ê,J)
n'{.j,t.,tl - $

1 0 se(É,/)#(í,')e(k,/)#(t,.j)

se (t,s) # (i,.j) (cf. Exemplo 7, g1.5). Assim, a multiplicação em .4 é dada poi

aíj"t' - ãaíq + ãatj-

] l

Na realidade a pa.itir da tabela populacional de qualquer população define-se uma

álgebra populacional. Isso porque as constantes estruturais da álgebra são exatamente as

coordenadas dos vetores distribuição de probabilidades e estes são as entoadas da tabela

populacional.

Na álgebra populacional .4v = let, . . . , e«lIR consideremos o funcional s definido

por

.(E«.';) - E«..
{=1 {::1

Sendo = = E: atei e g/ = E? 3/{ei, então por (3.2) temos que

(zg)t = }: «'ijkaÍgJ(k = 1,...,?z).
{,.j=l

n n

1:1 h l
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.Portanto,

.(«v) - E(«3/)* - E «:j*«.pj - >ll: (E«:j*),:vj - E ";"',
k= 1 k,i,.j=t {,.j::i k=1 {,.j=l

s(«y) ).(y),

e, assim, s é um homomorfismo de álgebia. Note que a ocoiiência de um holnomolfismo

de álgebra numa determinada álgebra é um fato inerente à própria estrutura da álgebra ,

como foi o caso do homomoríismo s em .4. Um outro exemplo: seja T um operador linear

num espaço vetorial 1? e to um funcional linear tal que w(T(z)) = w(a:), para todo 3 C -B

Definimos a multiplicação poi

«y «)r(z/) + «'(y)r(-)).

lemos

«,('z/) - ;('"(")'"(rv) + '"(v)'-(r")) - il('"(")'"(g/) + '"(v)'"(")) - '"(")'"(v),

isto é, to é um homomorfismo de álgebia em -B. Quando T =1 a multiplicação define, na

verdade, a popu]ação mende]ialla G do Exemp]o ] (vide Exemplo 4), razão pela qual ela

é chamada áZgebra ?z7z faria

Definição 3.2 Unha álgebia de Bernstein é uma á/geZ)ra rea/ Á, comutaZáua e não-associa-

tiva, munido de llm homomor$smo não-triuia! de álgebras s : A --} EL, denominado "peso",

cujos elementos satis.fazem a identidade

-'«' - .(«)'«' (3.6)

Exemplo 4. Consideremos a álgebra populacional G = lai, - - . , a.l do Exemplo 1. Con-

sideremos também o funcional linear definido por to(ai) = 1, i= 1, . . . , n. Demonstremos

primeiramente, que to é um homomorfismo. De fato, para os geradores al, . . . , a. de G

isto é uma consequência imediata:

«,(«;«j) «:j*«*) E«:j*.«(«.)
k=1 k=1 k=l

ijJ; = l 1«.) .« ( «j )
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Como

«(E«.«:) - E«:«(«.) - E«.
{=1 {=1 {=1

então w é exatamente o homomorfismo s definido em (3.5). A multiplicação em G, usando

zo, pode ser escrita da seguinte forma

«g/ «)g/ +«,(z/)«), «,y c G.

De fato, se z = >1:L:i afaz e y = )ll:;:::i Pjaj então

Z...J '' t t"' 3'" t'"3

E «:a.dc:-s)
{,.j=i

ic «: E p..J -- !c «.«: E p;;,' i:l j-l ' {:l j-i

i('-(")v + "(g/)")

Em particular para y - 2 temos que a;2 = to(a)#. Elevando-se ao quadrado obtemos a

identidade de Bernstein (3'y = to(zy='. Portanto, G é uma álgebia. de Bernstein

Exenaplo 5. A álgebra zigótica Z, definida no Exemplo 2, é uma álgebia de Bernstein.

A sua demonstração, porém, está além do escopo deste trabalho. Para uma referência,

pode-se consultar, por exemplo, IWõrz-Busekrosl pg. 206. A interpretação biológica da

condição de Bernstein nesta álgebia é exatamente a lei de Haidy-Weinbeig

3.2 Propriedades Básicas em Algebras deBernstein.
Z

Nesta seção veremos algumas propriedades numa álgebra de Bernstein -B que se

referem ao hoi-nomorfismo peso, aos idempotentes e, principalmente, à existência de uma

decomposição de Pieice em -B. Como casos particulares, veremos alguns exemplos de

álgebras de Bernstein.
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Vamos considerar á]gebras sobre o corpo ]R mas os resultados continuam válidos

quando ]R é substituído por um corpo infinito qualquer de característica # 2.

Proposição 3.1 Se -B é uma á/febra de 13ernste n com a /unção peso s então os idem

potentes n,ã,o-n,ralos de B são da forma e -. =1 tat que sÇ=) - \

Demonstração. Seja e C .B um idempotente não-nulo, isto é, e2 = e. Pela condição

de Bernstein temos que . = e' = (e'y=s(eye'=.(e')e'=s(e)e, de onde (l -- .(e))e = 0.

Como e # 0 então s(e) = 1. Reciprocamente, seja z C B talque s(z) = 1. Então

s(z') = s(a;y = 1, de onde z' # 0. Pela condição de Beinstein (z'): = #'. Logo #' é

idempotente. []

Como consequência desta proposição temos que toda álgebra de Bernstein possui

pelo menos, um idempotente (basta tomai um elemento de peso l).

Proposição 3.2 Numa á/febra de BernsteÍn B o homomor$smo peso s é unicamente

determinado.

Demonstração. l.)

uma decomposição

B = ]Re © Ker(s). (3.7)

para algum elemento idempotente e. Como e é idempotente, pela Proposição 3.1, s(e) = 1.

Seja « C B. Tome:nos y = « -- s(.)e. Como .(g/) = .(«) -- s(=).(e) = 0 e«tão y C Ker(').

Logo, para todo z C B, existe y C l<er(s) tanque z = s(z)e + y, isto é, -B = H,e + l<ei(s).

Como Re n Ker(s) = 101 então a soma é direta e (3.7) está provado

Seja to um segundo homomorfismo não-trivial em B. Se s(z) = 0, pela condição

de Bernstein (3.6), .«'(z) = .«((z'y) = -«(.'(a)z:) = 0, portanto .«(z) = 0, isto é, «, = .

em I';er(s). Pala completei a demonstração basta provei, devido à decomposição (3.7),

que to(e) = s(e). Pela Proposição 3.1 sabemos que s(e) = 1. Por outro lado, como e' = e



Capítulo 3: Álgebras de Bernstein 70

''mos q- ««(ey = .«(e) de onde «,(e) = 0 ou ««(e) = 1. h4as como «, é «ão-tri«i.l temos

necessariamente w(e) = 1. O

Assim, numa álgebra populacional de Bernstein, s = }:Z:. açi é o único homo-

morfismo existente. Seja, agora, B uma. álgebra de Bernstein com a função peso s e

um elemento idempotente e. Para as próximas considerações definimos o opera.dor linear

.L. : l<er(s) --, Ker(s) po:

.L.(a) = ez

e denotamos U =lm.L. e Z=1<ei.L..

Teorema 3.1 Seja B uma á/geZ)ra de Bernste n com Ãomomor$am.

idempotente e. Então:

(1) 'ZIZ: = L.;

(2) UZ C U, U' C Z, Z' C U, UZ'

(3) B decompõe-s. n« se«« di,«t.

.B = ]Re a) t/ a) Z;

(.4) a decomposição de cada elemento = C B e seu quadrado é dado pol

.(«). + « + ,,

.(,)'. + (.(«)u + 2«, + ;') + «';

(3.8)

(3.9)Z2

ÍSJ P«« Íod. « C /G«.)
(«'y (3.10)

e para todo u C t/, z C Z

u3 - 0 (3.11)

(3.12)

l3.13)

(3.14)

l3.is)

«(u,)

zzz2 - 0

«'(u.)

uz)z: = 0
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2
(3.16)

l3.17)

Demonstração.

(1) Seja :« C ]<ei(s). Consideremos todos os e]ementos da forma e + À#, onde À C ]R.

Como s(e + Àz) = s(e) + Às(z) = 1, pela condição de Bernstein temos (lue

((.+ À«):)' + À«y

Desenvolvendo esta equação, usando e2 = e, obtemos

(e + 2Àe: + À2z2)2:: e + 2Àe#+ À2=2,

ou seja

À4(z2)2 + 4À3(e#)sç2 + À2(4(ez)2 + 2ez2 «') + 2À(2.(e:«) - «) (3.18)

Como esta equação é satisfeita para todo À C ]R, todos os coeficientes em À sào identica

mente nulos:

(«')'

('«)«'

4(ez)2 + 2ea2 -- a2

2.(e«) - .«

(3.19)

l3.20)

(3.21)

l3.22)

De (3.22) temos 2L:(#) -- -L.(#) = 0, pata todo 3 € ]<ei(s), ou seja, 2.L: = L..

(2) Sejam u C t/ e z C Z. Consideremos todos os elementos da forma. ou + Pz, onde

a,P C ]R,. Como au + Pz C I':ei(s), usando (3.21), obtemos

4(e(au + P;)y + 2.(a« + #;)' (a« + Pz): 0

ou, equivalentemente, usando o fato de que ez = .L.(z) = 0 poi definição e eu

2a'(e«')+ 2aP(2.(«.) - u,)+ P'(2e;: - .')
(1)

1)01'2
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Como a, # variam em Et, então os coeficientes de a2, aP e P2 são identicamente nulos

.«' («;) uz = 0, 2ez2 -- z2 = 0

Pela segunda equação: uz = e(2uz) = -L.(2uz); portanto t/Z C t/. Substituindo u poi

ui + u2 na primeira equação temos que 2e(ulu2) = 0, isto é, -L.(ulu2) = 0. Portanto,

U2 C Z. Substituindo z poi zi + z2 na terceira equação obtemos 2e(zlz2) zlz2 = 0, isto

é, ziz2 = .L.(2zlz2). Portanto, Z2 C t/. Substituindo a por au + Pz na equação (3.20)
f) hT. PTTI n q

(e(au + a,))(au + P.):

Observando novamente que eu = u e ez = 0 então temos

i«'«;+«'p«(-)+ «p:«,:-'.

Pelas mesmas ]'azões como antes os coeficientes das vai'iáveis a3, a2/3 e o/i2 sào idelltica.

mente nulos. Em particular,

tzz2 :: 0.

Logo, pondo zi + z2 no lugar de z, obtemos u(ziz2) = 0. Portanto, U.Z2 = 0.

(3) Consideremos a decomposição (3.7) obtida na demonstração da Proposição 3.2. Seja

z C Ker(s). Evidentemente 2e-; C U. Tomemos y = a -- 2ez. Como l,.(y)=Z.(#)

2.L.(ea)=.[.(r) -- 2-/;:(a)=-L.(a) -- Z.(a) = 0 então y C Z. Assim, pala todo :« C ]<e:(s),

pode-se escrever a; = 2ez + #, onde y C Z, isto é, l<ei(s) C U + Z. Reciprocamente, como

U C Ker(s) e Z C l<er(s), é claro que U + Z C Kel(s). Assim

Ker(.)

Apoia, se ea C t/ n Z então -L.(ez) 0, ou seja, {ez = 0. Então, a soma. é direta

l<e:(.) = U © Z. l3.23)

Juntando (3.7) e (3.23) temos, finalmente,

.B =IRc© U(DZ
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(4) Pela decomposição em (3) todo elemento # C B pode ser representado por

r = Àe + u + z,

onde À C ]R, u C U e z C Z são unicamente determinados. E fácil provar que À = s(a)
Então temos

Elevando-se ao quadrado temos

z' = s(=ye' + u'+ z' + 2s(sç)eu+ 2s(z)ez + 2u

(.,Olmo e2 = e, eU ;Ç« . .. -tã.

«' «y. + (.(«)u + 2u; + ,') + «'

Pelo item (2) fica claro que s(=)u + 2uz + z' C U e que u' C Z.

(5) A equação (3.10) segue imediatamente da condição de Bernstein e tanibéln foi provada

em (3.19). Tomando-se au + Pz C l<er(s) como em (2) e substituindo em (3.19) obtemos

((a«+ P;yy

de onde

a'(u')' + 4a3P.'(u;)+ 2a'#'(2(u.y + u:,')+ 4aP;(u;);'+ P'(;'): 0;

«'(u;) y + u'.' (u,),'

Como uz C UZ C U e U2 C Z então (uz)2 C Z. Da mesma forma, como u2 C U2 C Z

e z2 C Z2 C U então u2z2 C ZU C U. Como u n z :: 101 então, pela segunda equação,

rl Prl 1 1 7 1 Tll rlq rl 1 1 p

(u;)' e u:,:

Tomando-se o mesmo au + Pz como antes e substituindo em (3.20) temos

(.(a« + P;))(au + P,y
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de onde

;«'«(«') + .''P«(«') + ;«P'«z:

portanto

«(«') -) «,'

Fica assim demonstrado o item (5), observando que u:3 = u(u') = u'u devido à comuta.
tividade de .B. O

A recíproca do Teorema 3.1 com as condições (1),(3),(4),(5) também é verdadeira

como afirma o seguinte resultado.

Teorema 3.2 Seja ,4 uma á/febra com u7rz homomor$smo s e zzm eZemenío dem;)oZenZe

e satisfaze-«d,o '«s co«.lições (t),(3),(4),(S) do Teorema 3.1. E-«Lão, A é «-«« á\g.b..a d,.

Bernstein.

Demonstração. Pelas condições (3) e (4) todo elemento 3 C .4 é da forma

« -)e + « + ,,

onde u C U e z C .Z são unicamente determinados, e o seu quadrado é dado poi

«' y. + (.(«)u + 2u; + ;:) + «:,

onde s(a)u + 2uz + z' C U e u' C Z. Pelas condições (1) e (5) prova-se que

(«')' - .(«)',',

isto é, 4 é uma álgebra de Bernstein. n

Proposição 3.3 Sega -B ?íma á/gebz'a de Bernste n com o Àomomol$szno 7)eso s e um

falem,Gato idempotente e. Então todos os idem'potentes de B são da, fol'ma

e + u + u', (3.24)

onde u C U
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Demonstração. Pela proposição (3.1) sabemos que todo idempotente ei C .B é de peso

1. Logo, por (3.8) sua decomposição é dada por

ei = e + u + z,

onde u C U e z C Z são unicamente deternünados. Pol (3.9) temos que

. + (« + 2u; + ,') + «:

Rias ez = ei, então, comparando estas duas decomposições, temos

U2

u + 2ttz + zu

(3.25)

(3.26)

Se z = u' então uz = tl(u') = 0, poi (3.11), e z' =(tl'y = 0, por(3.10). Logo,(3.26) é

satisfeita pala todo z = u2. Assim sendo, os idempotentes de -B são da coima (3.24). []

A decomposição (3.8) de uma álgebra de Bernstein, em geral, depende da escolha

do elemento idempotente e. Se e' é um outro idempotente a relação entre as decomposições

B Irei Ua)Z e .B =jRe'® U'(])Z /

)

é dada poi

U' = {u + 2uui l u C U}

Z' 2(«: + u?), 1 , C Z}

onde e' = e + ui + uf

Embora a decomposição B = ]Re a) Z./ a) Z de uma álgebia. de Beinstein depellda

da escolha do idempotente, a dimensão de U não depende de e, isto é, este número é um

invariante de .B. Este fato pode sei deduzido pela Proposição 3.3. Seja r =dimU. Como

U2 C Z e u n z :: 101 então todo idelnpotente de B, representado poi e + u + tzz, onde

u C U (cf. (3.24)) é unicamente determinado por u C U. Logo, o conjunto de todos os

idenapotentes de -B é uma família parametrizada poi uma base de U sobre IR. Então, a

dimensão de t/ é uma constante, isto é, r é independente de e.
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Podemos, assim, associar a cada á]gebra de Bernstein -B = ]Re © t/ a) Z um par

de inteiros (I' + 1, d), denominado o tipo da álgebra , onde

r = dimU e d = dimZ

Evidentemente a soma dos dois inteiros, r + l e d, é igual a dimensão de 1?. Nos casos

particulares em que r = 0 ou d = 0 temos o seguinte resultado.

Teorema 3.3 Sela -B uma á/geóra de -BernsíeÍn de dimensão m + l com a /unção peso s.

(1) Se B é do üpo (L,m) e,«tão B possui "«.lamente um id.«pote'«t. . e « multiplic.ção

é, da,da,'por

«y = .(a);(g/)e, Va,g/ C .B.

(2) Se B é do tipo (m -F 1)0) elttão todo elemelzto de B de peso l é UTit ideml)atente e a

multiplicação é dada por

«y (-)y+'(y)«), V«,y € .B.

Demonstração. Relativo a um idempotente e C .B, esta álgebia de Beinstein decompõe-

se em .B = ]Re © t/ © Z.

(1) Seja (l,m) o tipo de -B, isto é, dimU=0; então, t/ = 101. Pela Proposição 3.3 resulta

que B possui exatamente ul-n idempotente, o piópiio e acima escolhido. Sejam zi, a2 C -B.

Como, pela decomposição, existem únicos zl , z2 C Z tais que

zi = s(zí)e + z{, { = 1,2

então

alZ2 s(,:).(«,). + .(z:)-,+ s(«,)e.: + ;-;,

.(«:).(«,).,

já que ez{ = 0 e zlz2 C Z' C U = 101.

(2) Seja -B do tipo (m + 1,0), isto é, dimU = nz. Então Z = 101 e -B = IRe © U. Como

U2 C Z a Proposição 3.3 implica que os idempotentes de B são dados pol {e+u l u C ü'}.
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Pela decomposição de -B isso significa que todo elemento de peso l é um idempotente

Sejam zi, z2 C .B. Então, existem únicos ui, u2 C t/ tais que

zi = s(zi)e + ui, ã = 1,2

Como ulu2 C Z 101 e«tão temos

":«, - .(«J.(«J. + ;.(«J«, + ;.(,a«:

;.(":)('(",)' + ",)+ ;'(",)('(":)' + "-)
i('(«:)«: +'(«,)«-). []

Este resultado significa que, a menos de isomorfismo, pala cada inteiro ?lz + l,

existe uma única álgebra do tipo (l, m) e uma única álgebra do tipo (?lz + 1, 0).

Uma álgebra de Bernstem li do tipo l.nz + 1, d) com a função peso s é dita norma/

se o espaço vetorial de toda.s as formas invariantes em B, isto é, o espaço das formas

[ineares / : .B --} ]R satisfazendo a. identidade

.f("v) - '(")/(v) +j(g}/lJl©

tem dimensão m + l

Existem, na verdade, diversa.s caracterizações equivalentes destas álgeblas, uma

das quais usaremos como a própria definição (sem, entretanto, demonstiai sua equivalên-

cia com a deÊnição original).

Definição 3.3 Sda B umíz áZgeZPra de BernsfeÍn com a /unção peso s. -B é data normal

se Q seguinte ide cidade é satisfeitcl

«'y («)«y V«,y C B

Teores-na 3.4 Sega B uma á/geb7'a de Bernstein com a /unção peso s decom])opta em

.B = ]R,e© Z./a)Z em re/anão a uln ádempoíe7zZe e C B, con/orbe r3.8). Então as sega ates
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prof'piedades são aqui utentes:

(1) B é normal.

ÍPJ uz z'

(3) O quadrado de todo = = s(z)e -F u -+ z C B é dado por

«' «)'e + .(«)«+ «'

Denaonstração. Sejam #,y C B arbitrários. Então, existem únicos ui,u2 € U e zl, z2 C

Z (que dependem de # e 3/) tais clue z = s(z)e + ui + z: e y = s(g/)e + u2 + z,. Pelo

Teorema 3.1 segue que

s(«)«y .(«)('(«)e+ «-+ ;:)(.(y). + «,+ z,)

.(«)'. +l( (i («)«,+li «:+«:;J+ ( («,;-+;-,JI
+.(,)U-«2

e

Is(*y.+(;(«)«: + 2«:;- + ,Í) + «?l(.(g/). + «2 + ;,)
.(«):.(y)e +

+i.(")(li'(")",+ ;;(z')":+ "-',) + '(z')("-'-+ li,?) +
+(Uf«, + «?,,+ 2(«-;:).,+ ;f.,)l +

+l.(«)«:«, + 2(u:;-)«,l.

Em todo caso as componentes em ]Re de s(a)ay e ='y são iguais.

(1) Suponhamos que -B seja nominal. Então, as componentes em U e Z de s(:)zy e z'y

devem coincidir pala todo z, g/ € -B. Em particular, a equação

lv)(":; + ;;?)+("?",+ "?;, + 2(":;-);,+ ;f;,)
deve ser satisfeita para todo s(z),s(y) C 111{ e todo ui,u2 C U e zi,z2 C Z. Como

s(z) e s(y) podem variam livremente em R então os três termos entre parênteses são

identicamente nulosl em particular,

.(,)(«,;: + ;:,,)9 l

U2ZI + ZI Z2 0, Vu2 C Z./, zi,z2 C Z'
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Pal a 9,. 0 esta equação implica em

u2z. = 0, Vu2 C U, Vzl C Z,

isto é, t/Z 101 e com a2 :: 0 segue que

zlz2 = 0, Vzl, zu € Z,

isto é, Z' = 10]. Logo (2) é satisfeito.

(11) Suponhamos que vale (2). Então, as componentes em U e Z de s(3)ay e z'g/, na

decomposição dada acima, ambas deduzem-se a {s(z)(s(y)ui +s(z)u2) e s(z)ulu2, :espec-

tivamente. Logo, -B é normal.

(111) A implicação (2)--,(3) é óbvia tendo en] vista a decomposição (3.9).

(IV) Suponhamos que vale (3). Comparando a iepiesentaçã.o de =' dada. en] (3) com a

representação dada em (3.9) segue-se que

2uz + z2 := 0, 'qu, Ç: U, 'qz e: Z

Em paiticulai, para u 0, obtemos

' = 0, Vz C Z,

e, consequentemente,

2uz = 0, Vu C U, Vz C Z.

Da última equação temos UZ = 101. Da penúltima, para z] , z2 e zl + z2, respectivamente,
obtemos

zf + 2ziz2 + z! :: 0;

logo,

zlz2 = 0, Vzi, z2 C Z

isto é, Z' = 101. Portanto, (2) é vá]ido. []

Observamos que, como a definição de álgebra normal é independente de idena-

potentes, as propriedades (2) e (3) deste teorema são válidas pala qualquer idempotente

eC B
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Exemplo 6. As álgebras de Bernstein do tipo (l,m) e (m + 1, 0) são normais. De fato,

no primeiro caso temos U = 101. Logo, como UZ C U e Z2 C U, as condições (2) são

satisfeitas. No segundo caso (2) é satisfeito mais evidentemente, pois Z = 101.

3.3 Algebras de IBernstein de ordem Ã;.
P

Nesta seção /{ denota um corpo infinito de característica. # 2

O conceito de álgebia de Beinstein pode sei generalizado cla seguinte forma. Seja

,4 uma álgebia não-associativa sobre um corpo /t' Definindo as potências plenas de um

elemento 3 C ,4 pol' #]l] = z, z]2] :: z2, . . . , z]n+l] = a]n]=[«], a condição de Bei'nstein dada.

em (3.6) pode ser escrita da seguinte forma

.[;] (ay«[']

Definimos a álgebia de Beinstein de oideln k generalizando esta condição

Definição 3.4 Uma áZgeó7'a de BernsZeán de ordem É rt ? IJ consiste de ?lmn á/geZ)ra

leão-associativa comutativa A sobre ILm corpo I':, um homomor$smo uão-triuiat de átgebt'a

s : A ----} 1( e c'alias potências plenas de cada elemento z (i A satisfazem a identidade

z[A+'] = s(s)''z]k+:]. l3.27)

Se .4 é uma álgebla ])opulacional e cada elemento 3 C .4 ie])lesenta a distribuição

de frequência genotípica inicial (neste caso, s(z) = 1), então =]k] iepiesenta a distribuição

de frequência na k-ésima geração. Agora, se .A satisfaz a identidade (3.27) ente.o temos

ztk+21 = z]k+i], isto é, a população está em equilíbrio após k + l relações. Isso

significa que, independentemente da distribuição de frequência inicial, a população alcança

a estabilidade na É + l-ésima geração.

No caso k = 1 temos exala.inellte a. álgebra. de Bernstein. Na. realidade diversas

propriedades da álgebia de Bernstein podem ser generalizadas, isto é, elas são válidas
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também na álgebra de ordem k. E o caso, pol exemplo, da Proposição 3.1 e parte do

Teorema 3.1. (Para a. demonstração, veja o artigo de IHentzel/Peresi/Holgatel).

As condições estabelecidas nesta proposição sugerem a seguinte classe de exem

pios. Sejam P c Q espaços vetoriais sobre /í' e T : Q --, Q uma transformação linear. No

produto cartesiano /{ x P x Q definimos a adição e a multiplicação pol escalam componente

a componente, e a multiplicação poi

(«, ", y)('-', "', v') -(a'-', il('-"'+ '-'«), ;r('-z/'+ "'v))-

O funcional linear w((a, 3,y)) = a é um homomolfismo de álgebra. Poi indução sobre /
(/ > 1) podemos provar que

(a, « , y) ['] (a'''' , a.p''' -' ) :c , o.p'':-nT'-:(y))

A condição (3.27) é satisfeita se e somente se Tk+:(y) = 7'k(y) para qualquer / C C?.

Portanto, a álgebra /{ x P x Q é uma álgebra de Bernstein de ordem k se e somente

se Tk+: = Tk. Note que se esta condição é satisfeita e tomando e = (1,0,0) então

U {n (0,«,y)je« } xPxlycQ r(y) -Íolxpxl:«r*
Z = {0} x {0} x l<er(Tk). Note também que IU © ZI' = 0.



(capítulo 4

Populações Bernsteinianas de Dois

Níveis.

Neste capítulo explicitaremos as possíveis populações bernsteinianas de dois ní

vens, isto é, populações cujo operador evolução é da forma

(4.1)

onde p é o operador meiose (portanto /zy = /z) e g um operador quadrático, satisfazendo

a condição de Bernstein

V'' (4 .2 )

Com isso resolve-se, parcialmente, o problema proposto por Bernstein que é o de achar

todos os operadores que atingem o equilíbrio na segtmda relação, ou seja, a resolução da

eq«.ção (4.2).

Esta resolução foi obtida por Lyubich entre 1971-73 com os artigos l41,lõl. Neste

capítulo seguimos basicamente a linha de raciocínio do próprio Lyubich exposta em l81,141

e l61. A demonstração dos resultados principais é precedida por diversos lemas, os quais

são agrupados em várias seções. Antes de começar o primeiro lema, porém, daremos, nas

próximas linhas, algumas definições básicas que serão de muita utilidade no que se segue.

82
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Definição 4.1 aponto l?ztremo)

Um e/emenfo e de um c07zJ nto O é dito um ponto extremo se

(ci C C') -:> c{ -' . (Í 1, ,«)

Nesta definição o símbolo ,- significa proporcionais, isto é, existe algum escalei Ài tal que

ci = Àie. Em palavras podemos dizei que e é um ponto extremo se pala. toda decomposição

de e em elementos de C', estes são proporcionais a e.

No caso particular em que (7 é o c07zuezo enz;o/ueníe: de um conjunto de elementos

distintos ei, . . . , e.., isto é,

E
{:1

Ài ?. 0, Àí = 1},

ei é um ponto extremo se

(a{ 20,>ll:ai=1) -::> ei Vátalqueai>0.

Em palavras podemos dizei' que ez é um ponto extremo se só pode sei decomposto em

partes de si mesmo.

lt

Definimos um colhe po/ Cara/ como sendo um subconjunto C de uln espaço vetoiial

real V da forma

C' = {E: atei l a:, . . . , a. ? 0},

para algum número m de geradores ei,...,e« C O. Dizemos que o conjunto -B

{ei, . . . ,e.} é uma base de O se cada um dos seus elementos é um ponto extremo de
C' e m é o menor inteiro com esta característica. Em outras palavras, podemos dizei que

base de um cone é o menor número de pontos extremos que geram o cones. E importante

notar, porém, que estes elementos podem não ser linearmente independentes, quando con-

siderados como elementos do espaço I'' (basta tomar, por exemplo, nz >dimV). No caso

'o menor convexo que contém um determinado conjunto

prepare a analogia desta definição com a definição de uma base de um espaço vetorial

lt
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em que -B é um conjunto l.i. dizemos que C' é um cone miniedral3. Entretanto, sempre

é possível formar entre os geradores de C' uma base de C eliminando os que não são

pontos extremos e os pontos extremos repetidos, isto é, proporcionais a um determinado

ponto extremo. De fato, se er não é um ponto extremo então existe uma decomposição

el = E:Z:: Àiei(Ài ? 0) e um coeficiente À. > 0 tal que e. # el. Seja .4 o conjunto de

todos os índices com estas características. Seja B o conjunto dos demais índices # pala

os quais ep 'w el. Então

el = }: À.*e.. + }: opepae.4 PCa

(l - }: ,Xp)e.

Evidentemente b = 1 l:PC ÀP # 0, pois no lado direito existe ao menos um À. não nulo

e os demais coeficientes são não-negativos. Logo,

.. - E(f)..
isto é, el pode ser gerado pelos demais elementos. Assim, podemos sempre consideiai -B

como uma base do cone C sem perda de generalidade.

4.1 A Algebra Associada a Populações Bernsteinia-
nas Normais de Dois ]Níveis.

Relacionada a uma população 11" de zigotos {ei, . . . , e«} cona coeficientes de he-

reditariedade mija ({,J, k = 1, . . . ,n) sujeitos às condições

rija = n-jik ? 0, }: n-íjA; = 1.

consideremos a álgebra .Ay = jei, . . . ,e«l gerada pelos zigotos el, . . . ,e. de 11", com a

multiplicação dada por

n

k l

ne como simplicia/

(4.3)

E
k-l

'segundo Lvubich em [41; Tadao Oda em f]]] o defi

eie.j :: xijKeK.
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As condições (4.3) definem .4V como uma álgebra populacional relacionada a ll" (cf

Definição 3.1) e nijk como suas constantes estruturais.

Pela primeira das condições (4.3) ,4V é comutativa. Em geral Áv é não-asso-

ciativa. Na verdade podemos identificar o espaço subjacente à álgebra .4V com o espaço IR"

pelo isomorfismo eí =(0, ... , 1,...,0) onde l está na á-ésima coordenada({ = 1,...,n)

Assim, AV como espaço vetoria] é isomoifo a ]R"

Definimos em Áv o funcional linear s por s(e{) = 1 (i = 1,. . . ,7z). Pela última

das condições (4.3) pode-se provam que

s(e:.j) = s(':)'(ej)

Então s é um homomorfismo de álgebra. Disso segue que o hiperplano s(z) = 1 é fechado

sob multiplicação, como também o cone = 2 0 e, portanto, o simplexo A"-: = {# l s(#) =

1, z 2. 0} que é o convexo envolvente do conjunto dos zigotos.

Por definição, o operador evolução y da população é dado pela equação

(}'(«))* = }: «'.j':":"j.
i,.j=1.

Na álgebra .Av esta equação escreve-se simplesmente l/(z) = #'; de fato

(E«:':y - E «:«j.:.j - E *:«j E":j*'*
{:l {,j:l {,J:t k-l

)l:( }: «.j*«;«j)e* >1:(y(«))*ek - V(,).
k:l {,j:i k-l

Consequentemente, s(y(a)) = s(a) e, portanto, s é uma forma inva:jante (cf. $2.3)

a2

Assim, no caso de uma população bernsteiniana a condição V2 = V escreve-se

algebricamente zzaç2 = 2 (a C a."'l). Aqui, vamos admitir que vale também z2a2 = z2

apara todo = com s(z) = 1). Isto não causará nenhuma perda de generalidade nas

aplicações que faremos nos capítulos 4 e 5. Esta última equação é equivalente a a2a2 =

s(z)'a' no espaç' todo (z C .Ay). De fato, se s(") # 0 então s(y) = 1, -d' y = ;Ü ',
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logo

("'): - (('(")vyy - ;(")'(z/'y - '("y(p') - '(")'(=ã;i): - '(")'"'
Neste caso Áv torna-se uma álgebra de Beinstein (cf. Definição 3.2) com o homomorfismo

Consideremos, ainda, o espaço /v das formas invariantes do simplexo A" i, isto

é, o conjunto das formas lineares ./ tal que .f(z') = /(a) para todo # € zX"'i. No espaço

todo (z C .4V) esta equação é equivalente a

/(,') - .(«)/(«), (4.4)

e, consequentemente, à identidade

/("p) - '(")'f(v) + ;(v)/('). (4.5)

De fato, basta aplicar (4.4) para 3 + g/ e observar a linearidade de ./. Assim, /v é o espaço

das formas lineares em ,4V que satisfazem a identidade (4.5).

Definimos o espaço ortogonal de /v como sendo o subespaço /vl dos elementos

:z: C ,4V tais que ./(#) = 0 pala. todo / C /v. E fácil vei que /vl é um ideal de Á\,. Dc fato,

se 3 € /vl .ntão /(#) = 0 (V.r C rV); e-n partic-:la- s(=) = 0; logo, po: (4.5), /(zg/) = 0

(Vg/ C Á«, V/ C .rV), ist. é, «# C .rJ

Consideremos, ainda, o su[)conjunto C'v C -/v das formas lnvanantes de coehclen-

tes não-negativos ou, simplesmente, formas invariantes não-negativas. Estes coeficientes

não-negativos caracterizam o subconjunto CV clo espaço /v como um cone poliedlal em

/v. Consideremos, então, o conjunto de seus geradores que formam uma base de Gv

{p-, . . . , p.}, onde

(Z . . ,m)

são normalizados no sentido de que o maior de seus coeficientes

(veja a interpretação genética desta condição na seção 2.3)

(4.6)

: 1maxi pii
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As equações (4.6) definem um operador ]inear ]R" restrição ao

simplexo A"'i é o operador meiose /z (vede Definição 2.1). A invariância das formas #i

implica em p'i/ = #, que é a lei da preservação de genes.

Assumindo que a população possui estrutura gênica (sendo de dois-níveis), então

existe um operador quadrático g : ]R" n-l dado por

zJ; ' }, 'PijkP Pj
{,.j=l

de modo que y = gp. Assim, as coordenadas de y(aç) são dadas poi

(1'''(«))* 1: J*p;(«)pj(«) (« c .&"'').
{,.j=i

No espaço todo pode-se verificar que

1/(a + y) -- }'(«) - y(g/)

que, em termos de coordenadas, poi (4.8), assume a forma

(,v)*- E :j*(
{,.j=1 '

Sendo a população de dois-níveis então ela é beinsteinianal de fato y2 = ppy = yP =

1/. Assim, .4v é uma álgebra populacional de Bernstein relacionada a uma população

bernsteiniana de dois-níveis. O índice y em .4V indica a associação desta álgebra a uma

população definida pelo operador evolução l/

2

(4.7)

(4.8)

Uma população com operador evolução V é chamada reduto'ue/ se o número de

parâmetros é lnenoi do que ?z. Isso pode acontecem en] duas situações: existindo un] pai

de coordenadas al,z, tais que 'l'' depende somente da soma z/ + a, e do restante das

coordenadas (y não depende das coordenadas al e a, separadamente) ou existindo uma

dependência linear entre as variáveis (neste caso V não depende de alguma variável). No

caso contrário, a população diz-se árreduíz'ue/. Um zigoto ej eafá7zgae-se se #Ç = 0. Se dois

zigotos, ei, eJ;, não extinguem-se mas #f e zJ; são propor'cionais, isto é, um é múltiplo do

outro, então eles são. ditos do mesmo íãpo4

4compare com as definições em $1.5.
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Finalmente, uma população é dita norma/ se é irredutível, nenhum zigoto extin-

gue-se e não há zigotos do mesmo tipo. Estas restrições são naturais sob o ponto de vista

genético. Em nossas considerações a álgebra .4v está associada a uma população normal.

Consideremos o anulador da álgebra .4v definido por

An« 41, = {z l ay = 0 (g/ C Áv)}

Evidentemente Ann,4V é um ideal

Lei-na 4.1 Na á/geZira .4y associada a uma popa/anão óer7zsten ana de dois-nz'ueás lemos

AnDAr = /vl

Demonstração. Se z CAnn.Áy então z' = 0, logo s(a:) = 0. Pol (4.5) ./(z)s(g/) = 0 pala

todo y, isto é, /(z) = 0 para todo / C /l,. Portanto Ann.AV C /vl

Por outro lado, se z C /vl então p{(#) = 0 para todo í = 1,. . . ,m. Poi (4.9)

podemos concluir que (açy)k = 0 (É = 1,...,n), isto é, #y = 0 para todo y. Logo,

z C Ann.4v. Assim provámos que /vl C Ann.,4V. []

Consideremos agora a álgebra quociente QV = .4v/Ann.4V. Observemos que, em

Qv, todo'funcional linear/ não depende de representante de classe, isto é, se #--# CAnn,4V

então /(X) = .f(r), onde X e y dellota a classe de 3 e y respectivamente. De fato, pelo

Lema 4.1, temos = -- g/ C /vl então /(X }'') = /(a -- y+/va) = ./'(-rvx) = 0. Em particular,

o funcional s está bem definido em Qv. Na verdade, pode-se provei que o espaço dual de

Qv é isomorfo a /v.

Corolário 4.1 .4 m /tàp/ícação em Qy tem a seguá7zfe /arma

Xs(}''') + }'.(X)
9 (4.10)

Em paT'ticulat,

x: ) l4.ii)
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Demonstração. Pela condição (4.5) temos (lue

/(«y

pala todo ./:C /v; portanto,

««

v u OK-'J '")

!!q4lV'(d (m.,d .rf)

Como /x = Ann.Av pelo Lema 4.1 temos (4.10). []

4.2 A Relação entre Idempotência e Extremidade

Denotemos por .Ei , . . . , .E. as classes de equivalência dos elementos ei, . . . , e. da

base de .AV. Como s(e{) = 1 então e{ g AnnÁV, isto é, -Ei:# 0, pala todo {. Investigale-

mos, em .Av, o poliedro convexos Ev gerado pelos elementos -Ei , . . . , E., isto é, a imagem

do simplexo a"-i = {E'i;:: Àie{ l Ài, . . . , À. ? 0; >ll:L: Àf = 1}. Mais precisamente,

y = {>1: Ài-E{ l .X-,

Clonsideremos os pontos extremosa do poliedro EV, os quais são elementos de um sub-

conjunto de {-Ei, . . . , .E.}7. Por definição -EI é ponto extremo se, para toda decomposição

EI = E:::: ai-Ei(al, . . . ,a. 2 0; E:L: ai = 1), vale a implicação ai > 0 ::> .E{ = El; em

outras palavras, EI só pode ser decomposto em partes de si mesmo.

Sque pode ser interpretado como sendo um triângulo sólido, tetraedro sólido, pentaedro sólido,

enfim, um convexo sólido.

6geometricamente os vértices do poliedro.
'a rigor,

arestas

lt

Ele pode estar numa das faces oul ll lEí não precisa ser necessariamente um vértice do poliedro Se( .cessar] irieiirecis e
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Lema 4.2 Se E á ?im ponto ezfremo do po/cedro Ev então o subespaço em Áv gerado por

aqueles ei tais que Ei = E é uma subálgebra.

Demonstração. Se ei e ej são elementos do subespaço, então -E{ = Ej = E. Por (4.10)

temos -Ei-Ej = giÇ&-; logo Ei.Ej = .E. Pela fórmula

eíej = >ll: «ijtek (4.12)

segue que -E = )ll:Z:l níjkEk. Mas .E é um ponto extremo. Clonsequentemente Ek :: E

pala. ri.jx; > 0, isto é, apenas aqueles el; tais que .Ek = .E ocorrem no lado direito da

equação (4.12). Então, a multiplicação no espaço gerado por estes ek's é fechada, ou seja,

o subespaço é, na. verdade, uma subá]gebla. []

k l

Um índice / será dito {so/ado se .EI # Ej pala todo .j # /

Lellla 4.3 Sda J um hdáce iso/ado. Se -EI é am ponto ezíremo do po/ãed?'o Ev então el é

um {dempotente da áígebra Av

Denaonstração. Neste caso a subálgebra do Lema 4.2 consiste dos múltiplos do elemento

ei. Assim, (4.12) to:na-se, simplesmente, e? = Àei. Como s(e?) = s(el): = 1 então À = 1.

0

Lema 4.4 Se el é um dempoteztte da á/febra ,4v então -EI é um ponto extremo do po/áed?'o

Demonstração. Suponhamos que -EI não é um ponto extremo. Então existe uma decom.

posição .EI = EL;: CVi-E{ (ai, . . . ,a. 2 0, EL: a{ = 1) tal que para algum .j temos aj > 0

e -Ej # Ei. Ou, equivalentemente, concentrando todos os -EI no mesmo lado da equação,

existe um conjunto de índices J C {l, . . . ,n} tal que .EI = >1:jcJ Àj-Ej, com algum Àj > 0

(Ej:J Àj = 1) e -Ej # -Ei, para todo .j C J. De fato,

.El=lll:aj j+ l:a{.Ez (J= {il-Ei:#El}).
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Logo,

(l - E a.).E, - E aj-Ej.

Repare que o coeficiente do lado esquerdo não é nulo visto que, no lado oposto, há ao

menos um coeficiente não nulo. Então,

onde .Xj = .., . Como )ll:jc.Jaj + )ll:jelai = 1 então temos >ll:jCIÀj

obtemos uma nova decomposição para E{, a qual é equivalente a

Assim,

(mod Á««.A«),

de onde temos que # = el )ll:.ÍCJ Àjej C Ann 4v. Pela definição de AnnÁv, como el é

idempotente,

eiz = ei -- }: Àjejel = 0

de onde

: Àjeje. (}l: Àj

que é uma decomposição do elemento el do simplexo 6."'i

extremo deste simplexo então

Agora, como el é um ponto

e.je/ el (VJ tal que Àj > 0) (4.13)

Novamente, pela definição de AnnÁv, temos para todo A tal que ÀA > 0,

ehz = eAel -- }l: Àjehe.j = 0

e, por (4.13) temos eÀel = ei de modo que

(.Xj 2 0, }l: .Xj
jcJ

que é uma decomposição do elemento ei do simplexo zX"-i. Logo,

e/:,e.j :: ez (Vj tal que Àj > 0)
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Tomando h = .j assim temos ej = ei. Consequentemente, .E? = -Ei. Mas, pelo Corolário

4.1, E: = Ei. Então, .Ej = EI, que é uma contradição. Portanto, .EI é um ponto extremo

e o Lema está provado. []

Pode-se provar, na verdade, que o T]Úmero de zigotos idempotentes é pelo menos

igual a dimensão de /v. Igualmente verdadeiro é o fato de que todos os índices são isolados.

O seguinte Lema demonstra este último fato.

Lema 4.5 Se { # .j então E # Ei

Demonstração. Suponhamos que .E{ = -Ej. Então, .f(e{) = .f(e.Í) pala todo / C /v; en]

p»-ticula«, PA;(e{) = pk(ej),(k = 1,...,«), isto é, pki = PA;j(k = 1,...,«). E"tã',

Pkí f + Pk.Ísj + }, Pi;lzl

P*:(«; + «j) + }: P*."',
i#Í,.i

isto é, pk depende só de ai+ zj e au (/ # í,.j). Consequentemente V(#) também depende

só destes argumentos e a população é, portanto, redutível. Clontradição. D

n

l l

Clombinando os três lemas precedentes podemos concluir que

Lema 4.6 Para que o zigolo ef sega ide7npotenÍe é 7tecessá7'áo e su$cáeizíe que -E{ seja um

ponto extremo do poliedro Ev

Tendo, assim, visto a importância dos elementos idempotentes da álgebra .Av,

finalizaremos esta seção observando que se um zigoto ei é {dempote7tfe (e? = el) então

rnl = 1. E se el é não-ádempotente então a-UI < 1.
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4.3 O Princípio da Reciprocidade8

Denotamos por Gi(á = 1,. . . ,n) o conjunto dos índices / C {l, . . . ,n} tais que

pÍI > 0 (veja (4.6)). Por exemplo, se p{(#) = z2 + }z3 + {z5 então Gi = {2,3,5}. Eln

linguagem genética, Gi é o conjunto dos zigotos que, em meiose, produz o {-ésimo gene

Os zigotos cujos índices pertencem a G{ são ditos os geradores do á-ésimo gene (que é

representado pela sua coordenadas /zi.). Também dizemos que tal zigoto gera ou produz

o gene /z{. Isto é, o zigoto ei é um gerador do gene pí se a. coordenada correspondente zl

está presente na somatório de /zi, isto é, cujo coeficiente é não-nulo.

Lema 4.7 Se á # j então Gi ( Gj

Demonstração. Suponhamos que G{ C G.f. Portanto, se /lil > 0 então pjl > 0. Ou seja,

a ocorrência de =i em pi implica na ocorrência de al em pj. Consequentemente, todas as

coordenadas que ocorrem em p{ ocorrem também em {pj, onde o coeficiente { é tomado

por conveniência. Logo, podemos tomai um número e > 0 suficientemente pequeno de

modo que os coeficientes de {pj --cpÍ ainda sejam não-negativos. De fato, se ??zj é o menor

coeficiente positivo de pj (V/ = 1, . . . ,n, p.fl 2 mj > 0) basta tomar c < !?: se pi/ > 0

então p.ÍZ > 0, logo,

;pj. 'p«> ;mj-!T-p«- T(i-p~) eo

Assim, para as coordenadas que ocorrem em p{ o coeficiente correspondente em l /zj -- cpi

é positivo. Mas estas coordenada.s são a.s únicas que podem tornar algum coeficiente de

{pj -- cp{ negativo. Portanto, {pj cp{ é uma forma não-negativa.

E evidente que !Ípj + cpi também é uma. forma não-negativa. Portanto, ambas

as formas são elementos de C'V, e cuja soma é igual a pj, que é um absurdo, pois p.f é um

ponto extremo de C'V e, sendo i# .j, pi não é proporcional a pj, logo, l pj J: cpÍ não são

proporcionais a pj. O

8também chamado o Princípio da Herança Genica

9dizemos, por simplicidade, do "gene pi" significando o í-ésimo gene, correspondente à coordenada p.
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O próximo lema desempenha um papel muito importante pata o que segue. A

sua interpretação genética é dada como segue: se um certo gene é produzido, eln meiose,

poi um certo zigoto, então esse gene faz parte de todos os fitos da. feitihzação que dão

origem à formação daquele zigoto. Este é o princípio da reciprocidade. Sua formulação

matemática, em nosso contexto, pode ser dada como segue.

Lema 4.8 Se t C G, então a .forma quadrático =\ (pide 4.'7) é diuisíuel por F,

Demonstração. Seja

?:*(-) >ll: p:j*pj(«).

.Então, por (4.r ), temos

l
(}''(,))* :P;(«),7.*(«).

Pela invariância de p, no simplexo temos pala z C A"-i

E
k=1 {=1

P,(«) P.*(}''(-))* P.(«)T:(«),

onde

V.(«) 1: P,* *(z) (j l,. .. ,n).

Tomando-se a, = 0 para p C G,, como p,(aç) = E,.a, p,,a, (já que p,, = 0 pala p g G,),
então p,(3) = 0 para todo z C zX"'' tal que z, = 0 (p C G,). Consequentemente

à: P.(«),7.(a )

Como as formas pi e 77{ são não-negativas (esta última segue da primeira e da não-

negatividade dos coeficientes gijk), então no simplexo temos que

n

k l

]t

Pi(«)?{(r) = 0 (z,

Pala { # I', pelo Lema 4.7, temos que G{ ( G,, isto é, existe f C G{ tal que f g G,. Assim,
temos

Pí(z) = i +. . (Pí: > 0).
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Suponhamos, por absurdo, quc existe um índice s g G, tal que z. ocorre em 7?:

,7i(#) = c,=, + - - . (c. > 0)

Assim, temos

P:(«)q:(.)

com pita. > 0 ({ :# r). Isto é uma contradição, pois o lado direito não é identicamente

nulo (basta tomar, por exemplo, at = #; = { e o restante z{ = 0 se Z # s, ou z. = l

e o restante a{ = 0 se t = s). Logo, podemos concluir que z, não ocorre en] q{ pala

qualquer s g Gr, iStO é, que 77i não depende exclusivamente dos =, (p C G,) no espaço

todo. Portanto, pela definição de ?7i, se p,k > 0 então 77ik(a) só depende dos #, (p C G,)

(ã # r). Em particular, p,l > 0 e logo, ?7il(=) (i # r) só depende dos z, (p C G,). Pol
rlptlntrarl

lJ
?~(«) ll: :j pj(«).

Pala .j # r pelo Lema 4.7 existe um índice u C Gj \ G,, isto é, z« ocolie em pj(#) e

u g G,. Como gijl ? 0 na equação acima, assim, para. que 77il(=) dependa só dos z,

(p € G,), devemos tei que 'piji = 0 (ã # r,.j #: I'), isto é

,7-(,) ,,P,(«) (i # ,),

de onde

( }' (z)) . >: P{(z),7il(z )

p,(«),z,.(«) + >1: p{(«)?~(«)

P,(«),7,.(«)+ }: P;(«)9:,.P,(«)
t#:r

p,(')(?,.(«)+ 11: , p:(«))
t:#r

P,(«)(}: 9,j.PJ(')+ }: P:,.P;(«))
j=i i#r

P,(z)(P«IP,(a) + }:(y,il+ Pf,l)Pi(:«))

p,(«)(p«.p,(«) + ll:2 .,.p:(«))

lt
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P,(z) Ol: (2P{,l
{=1

P-.)P.(«))

Então

zl = P, : ,iP:,
i-l

2gi,l -- p«i, e o lema fica demonstrado. Oonde 0{,l

Obviamente devemos ter é){,z 2 0 de filma que o quociente de zÍ por p, seja uma

forma pertencente ao cone Ov. Isto fica claro por (4.7) sem fazei nenhuns cálculo, levando

em conta que o Lema 4.8 é válido.

Corolário 4.2 Toda coorde7zada l ocorre em 7zo máximo dtzas das /armas {pt ,P.}

Denaonstração. A forma quadrático zl, sendo quadrático, não pode sei fatoiada em

mais do que duas formas lineares. O corolário segue, assim, do Lema 4.8. []

Cada zigoto, então, produz nào mais do que dois genes, en] lneiose. Um zigoto que

produz um gene é chamado um /}omozágoío e.um que produz dois genes uni /}ete7'0zágoZolo

Formalmente falando, pelo último corolário, pala cada / C {l, . . . , n} existen), no máximo,

dois índices { € {1, . . . , m} tais que pil > 0. Se existe apenas um destes índices então el é

um homozigoto, e se existem dois ei é heterozigoto.

O Lema. 4.8 pode ser interpretado da seguinte maneira: se al ocorre eni p,. pela

soma (p, é uma combinação linear dos zi), então p, ocorre en] zl pela fatoração, ou,

mais precisamente, em zÍ (#Í é uma forma quadrático dos p{). Apoia notemos que todos

os zigotos produzem pelo menos uma das formas /zl,. . . ,p.. De fato, como s C C'v e

IZ: , . . . , Pm geram o cone OV, então existe uma decomposição

(4.14)

com os coeficientes ai ? 0 e pelo Hienas um deles não nulo
temos

iolóaica dos termosIsso aLe com a uiüerpreüaçao gic

Co«.o .(#) + z.

E
lrl# 1 . va l + l-lf

ajPj(« )
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e, então, cada al (/ = 1, , n) ocorre em pelo menos uma forma. pj

A decomposição (4.14), em geral, não é única. No simplexo z\"'i , a decomposição

(4.14) escreve-se EZ:l aj/zj = 1. Por esta razão ela é dita uma decomposição da unidade::

Observe que numa decomposição da unidade temos que aj 5; 1, porque, pela condição de

normalização das formas p{, existe pelo menos um coeficiente igual a l.

Finalizaremos esta seção com o seguinte lema

Lema 4.9 Para cada { C {l, ,nz} ezáste lama decomposição da unidade com ai = l

Demonstração. Como o maior coeficiente de uma forma linear /z{ é igual a 1, segue que

s -- p{ ainda é não-negativa, isto é, s -- pi € CV; portanto,

(#j ? 0),

de onde

s »i = 13iP,i -V'!.,ISiKI

ou sela

. + P.)p: + }: Pjpj.

Comparando a coordenada do coeficiente l da coima pí em ambos os lados da equação,

podemos concluir que /3{ = 0; logo,

D

4.4 Propriedades Relacionadas aos Zigotos.

O Lema 4.9 pode ser expresso de uma forma mais precisa no caso de homozigotos

Por definição, ek é homozigoto se ak ocone numa só forma invariante pi.
] ireciprocamente, se alguma fornaa linear (em particular, uma combinação linear das coimas pi) é igual

a l no simplexo, então ela é igual a s no espaço todo
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Lema 4.10 Se eA á um Aomozágofo então ZJ; ocorre no gene cormspondeníe pi com coe-

ficie.«te l (isto é, H:- = L) e F: oco«e e« tod.« 'i"imposição d. -id«de co« co.$cient.
/

Demonstração. Tomemos a decomposição s = pí + l:j#{/3jpÍ, que existe pelo Lema

4.9. Como zk não ocorre em /zj (.j # k), já (lue ek é homozigoto, então aJ; ocorre em

pí com o mesmo coeficiente em s, isto é, com coeficiente 1. Em qualquer decomposição

s ' >-1" cl.ipj, a compilação dos coeficientes de zJ; resulta em ai = 1. D

A equação /zfX; = 1 nas condições do Lema 4.10 pode ser inteipi'etada natural

mente em termos de probabilidades: todo homozigoto produz o gene correspondente com

probabilidade l.

No restante desta seção veremos as possíveis relações entre as alternativas "idem

potente ou não-idempotente" e as alternativas "homozigoto ou heteiozigoto"

Lema 4.11 Todos os Aomozãgotos são idem/)ofendes

Demonstração. Seja el um homozigoto. Pelo Lema 4.6 é suficiente verificam que EI

é um ponto extremo do poliedro EV. Suponhamos, por contradição, que exista uma

decomposição -EZ = Ej aj-Ej (Ej aj = 1) tal que aj > 0 pala algum j # / e Ej # Ei. Seja

J o conjunto dos índices diferentes de / tais que ct.j > 0 e .Ej # EZ. Pelo Lema 4.5 é fácil

provei que J contém pelo menos dois índices. Suponhamos que el gera o {-ésimo gene.

Então, pelo Lema 4.10, temos que piZ = 1, de onde, pi(-EI) = 1 e logo

E ajP:(-Ej )
jcJ

Como 0 $ p{(-ZÇ, ) 5; 1, aj > 0 e E.f.J aj = 1, conseq-ntemente pi(-Ej) = 1, isto é, p j = l

pala todo .j C J

Como el é homozigoto nenhum outro gene é gelado por ei- Isto significa que

pkl = 0 para X; # i, de onde segue que Ej.J ajpk(Ej) = 0 e conse(luentemente pt(-Ej) = 0,
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isto é, PJ;j = 0 para todo J C J. Assim, temos

}. Pijzj + ), Pijzj

E «j + E p;j"j
jcJ

Portanto, >ll:jCJ =j ocorre em p{. Por outro lado, se k # i temos

pk - >1,ptj j + >, pkja.í - },pkizj.

Então, as variáveis aj (.j C J) não ocorrem ern pk (k # {). Logo, em cada forma invariante

p{ as coordenadas aj (j C J) ou ocorrem simultaneamente ou não ocorre nenhuma delas.

Assim, o operador evolução V depende de >1:jCJ aj e das demais coordenadas, isto é, a
população é redutível, uma conta'adição. O

Para heterozigotos a situação é mais complicada

Lema 4.12 Seja ei um heterozigoto gerando os genes Fi e Fj (i # j). Se e! é {dempotente

então pfl = /zjZ = 1. Se ei é vzão-ádempofente Calão pil + pji = l

Demonstração. Por hipótese / C G'i n Gj. Então, definindo a = pil > 0 e /i = pjl > 0,

temos

pi = crzl + }, pítak, pj = paz + >1,/z.íkak.

Pelo princípio da reciprocidade (Lema 4.8) as formas pí e pj ocoliem em a;l, portanto,

tem a forma

(4.15)

«Í - "P.Pj, (4.16)

para algum a uma constante não-negativa. Na verdade a > 0 porque se a = 0 então o

zigoto el extingue-se. As identidades (4.16) e (4.15) implicam em

«1 (4.17)
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Suponhamos, primeiramente, que ei é idempotente (rzu = 1). Em comparação com (4.17),

podemos concluir que aaP = ll portanto, (4.16) é da forma

(4.18)

Se existe # :# / tal que pit # 0 então, pelo Lema 4.8, zl; é divisível por pÍ:

«Í; }: 7*,P, (1*, ? 0).

Mas rllh = 0 (pois nllr = 1) e então =1; não contém #?. Como =1 ícone eln p{ e /lj temos

'yhi = 'kj = 0. Por este fato, as identidades (4.15) (4.18) e (4.19) implicam, no simplexo

Z\"-l, que

]r
(4.19)

a«l + E: p:.«l;

ealyj-(Ü + E p..p:(,) E 'v*,p,(«)
f'' k#l .=l

p.(")(e190 +hp:* E "r*,p,(«))' k+t r+i*j

p:(«)(eiÇ0+ E(EP.*7*,)P,(,))
}"' ,+i.3 k+t

p.(«)(oiÇO + E o,p,(«)).
r'' ,#.i.i

onde 0, 2 0. N'las pí(y(z)) = pi(=) pala todo z, portanto, obtemos a decomposição da

unidade

P:( }'' («) )

lpj+ 1: o,p, (4.20)
r' .'+i,j

de onde concluímos que P ? 1. Como /3 $ 1 desde o início, temos # = 1. Exatamente

da mesma maneira podemos provei que a = 1 e o Lema fica, assim, demonstrado neste

primeiro caso.

Suponhamos, agora, que el é não-idempotente. Pelo Lema 4.6 .EI não é um ponto

extremo de EV. Podemos, assim, iepiesentá-lo como uma combinaçã.o linear de um cento

sistema de pontos extremos:
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Portanto, a = pí(Ei) = Ej;akp{(-Ek) = Ek«kpik e, a«alogamente, # = Ekakpjk. Se zk

(k # J) ocorre numa das formas pi ou pj então zk não pode ocorrer na outra, caso colltlário,

pelo princípio da reciprocidade, a;Í; seria da forma (4.16) e o zigoto ek seita do mesmo tipo

que el ou extinguir-se-ia. Formalmente fala.ndo, se pit # 0 então pjk = 0 e vice versa, se

pjx; # 0 então PÍk = 0. Então, na soma pík +pjk pelo menos um dos termos é igual a zero,

de modo que o seu valor máximo é igual a 1. Então, a+@ = Ek at(pit+pjJ;) 5; Ek ak = 1.

Consideremos, apoia, unia decoillposição da unidade dada poi

(0 $ 'k 5; l)

Clompaiando os coeficientes de al, obtemos l = )ll:Z;i 7kpkl ' 'yí#ÍI + I'j#j1 =7io + 7j/i $

a + /i. Logo, em comparação com o insultado anteiiol, conclui-se que a + # = 1 e o lema

fica. demonstrado. []

Observação: De passagem provámos que se o heteiozigoto é idenlpotente então existe

uma decomposição da unidade que contém uln dos genes por ele produzido com coeficiente

l e que, nesta decomposição, não aparece o outro gene (cf.(4.20)). E se, poi outro lado,

o heterozigoto não é idempotente então toda. decomposição da unidade contém ambos os

genes com coeficientes iguais a. 1; de fato, basta piovai, nas últimas linhas da. demons-

tração, que "yi = "yj = 1 (com efeito, se % # l então 1 = 7icr +7j/3 < a + '7j/3 $ a- + /3 = 1,

uma contradição).

Interpretando em termos de probabilidades, o Lema 4.12 significa que uin he

terozigoto idempotente produz cada um dos genes correspondentes com probabilidades

iguais a 1, enquanto que um heterozigoto não-idempotentc produz os genes corresponden-

tes com probabilidades cr e # (a,/3 > 0,a + # = 1). Os eventos "zigoto e] ])ioduz gene

Élf" e "zigoto ek produz gene pj" devem estai associados a. espaços amostlais distintos no

primeiro caso, enquanto que ]lo segundo caso a. uln mesmo espaço-

Assim, todos os pil(i = 1,..., nz;/ = 1,...,7z) adquirem, de fato, sentido ploba

bilístico: píi é a probabilidade do zigoto el produzir o gene pi em meiose (cf.S1.5).
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Do Lema 4.12 decorre imediatamente o seguinte corolário

Corolário 4.3 Se o heterozigoÍo ei produz genes p{ e /zj com probabi/ dados igtzaÍs a -7

então ete é {dempotente, e se zm dos genes é produzido com probabilidade menor do que

l então o zigoto é niio-idempotente.

Terminaiemos esta seção com um resultado muito útil nas próximas seções

Lema 4.13 Se o zÍgoto não-ÍdempofenZe ek produz gezzes pi e pj e o zágoZo el produz xm

desses genes (digamos Hi) com probabilidade l então ei é Hm homozigoto.

Demonstração. Consideremos um gene qualquer p, diferente de pi. Pelo Lema 4.9

existe uma decomposição da unidade que contém p,. Pela observação que sucede a de-

monstração do Lema 4.12, esta decomposição (como também qualquer outra) contém pi

com coeficiente 1. Consequentemente, comparando os dois lados da decomposição, se zi

ocorre em /zi com coeficiente l então zl não ocorre em nenhum outro termo da decoJn-

posição. Em particular, zl não ocorre em /z,. Como /z, é genérico (r = 1,. . . ,mlr # í)

então içl só ocorre em pi; ]ogo, el é homozigoto. []

4.5 População Elementar e Não-Elementar

Um homozigoto ou um heterozigoto não-idempotente é denominado zágoto e/e

me?atar. Por outi'o lado um zigoÍo não-e/ementas é um heterozigoto iclempotente. R'los

tiaremos que, numa população, todos os zigotos pertencem a um deses dois tipos.

Lema 4.14 Todos os zigotos geradores de wm deterá nado gene são do mesmo taro: são

todos elementares otl são todos não-elenLe»iates.

Demonstração. Fixado o í-ésimo gene, suponhamos quc um dos seus geradores (el)

seja um zigoto não-elementar, isto é, um heterozigoto idempotente. Assim, pala alguns /,
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l 5; / $ n, temos pil > 0. Pelo Lema 4.12 temos que /zíl = 1 e então

H{ :: zz + > . P;tZí

Se ocorrer um heterozigoto não-idempotente em pi(pik > 0 para algum k :# /), pelo Lema

4.13, el é um homozigoto, contradizendo a hipótese inicial.

Abala, como ei é um heterozigoto idempotente, pela observação feita após Lema

4.12, existe uma decomposição da unidade que não contém pí. Assim, não pode ocorrer ne-

nhum homozigoto em pí pois, caso contrário, pelo Lema. 4.10, p{ deve ocorer el-n qualquer

decomposição da unidade, uma contradição.

Portanto, todos os geradores de pi só podem ser, por exclusão, heterozigotos

idempotentes, isto é, são zigotos não-e]ementares. []

O Lema 4.14 pernüte fazer uma classificação entre os genes em elementares e

não-elementares. Um gene é dito e/emev&Íar se for gerado pol um zigoto elementar (isto

é, por homozigoto, com probabilidade 1, e por heterozigoto com probabilidade menor do

que 1). Um gene é dito não-e/emendar se for gerado por um zigoto não-elementar (com

probabilidade l).

Lema 4.15 Homozigotos e genes e/ementares estão em correspondência óÍwnúoca

Demonstração. Por definição um homozigoto gera exatamente um genes além disso, este

gene é elementar. Homozigotos diferentes geram genes diferentes. De fato, se o gene pi é

gerado pelos homozigotos ek e ez então, pelo Lema 4.10, a soma k + l ocorre na forma

pi. Consequentemente nenhuma destas coordenadas (zk e zi), ocorre em nenhuma outra

forma invariante. Portanto a população é dedutível, o que é uma contradição. Finalmente,

todo gene elementar tem entre seus geradores um homozigoto. De fato, a presença de um

heterozigoto não-idempotente entre os geradores de pi e a existência de um coeficiente

igual a l (pois maxi pil = 1) galante, pelo Lema 4.13, a existência de um hoJilozigoto. O
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Finalmente, podemos classificar uma população em e/emerztar ou não-e/ementas

devido ao seguinte lema.

Lema 4.16 .ÍVwma popa/açâo lodos os genes são e/eme7ttares ow não-e/ementares

Demonstração. Sejam pi, . . . ,pa genes elementar'es e pari , . - . , Pm genes não-elementares

(l $ d $ m):'. Reduziremos esta situação a uma corJtradição.

Sejam ei, . . . , e.í os homozigotos em correspondência com os genes elementares

conforme o Lema 4.15; sejam ea+i, . . . , ea+ó heterozigotos não-idempotentes. Então, pelo
Lema 4.10

Õ

p; }l: ':j«.+j (i .. ,a)

onde cij ? 0. Denotamos o conjunto

(4.21)

(ZI, . . . , a;d) a;d+l). - - ) 3d+ó)

pol' u e

(«.+.+-,...,««)

por u- As formas pi, . . . , pa dependem só de u e as formas pari , . . . ,p.: dependem só de u

De acordo com o princípio da reciprocidade, para os homozigotos temos

,; P:(-R(u) + 2Qí(«)) ({ ,d), (4.22)

onde Pi e Q{ são formas lineares não-negativas (o coeficiente 2 pala Qi foi escolhido por

conveniência). Pala os heterozigotos não-idempotentes temos

«l!+j = 2bjPi,Px;, (.j = 1, , ó; l $ ij < #.í $ d) (4.23)

para determinado Z)j > 0 (pij e pk, são os genes gelados pelo zigoto ed+j). Pala um

heterozigoto idempotente temos

zd+Õ+l ' alp,.p,.(/= 1,...,n --(d+ó);d+l$ rl < sl $ d)

i2Pi,...,Pd,Pa+t,. .,p«. é uma permutação de/ii, .. . )prl*.

(4.24)
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pala certo ai > 0 (p,. e p;. são os genes gerados pelo zigoto ea+õ+i)

Decompomos, agora, a forma s em

s +.(«)

onde
d+ón

.(«) - E«:, '(«) - E «:.
i=1 i=d+ó+l

.Portanto

lt

d

l&

l ]t t

>l: «l+ '(«y+ 2s(«)'(«).(4.25)

De (4.22), (4.23) e (4.24) podemos vei que os termos bilineares em u e o só ocorrem em

zi, . . . ,ni(basta observei que pi, e pk, em (4.23) ambos dependem só de u, p,. e p,. em

(4.24) ambos dependem só de o e pf em (4.22) depende de u). A soma. destes termos é

E ,l 2 l:p:Q:(«) + >1:p:p,(«).
{=1 {=1 {=1

Clomparando com os termos bilineares em u e u de (4.25) podemos concluir que

2 :P:Qi(«)

para todo u e u. Em particular, para za+l = - ' - =a+ó = 0, por (4.21), obtemos

E«:e.(«) - '(«)E«:.

Clamo o é independente de zi, . . . , #a, então

Q:(«) (i ..,a) (4.26)

Por outro lado, pela invariância das formas pi e de (4.21) temos p; = spf, isto é,

«l + }l: c;j«l.+j '(«) + '(«))P:

Comparando novamente os termos bilineaies em tt e u, usando (4.22) e (4.23), obtemos

que 2píQi(u) = s(u)p{, ou seja, 2Q{(u) = s(u), contradizendo o insultado en] (4.26). Com

isso fica demonstrado o lema. O

$

lJ
,d).
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4.6 Construção de PopulaçõeslNormais

Nesta seção está o resultado principal deste capítulo, que é a descrição explícita

das populações bernsteinianas normais de dois-níveis.

Teorema 4.1 Uma popa/anão 11" á Z)ernste mana, de dois-nz'fieis, norma/ e e/emerztar se

e somente se o sew operador evolução, Q menos de perra\ttüção de coordenadas, é da forma

/

/

pZ + 2p* }: «*jp.Í (k . ,m),

2Z,ipk.pj.(/= 1,...,ó;l 5; #l <.jl 5;m),

(4.27)

(4.28)

onde

, m); (4.29)

os coe$cientes akj, bl e ckz são não-Regalados ÓO < bí $ 1, 0 < ck.l,cj.l < IJ e são

I'etacionados pelas equações

Z l
pk = zk + >1, cklz....l (k = 1,

'k.. + cj.. (& # #.,.ji),

ak.j. + cÀ;.Zbi - a.j.k. + cj.IZ'l = 2'

«Aj j):#(k.,.j.),(.jz, x'l)),

o«d' " p«,'e; (AI,.jZ) 6Z = 1, . . . ,ó) são dois « dois di.t{«'".

(4.30)

(4.31)

(4.32)

Demonstração.

(NECESSIDADE) Os caso extremos, isto é, quando m = 1 ou -5 = 0, podem sei excluídos.

De fato, se m = 1 então s é a única forma linear invariante e a relação (4.9) fornece

(z')k = gks(zy. Então, todos os zigotos são do mesmo tipo, contrariando a condição de

normalização. No segundo caso, ó = 0 (geneticamente significa que não existe nenhum

heterozigoto), temos, então, pi = si({ = 1, . . . , n), isto é, as formas invariantes são geladas

pelas projeções pi(n) = zi(í = 1,. . . ,lz). Da equação #{(#') = s(z)p{(=), concluímos que

(z')i = s(z)zi. No simplexo este operador desta população torna-se, simplesmente, a
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identidade, o qual não satisfaz a condição de irredutibilidade devido à condição ::L:] zf

l

Reproduzindo o começo da demonstração do Lema 4.16 obtemos (4.29). De (4.29)

fica claro que pi, . . . ,p. são formas lineannente independentes. Então, por definição, o

operador evolução possui estrutura gênica elementar (cf. g2.3) e assim temos E:il=. pk = s

(Proposição 2.1). Logo, por (4.29), a matriz a = (ckj).x6 possui colunas estocásticas,

isto é, cx;l ? 0 e )l:Z:i cki = 1. O operador fertilização g, sendo operador quadrático, tem
a forma

«i; *p:pJ (k .. . ,«).
{,.j=l

0 as variáveis pí tornam-se =Í e (4.33) led

«i; k«i«j (k = 1,... ,n)
{,.j=i

e temos então que aijk ? 0 pala todo i,.j e k. Além disso, como EE:: a;l; = s('l/(z)) =

.(«)', seg- q-

Zm+l :: uz-se a

(4.33)

Quando

(á,.j . . ,m). (4.34)

Então, as matrizes 4k = (c-Íjk) (k = 1, . . . ,n), além de ser simétricas, possuem elementos

não-negativos e

l . . . l /

O operador ]inear p : R" --, ]R" (m < n), definido por /z = (pl,. .. ,p«,) é evidente-

mente sobrejetor e, pela invariância, temos pV = p de modo que pp =1 (veja li2.2).

Desenvolvendo o lado esquerdo desta equação, onde q C a"'] , obtemos

p.( E «;í-q;q,,
i,.j=l

}, crijkqiq.f + >1: CX;l >1, aij(m+l)qfqj
i,j=i l=i i,j=l

E (a:j* + E: '*.'-'j(«--0)q.qj
i,.j=t z=l

P*P(q)
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À {.Í kqf qj

onde
8

Àijt = aijk + }, Cklaij(m+l)
z-l

Para k = 1,...,m podemos dividir em quatro casos possíveis: ({

(á = k,j # k),(ã # Ê,J = k) e({ # k,j # É). Assim, temos

k),

pk9(q) = Àkkkqtqt + >ll: .x*jkqkqj + >1: À.k*qiqt + }: 1: Àijkq qj

Como Àijt = Àjix; então

Pk9(q) = ÀX;J;X;qkqJ; + 2 }: À{A;AqiqX; + }I: >1: ÀIjkqÍqj.

Por outro lado, como /zp =1 e E:=;: qi = 1 então PJ;g(q) = qA; EZ:, qi, isto é,

ÀkkX;qX;qX; + 2 >1: À{A;J;qiqk + }: }: ÀÍ.fAqIqj = qk(qI + - . . + q.).

Clomparando os coeficientes de ambos os lados, obtemos:

(4.35)

Àx;À;J; = 1, 2Àikk = 1, Àijk = 0, (4.36)

ou sela)

. l o (í #Ê,j#k)
a:j + ll:'*.a'j,«--. ({

l { (i #A- i# É,.í

pala todo {,j, k = 1, . . . ,m. Confio os elementos de C' e de Ák são não-negativos, segue de

(4.37) q-

(4.37)

aíjk ({ # É,.j :# k) (4.38)

cki(á,j) li # k,j # k;'-ij,«+l # 0).(4.39)

As condições (4.38) significam que a naatiiz .4X; tem formato de uma cruz, isto é, os
elementos não-nulos são localizados na Ã-ésima linha. e na k-ésima. coluna. Isso é válido

e
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pala k = 1,...,m. Mostraremos que as matrizes .4.+l (Z = 1,...,ó) também tem o

mesmo formato. Suponhamos que seja falso para algum /, isto é, a condição (4.38) não

se verifica pala k = m + /. Então, para cada k = 1, . . . ,m existem á # k e J # k tal que

aij,«+l # 0. Por (4.39) podemos concluir que ck/ = 0 (k = 1, . . . , m). Isso contradiz o fato

de que C' é estocástica por coluna.

Note também que todos os elenaentos de a são menores do que 1. De fato, se

cói = 1 para algum d, (l $ d 5; m), então, por (4.29), a soma aa + z.+l ocorre em pa.

Como )ll:Zi pi - s, o restante das formas lineares pk não contém za e nem z«+l. Isso

significa que a população é redutível, contradizendo a hipótese. Além disso, temos que

,4;; :# 0 (k = 1,. . .,m), pois no caso contrário temos oijt = 0 para todo i,.j, de onde

zÍ: = 0 e o zigoto ek extingue-se.

Suponhamos, agora, que en] Á«+i o dei-Bento aúa,.+l da diagonal principal seja

não-nulo. Então, pol (4.39) temos que ckl = 0 pala k # d e, portanto, cal = 1, uma

contradição. Logo, a diagonal principal de Á.+i é nula. Da mesma forma pode-se provar

que Á.+i não pode tei dois elementos não-nulos na mesma linha ou na mesma coluna.

De fato, se adt,«+l # 0 (t # d) e cva,,«+l # 0 (s :# d, s # í) então, pol (4.39), ckl = 0 pala

# # d, # :# { (em particular c.i = 0) e, também, cAr = 0 para Ê :# d, É # s. Logo, cki = 0

para k # d e todo s, de onde cal = 1, uma contradição. Como ,4.+l é simétrica, isso é

válido pala coluna também. Logo, como os elementos não-nulos de Á«+l estão numa cruz,

as únicas ente'idas não-nulas de Á«+l localizam-se em duas posições simétricas: ak.j,,m+l e

aj.k.,.+l (kl < .jl). Denotamos o seu valor, que é comum a ambos, por bl. Evidentemente

0 < bl $ 1.

Se k # AI,.ji então cJ;z = 0 por (4.39). Logo (4.30) é satisfeito e, obviamente,

ck.l > 0,cj.i > 0. Como os elementos da diagonal principal de .A«+l são nulos então

akk,.+l = 0(/ = 1, . ..,ó). Segue de(4.37) que

a«* 1, . . . , m) (4.40)
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Finalmente, de (4.33), temos

zk = akkkPZ + 2 : ajkkP.jPi; + >1: >1: aijkP{Pj.
j+k i+kj+K

Para A = 1,...,m de (4.38) e (4.40) obtemos (4.27), onde ak.f = ajkk = akjJ; (j # k).

Para k = m + / (J = 1, . . . ,ó), visto que os únicos coeficientes não-nulos são ak,j,,m+l e

clj.k.,m+l, cujos valores são iguais a bl, então

rÍ; = blpk. pj, + blpj.pki,

e obtemos ( 4.28 )

O fato dc que os pares (Ét,ji), . . . , (kó,.jõ) não são coincidentes dois a dois pode

sei visto por (4.28): pares iguais dellotariam genótipos do mesmo tipo.

Os coeficientes akj podem ser calculados pol (4.37), tomando { = k:

«*j + >1: '~a*j,«-..(Ê # J).(4.4i)

Se (#,j) é um pai diferente dos já considerados, isto é, (k,.j) # (kl,jl) pala / - l, . . . ,ó,

evidentemente temos akj,.+d = 0; logo, obtemos (4.32). Se por outro lado (k,.j) = (kl,.ji)

pala algum /, então akj,«+a = 0 para d :# /; de fato, no caso contrário temos (ka,.ja) =

lkl,jl) contradizendo o fato de que os pares são distintos. Assim, temos

akz.ji 't" CAI/akt.jZ,m+l :: ;

que é uma das relações (4.31). A ouvia relação em (4.31) pode sei deduzida analogamente

Ó

l

l

ISUFICIENCIA) Sendo o operador meiose p definido por (4.29) e o opeiadoi fertilização

ç' poi (4.27) e (4.28) fica evidente que y = pp.

Consideremos os coeficientes aÍjk de pipa na expressão de aÍ; (k = 1, . . . , m) e os

coeficientes aij,«+l de pipa na expressão de a;,.+i (Z = 1, . . . , ó).

Por (4.28) fica dai'o que os únicos coeficientes não-nulos são a'k.j.,«:+l e o'j.k.,m+l

(cujos valores coincidem). Então,

aij,«+l = 0 (ã,.j) :# (AI,.jl) o« (.j., kl) (4.42)
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De (4.30) é evidente que, para cada J = 1, . . . , ó só existem dois valores não-nulos de ckl,

a saber: ck.r e cj.l (kl # jl). Então,

c*, kl o« .ji) (4.43)

Avaliemos, agora, o valor de

À'j* *+El:'*'a:j,«+.(A= 1,...,m)
1:1

8

I' caso: (á # A e .j # k)

É evidente de (4.27) que ctijk = 0. Logo, Àilk = El:i ckiaij,.+i. Se k # kl,.jz temos de

(4.43) ckr = 0. Se b = kl ou .ji temos de (4.42) clip,«+l = 0. Assim, em ambos os casos,

À{.j;.: :: u.

2' caso: (i = J = k)

De(4.27) temos akkk = 1. Como kl # .jl então(X;,Ê) #(kl,.jl) ou(jl,kl). Logo, poi (4.42),

clkk.«+l = 0. Portanto, temos (lue Àkkk = 1.

3' caso: ({ = k,.j # # ou { # Ã,.j = k)

De (4.27) temos akjk - ajkk = aA.j. Se (ã,j) # (ki,JI), (.jl, kl), por (4.42), concluímos que

cvij,.+l = 0. Logo, ÀíjÀ; - cvijt e, pol (4.32), temos que Àíjk = {. Agora, se (i,.j) = (kl,.ji)

por (4.43) concluímos que ÀÍjk = a jk -t ck.lcv{.j,.+l. Como bl = aíj,m+l pOt' (4.281, temos

por (4.31) que Àij;; = {. Se ({,.j) = (.jl,kz) pode-se provar analogamente que Ài.Ík = {.

Assim, em todos os subcasos possíveis, vale Àijx; = {

Portanto, todas as equações eill (4.37) são válidas, ou seja, vale (4.36) e, con

sequentemente, (4.35). Isto significa que PA;g(q) = qA no simplexo o"'', isto é, pp =1.

Consequentemente temos /zy = pgp - p, que é a lei da preservação de genes. Assim, a

população é de dois-níveis e, por conseguinte, ela é beinsteiniana.

Quanto às condições de normalização, é evidente que nenhuma coordenada #i; se

anula, ou seja, nenhum zigoto extingue-se. Por (4.27) podemos concluir que nenhuma

dupla z;,aç; com l $ {,.j $ m são proporcionais (como função). Por (4.28), como os
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pares (kl,JI) são dois a dois distintos então não há duplas #;.+i,z;.+j (l $ i,.j $ -5)

proporcionais. Como kz # .ji tanabém não é possível #l,.+j (l $ .j $ ó) ser proporcional a

ri(l $ i$ m). Enfim, nenhuma dupla de coordenadas são proporcionais, logo, não há

zigotos do mesmo tipo. Falta apenas veriíicai que o operador evolução V não é redutível.

Suponhamos, por contradição, que V dependa de =t + aA e do restante das coordenadas.

Isso também é verdade para pk (k = 1, . . . ,m), (pois pela lei da preservação de genes,

PJ; = px;y). Como temos ckj < 1 em (4.29), então #, e zh não são iguais a zx;. Então,

{ :: m + /i e /} = rn + /2 e, também, ckl: = cJ;i,. Mas os únicos valores nã.o-nulos de

ckl, são quando k = kl. ou Ã = .71., por (4.43), e os únicos valores não-nulos de ckl, são

quando k = kl, ou k = .ji,i então, se #1: < .71. e kl, < .jl, temos que kl: = kl, e jl. = jl2'

Assim, por (4.28) podemos concluir que zl,,+i. e z' +l, são proporcionais, contradizendo

o fato de que nenhum par de zigotos são do mesmo tipo. Agora, se \'' não depende de

alguma coordenada zt então PX; também não depende de zt pala todo k. Pelo princípio

da reciprocidade pk não divide =Í para todo k, contradizendo a fórmula (4.27). Assim, a

população é irl'edutível.

Pala completar a demonstração piovemos que a população é elementar. De fato,

o heterozigoto e.,+l ocorre em px; com coeficiente ckl menor do que 1. Pelo corolário 4.3,

e.+l é não-idempotente, portanto é um zigoto elementar. Assim, pelos Lemas 4.14 e 4.16,

a população é elementar. n

As condições (4.31) significam que

l ak.j. l aj.k.
2bi bi ' '''' 2b{ bl

Como ak.j.)aj,J;, 2 0 e bi > 0 então ci;.l $ il e cj,l 5; ;t. Desta última. inequação e de

l4.30) temos que cX;.l = 1 -- cj.Z ? l -- !ti. Assim

1 -- ãii $ ck.i $

..L
2Z)I'

A classe de populações em consideração fica então paiametrizado por 2.5 parâmetros: bl

cz = cÊ.l (/ = 1, . . . , ó) sujeitos às condições 0 < bi $ 1, 0 < ci < 1 e (4.44).

(4.44)
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A interpretação deste modelo populacional pode ser dada como segue. Conside-

remos os alelos .4i, . . . , .4m que podem formar os homozigotos .AIÁi, . . . , ,4..4. e os he-

terozigotos .Ax;..4j: , . . . , .4;;..Aj. (não necessariamente todos possíveis, isto é, pode-se tel

õ < {m(m - l)).

Se durante a fertilização dois genes idênticos (por exemplo, .41 e .Ai) se juntam,

o correspondente homozigoto é formado (Ái.Ai ).

Se os genes forem diferentes, e o heterozigoto correspondente é possível (por

exemplo, Ák. juntando-se com Áj:), este hetelozigoto é formado (Ák..Aj. ) com uma certa

probabilidade 6i e dois homozigotos conespondentes a esses genes (Ák. .Ak. e .A,:.4j. ) são

formados com certas probabilidades aJ;.j. e aj.t: . Nenhum outro caso resulta da união

desses genesl assim, temos bi + ak:j, + aj.k. = 1, que pode sei obtido de (4.31) e (4.30).

Agora, se dois genes diferentes (por exemplo, Ák e .4j) se unen] e o correspondente

heterozigoto não é possível, ele não é formado, mas, ao invés disso, formam-se homozigotos

correspondentes a esses genes (,4tÁk, .AJÁj) com iguais probabilidades (akj = ajJ; = {). A

formação de homozigotos como resultado da união de genes distintos pode ser interpretado

como resultado da morte de um dos genes e subsequente desenvolvimento paitenogênese

do zigoto a parir do segundo gene.

Em meiose cada homozigoto (por exemplo, .41.41) produz o gene correspondente

(.41) e cada heterozigoto (por exemplo, Ák. Áj:) produz os genes correspondentes (AJ;. e

Á.Í.) mas, via de regra, com probabilidades desiguais, ck.i e cj.t, cuja soma é igual a l.

Discrepância em relação às probabilidades na. formação de genes em meiose pode

sei interpretada como uma manisfestação de menor viabilidade de uin gene eni relação

ao outro (no estágio de gamela). Genes com menor viabilidade no estágio de gametas

correspondem aos mais capazes de formal seus próprios homozigotos na fertilização.
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Entretanto, pode-se observar uma lei de equilíbrio gênico. O "balanço gênico" é

determinado pelas equações

l ak:j: + Z,:ck.: = {,
l aj:j;, + Z'tcj.i - {

as quais podem ser interpretadas da seguinte maneira: as probabilidades de ocorrência dos

genes .4k: e .4j: na composição genotípica da população na mesma geração são iguais, isto

é, a distribuição de frequência destes dois genes na composição genotípica é perfeitamente

equilibrado. Isso fica mais clamo se escrevermos o lado esquerdo de (4.45) em termos de

probabilidades,

(4.45)

P(.A*. Á*. )P(.'l*. .4k: ,,'lk. ) + P(.Ak. Áj: )P(Ák. .'lk. .Aj. )

na primeira equação) e

P(.4Z. Ái: )P(.,'i.. .'h. Ái: ) + P(.At. Áj. )P(.'il. Ák. .4j. )

na segunda, (compare com g1.2), onde

P(.'!*. l Ák. .A*:) p(.4.: l Á.: .4..) P(.At: ,4j, ) = bi,

P(.A*. .A*.) *:j., P(Á-, Á..)

P(.At: .Ak.Áj:) = ck:i, P(.Aj. Ák:.4j.) = cj.l

As equações (4.27) e (4.28) confirmam, portanto, a generalização da lei de Haldy-

Weinberg de que falamos no final da seção $1 .4, para a qual os coeficientes akj, bl, ckl valem

0, 1 e :, respecti"n'-t', e ó = (T) = :m(m -- l) (c'mpa:' "" ' op"'do: -'lução
da população mendeliana de zigotos com m alelos, Exemplo 5, $1.6). Assim, o modelo

populacional descrito pelo Teorema 4.1 encena, na. verdade, a forma mais generalizada

da lei de Haidy-Weinberg pala populações diplóides.

Consideremos o caso em que nz = 2 (população com dois apelos). Neste caso

podemos escrever p e q ao invés de pl e p2 e as equações (4.27) e (4.28) assumem a

seguinte forma:

«{ + 2«:,Pq, z; + 2«,.Pq (4.46)



\-dpituio 'F: ro'puiaçoes .Dernsteinianas ae LJo]

zl) = 2bpq

onde, em correspondência com (4.29), temos

P +";, q «, + (1 - .)«.

(aqui escrevemos b ao invés de bl e c ao invés de cll). As equações do balanço g
reduzem-se a

«:: -- ''- ;, «,:+b0-.:0-;
As equações (4.46) e (4.47) coliespondeni à lei de Hardy-\Areinbelg assumindo-se ai2

a2i = 0, b :: l c c = {

Da mesma maneira pode-se obter a população mendeliana descrita pelo Exemplo

8 da seção g2.4, tomando-se m = 6, ab.f = 0, b/ = 1 e ckl = 1(.J,Ã= 1,...,m;.j # &;/ =

", . . . , {m(m - l)).

Como exemplo de uma população bernsteinia.na que não é mendeliana, podemos

fornece uma população descrita pelos operadores p e p dados pol

«l - p? + p p, + ip:p,
«; P:P, + P,P

'p 1 -1, - pg + {p-p; + p,p;

2 .. .

#h " Pipa

zb :: ãPIP3

P: {,', + {".
pl ,, - «,+ {".

l ,; - «; + {".
(Pode-se verificar que esta população de fato satisfaz a lei de preservação de genes: py

tomar, por exemplo, m = 3, ó = 2, C = , Z,i = { e b2 = i e o Teorema 4.1

ois Níveis

e

enlco

0

e

P.)

llD

4.47)
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Um outro tipo de população pode ser obtido no caso em que a população bcrns

teiniana é não-elementar. Isso é descrito pelo seguinte teorema.

Teorema 4.2 Uma popa/anão 11" é óerlzsteánàana, de dois-nÍbeás, norma/ e não-e/emenZa7

se e somente se as coordeltadas podem ser rearT'andadas nltma forma matricial

\ 3al ... Z.P /

de tal maneira, que o opera.dor euolzção é da jorl

"l* q* (à = 1,. . .,a;k ...,#),

x-
zii .. tP

(o«d. aP (4.48)

l4.49)

(4.50)

Podemos assim escrever o operador evolução na forma matricial

ou, mais simplesmente, X' = p(X) ® q(X), onde p(X) é a coluna cujos elementos são

p:(X),. ..,p.(X) e q(X) . linha c«jos elementos são q:(X), . . . , qP(X).

x'-

IJemonstraQao.

(NECESSIDADE) Seja pi um dos genes gelado pelos zigotos ei , . . . , ep. Como a po])ulação

é não-elementar, estes zigotos são idempotentes. Logo, pelo Lema 4.12, pii = 1 (à
1, . . . ,#), isto é

P] = zi + ' ' ' + #P.

Além disso, como ei, . . . ,ep são heterozigotos então cada uma destas coordenadas zi

(ã = 1,. . .,/3) ocorre em mais unia única forma qi diferente de pi, (ã = 1,...,/3). De

acordo com o princípio da reciprocidade

«l; - «*p q* (A ,P), (4.51)
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onde ak > 0. Na verdade ak = 1 pois, pelo Lema 4.12, p] e qt contém =i; com coeficiente

l e, consequentemente, por (4.51), o coeficiente akkk em #i; é exatamente al;; mas, poi
outro lado, akkl; = 1, pois os zigotos são idempotentes. Então,

«í; q* (k ,P) l4.s2)

Pela invariância de pi (no simplexo) temos que

pl - p-
k=1 A=l

de onde tiramos a decomposição da unidade, no espaço todo,

P
. - E q*.

k-l
(4.53)

Podemos ver, agora, que cada coordenada zi, . . . , a. ocorre em uma única forma

gA, isto é, cada zigoto gera um único gene dentre qi, . . . , qP. Estes genes são distintos dois

a dois, pois, caso contrário, pol (4.52), aparecem zigotos do mesmo tipo.

Suponhamos, agora, que zi ocorre em qi e que as coordenadas de qi ocorrem no

conjunto de genes pi, . . . ,p. que são diferentes de ql. Pelo desenvolvimento análogo ao

anterior com qi no lugar de pi e pi, . . . ,p. no lugar de qi, . . . ,qp podemos concluir que

estes genes pi, . . . ,p. são distintos e cada zigoto gela apenas uma daquelas folllaas, isto

é, cada coordenada ocorre em apertas uma das formas pi, . . . ,p..

Os conjuntos de genes {pt, . . . ,Pa} e {qi, . . . , qP} não se intel'ceptam em um ponto

comum. De fato, pi é diferente de qi, . . . , qP desde o começo, lhas possui uma. coordenada

em comum com cada um deles (nk é comulla a pi e qk). Pela decomposição da. unidade
análoga a (4.53) )

(4.54)

cada coordenada zi, . . . , ]ç. ocorre uma única vez dentre pl, . . . , p.. Logo, as cooi-denadas

que compõem pi não ocorrem em p2,...,p.. Como qk(# = 1,...,#) possui uma destas

coordenadas, é evidente que ela l)ão coincide com nenhuma. das formas p,. . . . . p.
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Os genes pi,. . .,p. são chamados masca/anos e os genes qi, . . . ,qa /emãnános

Observe que esta diferenciação sexual acontece ao nível dos genes.

Assim, cada zigoto gera exatamente um gene masculino e um gene feminino (cada

coordenada ocorre em um único pi e um único qk), e dois zigotos que geram o mesmo pai

coincidem. De fato, no caso contrário temos

Pi = zt + #. +

qt = =t + #. +

e, pelo princípio da reciprocidade,

2 = clPiq

Zs = C2Piqk

isto é, os zigotos e, e e, são do mesmo tipo, contradição. Se uin zigoto gela un] gene

masculino pi e um gene feminino qh, denotamo-lo poi eík e a coordenada correspondente

será, agora, denotado por zih. Então, nesta notação a equação (4.52) escreve-se

«í* q* (k ,P)

onde pi = )ll:f:i a;ij e, da mesma forma,

/

zü - Piqi ,«)

onde qi )l.,::i zji . De modo geral, analogamente, podemos escrever

/

=ik = piqK

onde

P{ - }. "ij, qJ; = }: :«jJ;.

Pala cada ã C {l,. . .,a} o conjunto de índicesll,. .. ,#i} enumera os genes femininos que

são gerados juntamente com o gene masculino pi(evidentemente /3 = PI). Analogamente,

para cada k C {l, . . . , #} o conjunto de índices {l, . . . , ak} enumera os genes masculinos

que são gerados juntamente com o gene feminino qX; (evidentemente a = ai).

a

llJ J



Capítulo 4 .Egp!!!gSões Bernsteinianas de Dois Níveis. 119

Para completei a demonstração, falta mostrar que /3i = P pala todo á = 1, . . . , a

e ak = cr para todo Ã; = 1, . . . , /3. Mas isso segue das decomposições da unidade

}. qt = ., >1:p; = ',
k:: l { :: l

análogas a(4.53)(no caso em que { = 1) e(4.54)(no caso em(lue k = 1), respectivamente.

De fato, em comparação com (4.53) e (4.54) temos

E q* - E q*
k=1 k=l

a'k o'
Ep: - E,:.
{=1 {=1

Então,/3{ = P({ = 1, . .. ,a) e ak = a(k = 1, .. . ,P).

e

(SUFICIÊNCIA) Sendo o operador /z dado por (4.50) e o operador g pol (4.49) então

1/ :: (pp. Verificamos que
B l3 f3 13a

pl=)ll:«l*= :pq =pí :çk=píE:>1,';jk=p{.
k:l k- l k- l k: l j:l

Portanto, py = /z e, assim, a lei da preservação de genes é satisfeita. Logo, a população

é de dois-níveis e, consequentemente, beinsteiniana.

Se V depende t + e do restante das coordenadas, isso também é verdade

para pí e qb. Como pi é a soma da {-ésima linha da matriz (4.48) então zt e aA estão na
á-ésima linha. De forma análoga podemos concluir que =t e ah estão na k-ésima coluna,

contradição. Agora, se V não depende de alguma variável z«, isso também é verdade

para todos os pí e todos os qk. Logo, pelo princípio da ieciplocidade, pi e qk não dividem

zl,,, contradizendo a fórmula (4.49). Com isso concluímos que a população é irredutível.

Sendo evidente, pelas fórmulas (4.49), que nenhum zigoto se extingue (=Ík :# 0) e nenhum

pai de zigotos são do mesmo tipo (como função, zik # z;,) então a população satisfaz as

condições de normalização.

Por hipótese, é evidente que cada zigoto produz dois genes, um masculino e um

feminino com coeficientes iguais a 1. Logo, todos os zigotos sã.o lieterozigotos idempotentes

(vede corolário do Lema 4.12). Assim, a população é não-elementar. []
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Observe que, pelas fórmulas (4.50), temos pl + . . . + p« = ql + . . . + qp

Portanto, as fórmas invariantes pi, . . . , pa, ql, . . . , qP são linearmente dependentes. Logo,

a estrutura gênica da população descrita por este último teorema é uma estrutura gênica.

não-elementar.

Neste modelo populacional os genes masculinos .Ai, . . . , d. cruzam-se com os

genes femininos -Bi , . . . , -BP formando os heterozigotos

Ál-Bi, . . . ,.4i-BP

,4.-Bi , . . . , Á.*BP-

A meiose e a fertilização seguem a linha clássica de interpretação genética. Na fertilização

os genes Ái e Bk formam o zigoto .4iBk. Na meiose este zigoto decompõe-se em seus

correspondentes genes com iguais probabilidades.

No caso particular em que lz = 4 e cr :: # = 2 obtemos exatamente a lei de qua-

drilha (cf. Exemplo 3, g2.2), razão pela qual as equações (4.49) e (4.50) são denominadas

/ei da guadrí/Aa ge7zera/ fada (compare com Exemplo 4, g2.2).

Assim, os dois teoremas desta seção classificam todas as populações normais de

dois níveis que satisfazem a condição de Betnstein.



Capítulo 5

Poliploidia Com Alelos Múltiplos.

Neste capítulo consideraremos o caso particular das populações poliplóides com

n + l alelos .4o, Ai, . . . , Á. e verificaremos as condições de estabilidade após um deter-

minado número de gerações em face à existência de possíveis mutações entre os alelos.

Nesta população cada gamela caiiega m desses genes de modo que a população tem uma

configuração 2m-plóide. Algebricamente cada gamela pode ser representado através de

um monâmio de grau m, ,4l' . . . .4k (á. + . . . + i. = m).

Definimos uma população 2nz-plólde através da seguinte equaça

'"* "*,'«* «*,-ll'l':*.*E...l:'i''l l:«;'«l"' «:« .'"'
Nesta população os coeficientes de hereditariedade são dados por

«:....;..'....,«,*.'..*« - (1) ': (:' 1'') . . (:« 1'«)
e a equação (5.1) fornece então os componentes do vetor distribuição de probabilidades

Pela interpretação biológica devemos ter, evidentemente,

0

>l./ n'ío...i«,.fo ...i.,ko...kn = 1.
kO+...+k.=m

De fato, pela identidade(a+l):" =(#+ly'. ..(a+ly" onde {o+.. .+{. = 2?n obtemos,

121
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pela expansão binomial de cada favor,

ãCD,'-1 0.«1 1ÉO,'«l
de onde

âl'rl«*-Ê ÉI l lzl.*« «'

Comparando os coeficientes de a" em ambos os lados obtemos a identidade

ll'l -*.*E...l:l iki .'.-- **«-'«,

Então,

«:. :..'. .«,*. * ' *.* s... il'i':i:'l''i l:«I'«l

Assumimos também a existência de mutações a nível de genes. Assim, nesta

população abrimos mão de uma das condições de Hardy-Weinberg expostas na seção g1.4.

Suponhamos que a probabilidade do alelo .4{ .transformar-se num alelo Áj seja mÍj e a

probabilidade dele permanecer o mesmo seja mi{. Como os mij são probabilidades temos

as seguintes condições estocásticas:

Definimos a matriz M = (mij) e denotamos .Ai.A4 = E;:,. mij.Aj. Com estas notações

podemos definir a multiplicação entre dois monõmios de grau m da seguinte forma

.'i=' * ,'!#' . . . .'lP ( ..4. -M y")(( .Ao .M )" ( .A«wy" ) (5.2)

Consideremos o espaço vetorial real gerado pelos monâmios de grau m e definimos, neste

espaço, a multiplicação entre dois elementos poi (5.2). Assim, obtemos uma álgebia po-

pulacional, portanto não-associativa, que será denotado por G(n + 1, 2m, .A/). Definimos

uma forma linear to : G(n + 1, 2m,M) w(.4l' . . . .A:') = 1. Clamo no Exemplo

4 da seção S3.1 pode-se provar imediatamente que a forma linear w é um homomoifismo

de álgebra.
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Na definição de Gonshor: G(n + 1, 2m, .A4) é uma álgebra genética. E como tal

ela possui um único homomorfismo de álgebra não-trivial (vede IWõrz-Busekrosl, corolário

3.11, p.40). Assim, o homorfismo to é unicamente determinado.

Procuraremos, agora, estabelecer condições para que G(n + 1, 2m, M) seja uma

álgebra de Bernstein de ordem k. Ou, equivalentemente, procuraremos estabelecer con-

dições para que a distribuição genotípica (portanto também a distribuição gamética) da

população atinja o equilíbrio depois de # + l gerações, independentemente de sua dis-

tribuição inicial.

Observemos primeiramente que, para qualquer inteiro k, G(n + 1, 2m, -r) não pode

ser uma álgebra de Bernstein de Ordem k para m > 1. Isto é devido ao fato de que a

condição necessária da parte (1) do Teorema 3.2 não é satisfeita. De fato, se i\4 = /, a
matriz identidade, então

Á:' * .40m = (.4r)(.4r) = r2"'l r" + "'l .,.I" .
--..mJ \ 'rn }

isto é, ,4om é um idempotente. Sqa c = ,4:' -- 2.,4r'l.4i + ,4o '2.Ai. Por definição

w(c) .A3') - 2««(.4g'':Á-) + -«(ÁT'',4?)

Considerando o operador linear Z sol)le /{er(w) definido poi -L(y) ,'lÍI' * y e«tão

Z.(c) Á;' * Á;' 2.4ÍI' # .Ag'-i.4i + HOm + ,4.'-2,4f

.I'No segundo somando temos

"* * "*-:«: - ll'l ': *.Ê. I'"l: :l l:l «''«::;

como os únicos valores possíveis de À;i são 0 e l então

ll'l ': l I'"= "1 '* -- 1Z'.:JI .'*-:«:l
:,4r +iÁr-: .,'l:.

iGonshor, }l. "Contribution to Genetic Algebra" Proa. Edi?zb. it/aíà. Soc. (2) 17, pp 289-298

,'lr *.AT :.A:
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No terceiro somando

"* * "*-'«: - ll'l '' *.z. I'"l: 'l ijii «:'«:'
Sendo 0, 1 e 2 os valores possíveis para kl então

.'i8' *.,4r''.,4il
l

'2m -- 2 277z -- :l2m
'lom +

l?z -- l

m--l
,48'-:..4: +

2(2m -- l 2m -- l

(f)«*-:«: * (=
í=b«r-'«?.

;l«*-:':l

Então,

Z.(c) (.'l8' + .A8'':.,'l-) +
nz -- l

'lOm +
2(2«. - 1) $;1;'T''*8'-' '*:+ g;:ÍI.b.';''',«?

ou seja

ZH - ãél;Í1lb'r -- á;f:=.'*r-''*- -.- 5él;Íbb"r'~'' (2m -- 1)''' ' 2??t

Observando que

:;l''lçl
m--l

2(2«. - iy
então

L(c) ';l'' IÇI 08' -'- ,'r-'"D
isto é,

«.., - I';l ': lçl.
Por hipótese da indução, suponhamos que

Z '(c) 'rl''lçl*.,
Então.

Z,'''':(c) Z, ( -L'(c) )

I';l '* lçl *«..,

I';l'*lçl*l';l':lçl.
I';l '":' lçl "' .
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'..., z*M - (:;'')''(T)*. p.-. ''-. A ? :, d. -d.,

"":.., - I';l': lçl«*.., * ;"*'.', " : ", « »,

Consideremos o espaço vetoiial gerado pelas variáveis Áo, ,Á.

.L(n + 1) . . , .4«l,

chamado o espaço a/e'/{co de G(n + 1, 2m,M). O espaço vetorial que define a álgebra

G(n + 1,2m,M) é o produto sensorial simétrico de m cópias de -L(n + 1). Podemos

definir em -L(n + 1) uma base canónica por Co, C'i , . . . , C'., onde C'o = .4o e C{ = .4o -- ,4i

(i = 1, . . . , n) e provei que o núcleo Xer(w) é gelado pelo conjunto de todos os monõmios

de grau m nesta base com a exceção do Co A vantagem de escolher esta base é que o peso

de qualquer elemento a CG(n + 1, 2nz, M) fica concentrado inteiramente no coeficiente do

termo COm, OU, em outras palavras, to(cr) é o coeficiente da primeira coordenada (compare

com a, primeira coordenada na decomposição de Pierce de uma álgebra de Bernstein ).

Definimos o homomorfismo de espaço vetorial H : G(n+1,2m,M)---, L(7z + l),

considerando G(n + 1, 2m, M) como espaço vetorial, poi

-K(.4g'.AT' . . . .Al;") «.': Ep:.,4.

Biologicamente, se a CG(n+1,2m,M) é uma distribuição de frequência genotípica da po-

pulação então X(a) C -t(n + 1) é a distribuição de frequência gênica correspondente. Se

a = .4g' . . . .4:« denotamos poi 'zM a expressão (.AoM)P' . . . (.4«.A4)P«

n

0Z

Proposição 5.2 Temos:

(1) -# («M)

l2)-K('Ó) (-H(«) + -H(b)). E«. P«,.tic«/«, -H(«:)

(3)-a(« * Z,) («b).A/. Em p«,íác«/-, n(« * «)

Demonstração.

Consideremos o produto cartesiano de zlz espaços Z(7z + l)

z"'(« + 1) x -L(n + l)
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Consideremos também o seu espaço tensorial correspondente

Z,*"(n + l) ® -L(n + l)

associados através de uma função multilinear z, : -L"(n + l) ---, -L®":(n + 1). Seja p a

transformação linear de Z"(n + 1) em Z(n + 1) definida por

9('l:-, . -. , .A..) - :('1:-+ ' ' .+ .4:.).

Pela propriedade da fatoração universal do produto sensorial existe uma. transformação

linear Â : .L®"(n + l) ----» -L(n + 1) tal que o seguinte diagrama é comutativo

Z"(n +.l

-L(n + l )

Propriedade Universal do Produto Tensorial

"(n + l)

; '

Diagrama 5.1

isto é, g = A o z,. Seja / o subespaço de -L®"(n + 1) gerado pelos elementos da forma

® a.. ax(1) ® ' ' ' ® a«(m)

onde r é uma permutação de 1,2,...,m e a{ C -L(n+ l)({ = 1,...,nz). Consideremos o

espaço quociente -L®"(n + 1)//. Uma base deste espaço pode ser dada poi

{(.4:. ® ® .Ai.) + .r : 0 $ {i 5; $á« $ n}

De fato, uma permutação de posição em 4i. > . . . ®Á{. não altera a classe de equivalência

módulo /. Por outro lado, considerando a base de G(n + 1, 2nz, M) dada poi

{'4{. . . . .Ai. : 0 5; ãi 5; $ á« 5; n}

podemos observar que existe um isomorfismo (de espaços vetoriais) entre -L®"(n + 1)// e

G(n + 1, 2m, M). Agora, consideremos o seguinte diagrama
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Z,"(n + l) Z,*' (n + l) Ç'(n + 1, 2«,, M')

-L(n + l)

Diagrama 5.2.

onde / é o homomorhsmo definido por

.f(.A:. ® . - . ® .A{.) . ..4:.

Assim, por um lado a trajetória de um elemento da base canónica de -L":(?z + 1) é dada
poi'

('i'- , . . . , .,4:.) '-s 'i;, ® ' . . .8 .,4;. ...L ,4.. . . . ,.{:. --.s i('i:- + . . . + ,4:.)
e, por outro,

vo

('1::, -.,.,4:.) -"'5 :('l'- + ..+.'i..)
Logo, temos que ç' = H o / o 1, e o Diagrama 5.2 torna-se comutati

Passemos, agora, a demonstração do item (1) da proposição. Observando que,

para um elemento a = .4i: . . . .4{. C6'(n + 1, 2m, .M) temos

«-M M)... (Á:.M) (>1: m.:j.Aj)
.j=o

J Jm.7

.j=o
e

.f(Á:. M '9 - - - ® .A;.À/) m::j.'lj)
.j=o

a.A4,

então

nçaM ) H . /(.,4{. M ® . . . ® .Aí..M)

# o / o «(.A;. .A4', . . . , Ái.-M)

P(Á{, .M, . . . , .4i.M)

á('i'- M + ' . . + .'l..w)

iu:. +.. +.'l:.).w
H(«) .A4'
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(2)Sej.m« ....,4PeZ, ...,4#.Como

«' - l='1 ': *.* :... 1:' ;''1 1:« ;'«1 «:'k. J \. k. l

então

"'«', - ITI''«-'*.* :.;. l:'L''l l:«I'«l.*.«.* *'«"«'
Por outro lado, temos

li(-a(") + -#(z')) - sl((i. + .j.)'l. + .+(i« +.j«)'4«).

Então, basta demonstrei

pala todo i= 0, 1,. . .,n. Demonstiaiemos apenas para { - 0 pois, pela simetria

processo é o mesmo para todo á = 0, . . . , n.

I'l':«-' *.* :.:. l:' I''l l;«;'«I': - à.:: * ':,

que

0

Comparando o coeficiente cle z"'-k' em ambos os lados na expansão binomial de

(« + 1)::''"j' (3+ 1)i"+j" =(3 + 1)2":'(io+jo)

obtemos a identidade

..*...à..*. (:' :'') i'«l-l'"=s';'''l
Observemos também que

*. (:' 1'') ( . tl9ll
~'Ü;;)=:lãM

(áo + .jo)(ão + .jo -- l)l
({o + .jo -- l (ho -- l))l(ko -- l)l

':.*..,l:';?;"l
e que

E(:'*Ê :l I''=':TU''l
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obtida na comparação do coeficiente do termo a"'i na equação

(sç + l)i'+j'''(a; + ly"'(i'+jo) 1«+iy"':

Assim, temos que

ll'l ::«-: *.* Ê.:. l;' I''l l:« ['«] '.
l='1''«-:'É *.l:' I''l«..* Ê..*. l:: ;''l l:« ['«],

ll'l ':«-:'É':. * .., l:' it í :l, l:"' = g',l '.'l
iz'i ''«-' .:. -- '., E l:' ''':; ' "I il:ii: l {s'l
ll'y:«-:''. -- '., ll'.:JI
5L (í. + Jo) ,

íamos demonstreicomo que)

(3) Usando os itens anteriores temos

-#(. * b) HÇa.M . bA4)

i(-H("w) + .ü(ó.w))

i(-H(")w' + x(z')w)

1;(#(«) + x(z'))A4'

i.#(« + ó)A/
H(ab)M,

completando, assim, a demonstiaçâo da proposição. []

Teorema 5.1

(1)H álg.Z,,'« G(n + 1,2,M) é «.« á/g.Z,,'« de B«[.{« d. o«d.m k '' ' .om.«'' ''

M'k=Mk+:, Mj#Mj+: 0=0,...,k l).
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(2).4 á/geóra G(n + 1, 2m, .A/) fm > IJ é uma á/geóra de /3er,zsfe n de ordem k par.z a/gum

k $ it se e somente se 0 é \Lma raiz característica de M com m\tttipli,cidade l-L.

Demonstração. No caso em que zn = 1 e M = /, todos os elementos de peso 1, isto é,

os elementos cuja imagem pelo homomorfismo peso é igual a 1, é um idempotente. De
fato, os elementos de G(n + 1, 2, M) são da forma

cujo peso é dado por u'(z) = EL. cito(.Aí) = E::. cí. Se esta soma é igual a l ent

líl ': *.::. l,:l l:l «;'«J: - i'"; -- ".,,
temos

a2

n

>l: cic:fAiA.í
i,.j=o

n l

}: ci.ji(Á: + .4j)
t,.7=0 '

i.Ê '...«; *{ :ã ':'.".
!(E JE.:.A:+ (E E.:.,4.
' .j=o {=o ' í=o .j=o

:Ê .;«: *;Ê ..',' i-o ' j-o

Se «,(z) - l então «,(a.A4) = 1 e logo = * ;« = (nM)(aM) = :«.A/; isto é, .dot.«do a

potenciação plena sempre em re]ação à mu]tip]icação +, podemos esclevei a]2] - #M

Indutivamente to(a) = 1 implica w(zA4') = 1 e então

.['+:] - «['] * .['] - ..M'-- * «.M''' )(«.a4')

de onde obtemos

Zfk+2] :: #]k+l] Mk+l - JI/k
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e a parte (1) do Teorema segue do fato de que ztk+'] - a]k+i] no hiperplano w(z) = 1 é

equivalente a z]k+2] - zo(=)''z]k+i] no espaço todo, que é a condição de Bernstein. Note

que para obter a condição Mt+i - .A/k é necessário exigir apenas a condição de Bernstein

z[k+21 - #]h+i] para todo # que representa uma distribuição genotípica. De fato, fazendo

z = .4i({ = 0, . . . , n) de z]k+'] - ;rtk+l] obtemos Mk+: - Mh

Para demonstram o item (2) suponhamos que 0 é um autovaloi de i\'f com mul-

tiplicidade n. Queremos provei que z]k+2] :: z]k+l] pala algum k $ 7?. e todo # de peso

l (e consequentemente que vale a condição de Bernstein pala todo o espaço). Pala fazer

isso devemos tomai uma base conveniente pala G(n + 1,2m, M) . Como o empa.ço veto

real G(n + 1,2nz, .A4) é um produto tensorial simétrico de m cópias de Z,(n + 1), basta

encontrei uma base conveniente pala -L(?z + l). Isto pode sel feito com a. a.judo da teoria

das cadeias de Markov considerando M como uma matriz de transição de uma cadeia.

De fato, a matriz M pode sei interpretada como a matriz de transição de uma cadeia

de Markov Ênita, cujos estados são constituidos pelos alelos .4o,Ài, . . . , .4.. Como ma

triz de transição de uma cadeia de b4arkov ânita, M tem um autovaloi igual a l (isto é

consequência imediata da condição estocástica das linhas de -A/: a soma de cada linha é

igual a 1). Assim, o polinõmio característico de M é z"(a -- 1), já que a multiplicidade do

autovalor nulo é igual a n. Pela teoria das cadeias de lvlaikov, vede Apêndice, um estado

,4i é dito recorrente se a probabilidade de i'etoinat' a este mesmo estado depois cle sofrem

uma mutação e tranfonnar-se num outro estado .4j é certa, isto é, é igual a 1. Se existe

um estado .4j tal que, uma vez alcançado, a probabilidade de retornam pala Á{ é nula,

então dizemos que .4f é uin estado transiíórÍo. No caso finito de ullla. cadeia de Markov a

matriz de transição .4/ pode sei escrita na forma

onde -A/22 é a submatriz correspondente ao conjunto de estados transitórios. Suponhamos

que existem s estados transitórios. Então, -/W22 é de lidem s. Poi causa da coima em

blocos da matriz M temos que

def(.A/ - .X/) d.t(.A4:: .x-r)de{(M« ,X.r)
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Ainda pela teoria das cadeias maikovianas, os autovalores de módulo unitário correspon-

dem a classes de estados recorrentes. Como det(M -- À/) = #"(# -- 1) então temos (lue

det(.M:: -- .X/) = «"''(a -- 1) e d'f(M« -- .X.r) = -',

isto é, os polinõmios característicos de Mii e .A422 são respectivamente a"-'(z -- 1) e #'

Em consequência, M;2 = 0. Assim, após s gerações a distribuição alélica da população

fica concentrada inteiramente entre os alelos recorrentes. Depois disso a população pode

ser descrita pela subálgebra só dos estados recorrentes pala a qual M:: é a matriz de

mutação e a"''(z -- 1) é o polinõmio ca.iacteiístico. Assim, é suficiente estudar o caso

em que não existem estados transitórios. Este é o caso de uma cadeia de Markov dita

írred lúe/. Apelando ainda à mesma teoria das cadeias de Markov, o número das raízes

características de módulo unitário de uma matriz markoviana periódica é no mínimo igual

ao seu período. Então, como existe apenas um autovalor de módulo unitário temos que o

período da matriz M é exatamente 1. Logo, .A4 é uma matriz aperiódica. Por um resultado

de Biosh&Gerchak2 o fato do polinâmio característico de -A4 sei z"(z -- 1) é equivalente

à existência de un] vetor distribuição estacionária a- tal que pala todo vetar distribuição

alélica c temos cMk = z. Para todo ã = 1, 2, . . . ,n temos que ai.A4k = ,4o.A4t - .4i.A4k =

n- -- n = 0. Então, dMt = 0 pata todo d C /{o = IOi, . . . , O.l.

Sejam /T: = /T.M, /T2 = /(..A4',. . . ,/{k.: = K.MA':, /i'k = /T..A4k = 0. Assim, temos

que /Ti = /(i.i Jt/. Para i = 1, . . . , n temos que

(Ao - .4.)M

}l:(«'o.í - n..j)Áj
.j=o

(moo - m;o).4o + >:(«.oj - «-:j).Aj

Como ELo mf.Í l para todo ã então

"."-m.. (l->1:«,oj)-(l - E«:.j) «..j «..j).
j#o j#o j#o

2"Markov Chains With Finite Convergence Time"- Stochastic Proc. and their Appl. 7(1978) PP
247 253.
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Portanto

}l:(«..j - moj).4o + >ll:(moj - m:j).Aj
j#oj#o

>l:(«.Íj - moj)(.Ao - .'lj)

}:(m:j - moj)C'j,

isto é, O{M C /{o. Consequentemente, /ToM C /{o. Por indução, /{iM C /{{ para todo

ã = 1, . . . , k 1. Assim, a transformação linear M deixa invariante cada espaço vetolial

/{o,/{t,...,Jrt,isto é:

n

n

lJ

dij.,

l<a '3 l<\ '3 l<.z '3 . - . '.) I'ii.:

Consideremos então os seguintes espaços quocientes

1<0jl<1., lÇ\jl<a,. . . .l<k-ajl<k-\, l<k-\jl<K.

ndo teorema de isomorfismo pala espaços vetoriaisa temos que

l<ajl<1. % l<n.jl'ia Q . . . Q l<k..zjlÇK.\ 6 1<K \ll'ik -N l<Çlli<K -- l<o.

já que /rk = 101. Consideremos para. cada á = 0, . . . , k -- l uma base .B{ de /t'Í//\'i+i dada

por

Polo SCaUe

3vqa Sigler,L p.187 e 188)

.23. :: {dü + /íi+l, d{2+ /{i+i,... , dij.+ /í'À;+i}.

Então, pelo isomorfismo podemos foimai uma base -B de /í'o dada. por B ' UI'i.B; onde

.Bí=ldil,di2,...,díj.},(á=0,...,k l)

de modo que uma base para .L(n + 1) pode ser dada por 23 = {.Ao} U -B ou, explicitamente,

denotando-se doo = ,4o,

23 :: {d00,dOi,. . . ,dOj., dti,.. . , diji , . . . , dk--i,i}. .. , dk-l,Jk.] }.

Neste conjunto ordenado, 23 = {doo} U Bo U .BI U . . . U B;;.l , fica evidente que se dfj C Bi

então dijM € 1B +l U -Bi+2 U . . . U -Bk.il. De fato, basta observar quc

/{{//{i+i©...a)/t't.i/-/(ka/t'{(á=0,...,É l)

'lT\ .CC A 1..1...>> TTTTI'R,f ...=.. C:,.,.=,.,... 1/..1.,. /'1 (\'7R\ ,. l Q9. ,,.:. í..,..l.=.-.. ,..
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de onde podemos tirar uma base pata /{{ dada por .Bi U . . . U Bk-i e, pol definição,

/{fM = /{i+i. Assim, o efeito de contrição de M sobre L(n + 1) pode ser expresso pol

;jM l: }: «-a- (j ? i).
u=Í+l o

Com relação a base 23 de Z(n + 1) os elementos de uma base de G(n + 1,2m, M) são

expressos na forma.

k ]

abõ'abi' . - - aJ;-i.l (onde t - Jt-lJ-
k

No que segue seja d um elemento qualquer de G(n + 1, 2m, A/) de peso 1, isto é

to(d) = 1. Este elemento pode ser escrito da seguinte maneira:

d «8'«{' . . . aZb'.}'

onde p = (poo,pol, . . . ,PA-l,.). Este tipo de elemento de G(n + 1, 27?z, .A/) é caiacteiiza.do

pelo fato de que o coeficiente da primeira coordenada, relativo a a81) = Com é igual a

1. De fato, este é o seu peso e, como falamos anteriormente, o coeficiente do termo Con:

concentra todo o peso de qualquer elemento de G(n + 1, 2m, M). Assim, o primeiro teimo

desta somatório é d&. Suponhamos, agora, que a potência k-ésima plena (em relação a

*), d]*], co...e com o termo (aH,)l*t. Então

d[k+l] - d]k] + d]k]

((a8,)l*t + . ..)*((a8,)I'j + . . .)
(aÍll,)l*t * (aH,)t*} +

(aU,)l*''':t +

isto é, a potência seguinte, d]t+:], começa com (aH,)t*+'t

Consideremos, agora, os termos de d que são diferentes de aéll). Estes termos

contém algum elemento dij da base 23 diferente de doo. Esses elementos sofrem o efeito da

contrição de M, quando multiplicados por .M, isto é: se dij é tal que í 2 / então dÍj.A/ é

uma combinação linear em d.. com u ? / + 1. Por definição, o efeito de uma potenciação

plena de d sobre a base

{agli' . . . aZS',;' l Poo + . . . + Pk.:..
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de G(n+ 1, 2m, M) recai na multiplicação dos elementos da base 23 de Z(n+ 1) pela matriz

(aooí\# J'" . . . (ak-i,tJlg ,J

Então, a existência de um elemento dij diferente de doo numa potenciação plena de d im

placa na contrição desse elemento. Evidentemente uma nova potenciação plena provocará

uma nova contrição daquele elemento. Como a dimensão de Z(n+ 1) é finita, algumas po-

tenciações plenas sobre d terminará por extinguir "aquele elemento". Não é difícil calcular

que na potenciação plena expoente b + l-ésima de d, não há mais nenhum elemento que

se origina daquele elemento dij diferente de doo na composição dos termos da somatóiia

de d. Assim, o único elemento existente na composição dos termos da soinatória de dtt+:]

é exala.mente doo, Isto é

1 .1

d[k+'] = (d&)[*+:]. (5.31

Observe que esta equação é válida pala qualquer d de peso 1. Em palticulai, (d]z])]k+]

(d8,)[k+:]. Note também (lue

(d * d)[*] d]*] * .í]*-

paia todo kl de fato, isto é valido para k = 1 e então por indução temos que

(d * d)[*''':] (d*d)[*]*(d*d)[*]*d]'])*(d]*]*d]*])*d]*+:]

E assim temos

d[k+2] d[k+l] + d]k+i] = (d + d)[k+i]

(d['])[*''':] :]

Com esta condição (dtk+'] = dtk+:]) fica provado que G(n + 1,27?z,.A4) é uma. álgebra de

Beinstein de ordem k, se não existir nenhum alelo transitório.

Reciprocamente, suponhamos que G(?2 + 1, 2??z, -A/) seja uma álgebta de Bernstein

de ordem #. Primeiramente, observamos, pelo item (3) da Proposição 5.2, que H(a]']) =

#(a)M. De modo geral vale a identidade

H(dljt) = H(d)M''Í'',
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pois, porindução,

.#(d]j+:]) = .#(d]j] # db]) = #((d + d)b]) = H(d + d)MJ'' Hç©hl'

Pela condição de Bernstein temos d]k+2] = d]k+i] para todo d que representa uma. dis-

tribuição genotípica. Então, -H(d)Mk+: = -#(d)]Wk, de onde obtenaos .A4k+' = Mk (para

ver isto basta tomar d = .Al" pala i- 0, 1, . . . , n). Assim, todos os valores próprios de .A4

são l e 0; de fato basta vel que Mk(M -- /) = 0.

Suponhamos que a multiplicidade do autovalor nulo seja menor do que n. Con

sequentemente a multiplicidade do autovalot unitário é, no mínimo, 2. Apelando, no-

vamente, à teoria das cadeias de h'larkov, a multiplicidade de um autovaloi de módulo

unitário indica o número de classes iecorlentes existentes no espaço de estados da cadeia,

que corresponde ao conjunto de todos os apelos. Sejam SI , S2, . . . essas classes recorrentes,

que correspondem a conjuntos invariantes de alelos, isto é, onde cada alelo de Si pode sofrem

mutação apenas para outro alelo de S{, não importando quantas vezes a transformação M

é aplicada (isto é, quantas gerações ocorrem). Além destas classes recoiientes, em adição,

pode haver também um conjunto de alelos transitórios, os quais podem sofrer mutação e

tl'ansformar-se num alelo recoiiente mas que não pode ser alcançado poi nenhum estado

recorrente.

Suponhamos que existam s classes recorrentes e que a classe transitória seja vazia.

Então, a tra.nsformação linear definida associando cada apelo Áj à sua classe de recorrência

S{ define um homomorfismo de G(n + 1, 2nt, M) em C(s, 27n , /). Mas, como foi observado

anteriormente, este conjunto não é uma álgebra de Bernstein de nenhuma ordem quando

m > 1. Pelo homomorfismo, a condição de Bernstein não pode ser satisfeita em G(n +

1,2m,.M) uma vez que não é satisfeita em G(s,2m,.r). Logo, G(n+ 1,2nz,-M) não é uma

álgebra de Beinstein.

Finalmente, suponhamos que existan) alelos tiansitóiios. Pelo caso anteiioi, a

subálgebra obtida considerando-se somente os alelos que não são tiansitóiios não é uma

álgebra de Beinstein. Consequenteillente, muito melros o sela. a álgebia dos apelos com-
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plenos. n

Cromo exemplo de uma aplicação do Teorema 5.1 acima consideremos a álgebra

G(2, 2m, .A/). Seja M a matriz de transição dada de maneira genérica poi

/ l--r r \
M -l l

\ s 1 -- s /

cujo determinante é 1 -- r -- s. E imediato verificar que em ambos os casos do Teorema

5.1, ?n = 1 ou nz > 1, uma condição para que G(2, 2m, M) seja uma álgebra de Bernstein

é que detM = 0, isto é, 1 -- r -- s = 0. No caso m > 1, esta é a única condição necessária

e suficiente, já que a multiplicidade do autovalor l, ])elo Teorema 5.1, é vz = 1. Então
neste caso M é da forma

onde r C ]O,l]. Podemos verifica.i facilmente que M2 = M e assim esta forma para a

matriz M serve também para o caso m = 1 (veja parte (1) do Teorema 5.1, onde k = 1).

Como M2 = .A4 é equivalente a À4(.A4 -- /) = 0 então devemos ter M idempotente (no

caso acima) ou A/ = /, já que .A/ não é nula. Resumindo, G(2, 2m, &4) é unia álgebla de

Beinstein (de ordem 1) se e somente se

onde I' C 10, 11. Note que, como k = 1 ein ambos os casos, o equilíbrio se estabelece na
Q r3 frl l TI fl n (rPr n r' n fl

1 -- r r

1 -- r r
m = 1 com .A4 ou nz > 1 com .A/ ::
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Cadeias de Markov.

Uma cadeia de Markov é uma sequência de ensaios probabilísticos em que

cada resultado depende do resultado do ensaio anterior e somente dele. O adjetivo finito

indica que o número de resultados (eventos) possíveis em cada ensaio é um número finito.

Denotamos por -Ei, -E2, . . . , .E. estes resultados. Cada um dos .Eí é chamado de estado e

o conjunto de todos os estados chamado o espaço dc estados. A função quc associa cada

ensaio ao seu resultado chama-se t;aríáue/ a/estória e indica-se poi' "Xn = á" o fato de

que no n-ésimo ensaio o resultado é E{ ou, simplesmente, {. Em ouvias palavras podemos

dizer que o sistema está no estado .Eí no n-ésimo ensaio, ou no tempo it se assumimos que

o sistema muda de um estado pala outro ao fim de cada unidade de tempo. Indicamos

por p(ái, . . . , án) a probabilidade conjunta de ocorrer o evento -Ei: no primeiro ensaio, -E{,

no segundo,-. . . e -Ei. no n-ésimo ensaio, isto é

P(ã: , ,ã.) x: x, , x« - á.)

Indicamos também por p(i. l át, . . . , im) a probabilidade condicional de ocorrer o evento

.Ei,. no n-ésimo ensaio dado que ocorreram os eventos -Ei: , . . . , E{,,. , respectivamente, no

I'. . . . . m-ésimo ensaio.

138
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Formalmente falando, uma cadeia de Markov é uma sequência de variáveis alem

t (1)rl as

{x.} ,x,,x:, . . .}

que satisfaz a identidade

p({. 1 {:, i,, , í«-:) li.-:) (1 )

pala cada n e toda sequência {i, . . . ,à. de estados. Se a condição (1) é verdadeira para

todo Ê, então podemos fazer uso repetido da identidade p(.An-B) = P(Á)p(.B l .Á) e obtemos

P(i-, i,, . . . , {«) P(z1 , '2

Ptzi , z2,

, i«-:)p(i« li:, i,, . . . , i«-:)

, i«-:)p(i« l í.-: )

p({:)p({, l i-) . . . p(i. l i.-: )

Assim, todas as probabilidades conjuntas necessárias pala a descrição do processo/cadeia

de Malkov são determinadas em termos das probabilidades condicionais simples p({«

'n.l), chamadas as p7'0baZ)áládades de íransÍção de um passo e das probabilidades iniciais

P(ã:)

De modo geral estuda-se o caso em que as probabilidades de transição de um

passo não dependem do passo, isto é, p3 é independente de n. Neste caso, dizemos que

a cadeia de Maikov tem praz)abi/idades de transição estacionárias ou simplesmente que

a cadeia de Markov é homogénea, denotamos p(j ) por pij e as probabilidades iniciais por
p. - p.') - p(Xo = {). Então, temos que

P(i:, i2, , {.) P::',":,:, . - ,:.--:.

A matriz P cujas entradas são as probabilidades de transição de um passo pij

,-«..,-(=1: =)
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é denominada a matriz de transição do processo. No caso finito esta matriz é de tamanho

In x m. Os elementos de P, sendo probabilidades, são não-negativos. Além disso, cada

estado .E{ corresponde à {-ésima linha da matriz de transição P, isto é, se o sistema em

qualquer tempo Z está no {-ésimo estado então o vetou linha (pn,pí2, . . -) representa as

probabilidades do sistema estar em todos os estados possíveis no tempo t + 1. Assim, as

probabilidades de transição de um passo píj satisfazem :l:j pij = 1 para todo {. Qualquer

naatriz que tenha entradas não-negativas e soma de elementos de cada linha igual a l é
chamada matriz estocástáca. O vetar

Po - (P- , P,, ~;, . . .)

é chamado o vetar de probaZ)í/idade inicia/.

Define-se as probabilidades de transição de n passos por

pl;) - p(x*-.« l x*

pala í,J = 1, 2, . . . e, pala cada n 2 0, p(j) é a probabilidade de que o processo passe do

estado â ao estado .j em n passos Evidentemente pii) - p.j. Quando lz = 0 definimos

,: -l l "l-?
' 1 0 s.{#.j

De forma semelhante, definimos pl") = p(X. = á) como a probabilidade incondi

cional de que o processo esteja no estado ã após n passos.

Definimos também p« = (pl"),pg'), . . .) como o uet07' de p7'0babi/ dados de estado

após n ensaios. O elemento p(1) do vedor de estado pl é a probabilidade de estai no estado

É após l passo. De modo geral vale a identidade

Pn = POP"

Assim, pode-se notar que pn, o vetar de probabilidades de estado após n passos é facil-

l-nente encontrado em termos do vetou de condições iniciais po e da 7z-ésima potência da

matriz de probabilidades de transição de um passo.
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Observe a distinção entre p(j ) e p("). O primeiro é uma probabilidade condicional.

O último uma probabilidade incondicional, isto é, p(.Í ) é a probabilidade de estar no estado

J dado que o processo estava no estado á, lz passos anteriores. Por outro lado, pS") é só a

probabilidade de estar no estado .j após n passos, independentemente do estado inicial.

Com relação à matriz de transição observamos que, no caso de uma. sequência de

ensaios independentes (não-Markoviailos), as linhas da matriz são idêntica.s.

onde pl;) são as probabilidades de transição em n passos, é cha
em n passos

nlada matriz de transição'1

A matriz
p %) pll;)

pS;) p(«)P(")

Por indução podemos provam a identidade P(") = P". Como o produto de duas

matrizes estocásticas é uma matriz estocástica, então a matriz de transição em lz passos

p(n) é também uma matriz estocástica. Da relação matricial p"+"' = p"P" podemos
também deduzir a identidade

0( «,+n' )

O estado .j é dito acesso'ue/ a partir do estado i se para algum inteiro n ? 0 temos

p: > 0, isto é, se existe uma probabilidade positiva de que em um número finito de passos

o estado .j pode ser alcançado a partir do estado í. Se dois estados { e .j são acessíveis um

a partir do outro então dizemos que eles se comunicam e denotamos este fato por i H J.

Se dois estados i e J não se comunicam então

pala todo n 2 0, ou

para todo n 2 0, ou ambas as relações são verdadeiras. O conceito de comunicação é

uma. relação de equivalência de modo que podemos, assim, dividir o espaço de estados
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em classes de equivalência. Os estados que pertencem a uma classe de equivalência são

aqueles que se comunicam entre si, dois a dois.

E possível partir de uma classe e entrai em alguma outra classe com probabilidade

positiva. Se isto acontecer, porém, não será possível retornar à classe inicial. Dizemos

que a cadeia de Markov é irredutíoe/ se a relação de equivalência possui apenas uma classe

de equivalência. Noutras palavras, um processo é irredutível se cada estado se comunica

com os demais.

O perúdo de uin estado {, que denotamos por d({) é definido como sendo o máximo

divisor comum de todos os inteiros 7t ? l tais que p: > 0 (se p: = 0 para. todo 7z ? l

definimos d({) = 0). Pode-se provei que a periodicidade de um estado é calacteiística

de toda uma classe, isto é, se un] elemento de uma classe tem período d então todos os

elementos da classe tem o mesmo período. Uma cadeia em que cada estado é de período

l é dito aperáódáca.

Um estado é chamado recorrente se a probabilidade de retornam a si mesmo é l.

Um estado é dito transitório se esta probabilidade é menor do que 1. Recorrência também

é uma propriedade de classe. Na verdade pode-se provei que todos os estados de uma

classe de equivalência são do mesmo tipo: recorrente ou transitórios . Assim pode-se falar

em classe reconente ou transitória.

Uma classe O é dita /fachada se é impossível saia dela, isto é, se { C O e .j g C'

então p:j ) = 0 para todo n ? 1. Se uma classe fechada contém apenas um estado, este.será

dito absorvente. Na realidade toda classe de equivalência fechadas finita. é lecoiiente3

Numa cadeia de Markov finita podemos representar a matriz das probabilidades

de transição de maneira canónica da seguinte forma. Enumerámos os estados de tal

forma que o processo possa passar de um estado a outro na mesma classe ou em classe

l l(emeny, p.IOI

2também chamada classe de comunicação fechada.

3lÇemeny, p.103
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precedente, mas não em uma classe posterior na enumeração. Isto pode ser conseguido

colocando as classes recorrentes primeiro e depois as classes transitórias, estas últimas

ordenadas também com o mesmo critério. Sejam Ci, O2 . . . , (7,, C',+t , . . . , C'. as classes de

equivalência onde C'i, C2, . . . , C, são recoiientes e C,+i , . . . , C. são transitórias. A matriz

de probabilidades de transição pode ser representada então da seguinte maneira:

a ... o o ...o

0P-
'4,+l,l

0

'4.,i ... ,'l«,, ''ln,,+l ... -Bn

onde PI, P2, . . - , P.,-B,+l, . . . , B. são as matrizes de probabilidades de transição corres

pondentes às classes de equivalência e as .4ij são as matrizes que dão as probabilidades de

transição de uma classe para as classes anteiiores4. Na verdade esta leplesentação pode

se] escrita simplesmente

onde Pi é r x r, .4 é s x r e B é s x s, r sendo o número de estados decorrentes e s o de

estados transitórios'

Numa cadeia dc Maikov finita temos que a probabilidade de que o processo esteja

num estado transitório tende a zero. Numa cadeia finita ainda, existe pelo menos um

estado recorrentes

Em termos algébricos um fato interessante de se notar é que o polinõmio carac-

terístico da matriz de transição de uma cadeia de Markov finita possui uma raiz igual a

1, isto é, a matriz de h'laikov possui À = 1 colho um autovalor. Na verdade numa cadeia

4Fernandez, p.35,3(i

sFernandez, p.61

õFernandez, p.36-38
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de markov finita irredutível e aperiódica, este é o único autovalor de módulo unitário, ou

seja, l Ài 1< 1 para qualquer outro autovalor7. Em geral, se o período da cadeia é d, os

únicos autovalores de m(5dulo unitário são as raizes d-ésimas da unidade8 (estas são as

soluções da equação Àa = 1 em C).

A presença de um autovalor que é raiz d-ésima da unidade indica, na verdade, a

existência de uma classe reconente de período d e a multiplicidade do autovaloi indica o

número destas classes (multiplicidade de um autovaloi À é o expoente do fatos (= -- À) na

fatoração do polinâJnio característico). No caso apetiódico, a multiplicidade do autovaloi

l é exatamente o número de classes lecoirentes existentes na cadeia. Em particular,

numa cadeia de Markov finita aperiódica irredutível a multiplicidade do autovalor l é
exatamente l .

Uma cadeia de À'laikov finita é dita eryódáca se cada probabilidade de transição

P(n) do estado i para o estado .j em n passos tende a um número finito, independentelílente

do estado inicial à,isto é,

,Ji=m Pl;) (.j . . . , m)

Os valores limites ul , t;2, , u. satisfazem as condições estocásticas

(2)

e também a identidade

l.j = 1,...,m)

Esta última equação pode ser escrita na forma inatiicial

}.mini ' ui
{-1

(3)

onde t; = (üi, . . . ,u.) e P é a matriz de transição da cadeia de Markov. Assim, o pode

ser interpretado como o vedor de probabilida.de estacionária, representando as condições

7Clarke, p.245

8l<arlin&Taylor, p.7
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em que a cadeia de Markov alcança estabilidade. Esta interpretação é reforçada pelo fato

de que para n suficientemente grande as probabilidades incondicionais pl") tendem a

linl pÇ") - o.,
n,--+00 ' 'í

isto é, p« = (pl"),...,p9)) --, u = (t;i,...,o.). Estas probabilidades estacionárias

u:, . . . , u. também são ditas as probabilidades ergódicas da cadeia

Um resultado importante na teoria ergódica é o seguinte: se para todo ã e .j existe

um inteiro n tal que p;j) > 0 então a cadeia de Markov é ergódica. Pode-se também
provar que o sistema de equações (3) tem uma única solução que satisfaz as condições

(2). Assim, pal'a encontrar probabilidades estacionárias ou ergódicas de uma cadeia de

Maikov precisa-se apenas resolver o sistema (3) sujeito às col)dições (2)9
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