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Neste trabalho objetivou-se verificar,teoricamente ,

a possibilidade de manutençao de heterozigotos, em  populaçoes

de plantas au togam as, na presença e na ausencia de seleçao  de_

pendente de frequencia (SDF).  Considerou-se apenas um loco com

dois alelos.

Utilizou-se a deduçao algébrica de formulas, referer^

tes a alguns modelos de populaçoes  e um programa para simulara

sucessao das geraçoes em uma calculadora científica avançada.

Utilizou-se o modelo de autofecundaçao (MODA)  para

testar o programa.  Criou-se tris modelos distintos: B, C e  D,

no programa: MODB, MODC e M000.

No modelo B considerou-se o efeito da taxa de auto-

fertilizaçao (s) sobre a porcentage^ de heterozigotos e  homozj_

gotos em qualquer geraçao n ^equaçoes 1, 3 e 6}, ou  no . equilj[

b;rio (equaçoes 2, 4 e 6}^  Nao se considerou a possibilidade de

diferenças entre os valores adaptativos dos genotipos.

Por meio das equaçoes citadas, verificou-se quequaji

to menor foi a taxa de autofertilizaçao mais heterozigotos  pe

maneceram na populaçao; a porcentagem máxima de genotipos A-,  A

ocorreu quando as frequencias alllicas foram iguais entre si, e

s foi igual a zero.  Concluiu-se também que, quando s atinge  o

seu valor máximo (^00^)  os genotipos heterozigóticos sao elimi

nados da populaçao.

No modelo C considerou-se una populaçao com  autcfe

R ES U MO
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cundaçao obrigatória e SDF.  Neste tipo de seleçao os valores  a

daptativos dos genotipos variam em funçao das frequencias  geno

típicas.  A relaçao entre frequencia e valor adaptativo e inve

sa:  quanto menor for a frequencia de um genótipo maior será  o

seu valor adaptativo, e vice-versa.  A autoferti1izaçao (modelo

A),  reduz a frequencia dos heterozi gotos a metade, em cada ger_a

çao, e concomitantemente aumenta a frequincia de ambos os  hom

zigotos.  Para contrabalançar esta tendencia, construiu-se  fu_n

çoes monotÔnicas decrescentes para representar os valores adap-

tativos  (Wi)  dos tres genotipos: W-|  para A, A-. ,  W2 para A-,A2eW3

para A2A2.  A combinaçao da autofecundaçao com a SDF tem o  se

guinte efeito:  ao avançar as geraçoes de autofecundaçao ocorre a

reduçao de H,  a frequencia do genOtipo A-.A,,,  e ao mesmo  tempo

aumenta W2, o valor adaptativo do mesmo genOtipo.  Em  relaçao

aos homozigotos o efeito 5 inverso:  ao longo das geraçoes de^au

tofecundaçao as frequencias D e R,  referentes aos genotipos A-jA-j

e A^A? ,  respectivamente,  aumentam e provocam uma reduçao conco

mitante de W,  e W3<  0 programa MODC permite acompanhar as  trm

danças nas frequencias D,  H e R,  no coeficiente de endogamia(F),

nos valores adaptativos  (W-, ,  Wp e WJ e também no valor adapta

tivo médio da populaçao (W).  Entre as diversas conclusoes  des^

taca-se a possibilidade de manutençao da heterozigosidade  em

torno de 10% quando a razao W^/W1  e W?/W_ foi  aproximadamente

igual  a  2,25.

No modelo D considerou-se s, a taxa de alogamia (t)

e a SDF.  0 programa  f̂ DDD permite acompanhar D, H, R, W, ,  W2 5

W-̂  e W.  Verificou-se que havendo 4% da alogamia pode-se manter

10% de heterozigotos quando a razao W2/W^ eW^/W^ e apenas 1 ,80.

Portanto, tanto no modelo C  quanto no modelo D,  a  heterozigosi-
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dade mantem-se devido a superioridade adaptativa dos heterozig^o

tos, produzida por uma dependencia de frequencia de natureza in_

versa.  Comparando os modelos C e D inferiu-se que a vantagem.do

heterozigoto exigida e menor,  para manter a heterozigosidade, se

houver alogamia.

Observou-se ainda que, quando ha panmixia, as  fre

quencias D,  H e R estabilizam em 25%, 50%, e 25%,  respectivamen_

te, independente das frequincias iniciais.  Isto acontece quan

do esse sistema de acasalamento esta associado a um  mecanismo

de auto-regulaçao, neste caso, a seleçao dependente de frequen

cia.

Por fim, comparou-se os resultados do modelo com os

dados obtidos experimentalmente por Allard e Workman (1963)  e

por Harding, Allard e Smeltzer (1966).  Os coeficientes de  de

terminaçao foram 0,9'653 e 0,9166 para a primeira e a segunda coni

paraçao,  respectivamente^  Estes coeficientes indicam que o  m^D

dei o D representa de modo bastante fidedigno as variaçoes obsejr

vadas em populaçoes experimentais de plantas  predominantemente

autogamas.
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Existem vários conceitos para o fenómeno da  evolu

çao biológica.  Ayala e Kiger (1984) a definiram como uma suces^

sao de mudanças e de diversificaçao dos organismos ao longo  do

tempo^  Um conceito mais restrito e o de Dobzhansky,  apud Frei-

re-Maia (1988, p. 93):  "a evoluçao e uma modificaçao da  composi_

çao genética das populaçoes".  Considerando a evoluçao como  um

fenómeno contínuo, conclu^mos, a partir dos conceitos acima, que

|  as populaçoes sao geneticamente variáveis.  Na re ai i dade, a vari

bilidade das populaçoes naturais e uma característica reconhecj_

da ha muito tempo (.Cl arke , 1 9 79).  Porem,  a aplicaçao da eletro-

forese no estudo dos polimorfismos proteicos, de 1966 ate 1975,

permitiu a detecçao de altos níveis de polimorfismos  genéticos

em muitas espécies de plantas e animais alem do que se imagina

va (Ney, 1990).  Surpreendentemente, até as plantas  autogamas

revelaram-se pródigas em variabilidade.

Diante destes fatos,  os geneticistas de  populaçoes

motivaram-se na busca de explicaçoes para a manutençao de tanta

variabilidade.  As hipóteses (_neutral i smo e sei eci oni smo) aven

tadas nesse sentido sao controvertidas e defendidas por duas eŝ

colas de pensamentos divergentes.  A mais recente, a neutralis-

ta,  afirma que a maioria das mudanças evolucionarias,  observ_a

das ao nível molecular, nao se devem ao efeito da seleçao  nat^

ral  atuando sobre mutantes vantajosos.  Ao invés disso, ocorre

ria a fixaçao aleatória de mutantes neutros ou quase neutros, de^

vido a deriva de amostragem, sob permanente pressao de  mutaçao

(Kimura, apud Kimura,  1989 e Kimura, 1991).   Isto significa que
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muitos dos polimorfismos protiicos devem ser neutros, ou  quase

neutros, e devem ser mantidos na populaçao pelo equilíbrio  ejn

tre o surgimento de novas mutaçoes e a extinçao casual  das  mes_

mas (Kimura,  1979) .

De acordo com a escola neutralista,  a taxa de subs

tituiçao de aminoacidos e aproximadamente constante   para  cada

s^tio proteico, ou regiao ginica, e as moléculas, ou porçoes de

moléculas, funcionalmente menos importantes,  evoluem mais rapi

damente do que as mais importantes.   Esta característica é* den_o

minada relógio molecular evolucionário (Kimura,  1989).   A sinta

se da insulina, um hormonio proteico,  responsável  pela   regula

çao do nível de glicose no sangue, e um dos exemplos da nature

za conservativa das mudanças ao nível molecular. A proinsulina,

precursora da insulina, contem um segmento médio,    denominado

peptídeo C,  que evolui seis vezes mais rapidamente do que a in

sulina e que e descartado quando a insulina ativa e formada (_Kj_

mura,  1991)^   Resumidamente, os principais aspectos do  neutra-

lismo sao:   a)  "as formas mutantes participando da evoluçao neu_

tra sao seletivamente equivalentes}  isto é3  elas. podem   funcio_

nar igualmente bem em termos de sobreviv^ncia e reproduçao  dos

indivíduosj pcisj as moléculas de prote^na e RNA podem  tolerar

muitas substituiçoes sem perder a sua funçao essencial"   (Kim û

ra, 1986, p.155);   b)  alguns mutantes podem espalhar-se na pop]

laçao mesmo nao tendo nenhuma vantagem seietiva (Kimura,  1979) ;

c)  a heterozigosidade depende apenas do tamanho efetivo da pop

laçao (Ne) , e da taxa de mutaçao (,v)  podendo ser expressa como:

H = 4NeV/(4NeV+l)  ^Crovt e Kimura, apud Livshits   e  K.abyl i ansky ,

19'85).   Em síntese, os neutralistas nao aceitam que os polimor-

fismos possam ser mantidos nas espécies por meio de algum  tipo
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de seleçao balanceada.  Contudo,  "a teoria neutralista nao nega

o papel da seleçao natu^al em determinar o curso da evoluçao  a

daptativa^ mas ela supoe que somente uma fraçao mínima de mudan_

ças no DNA sao adaptativas" (Kimura,  1986, o.343).  Argumentos

em favor dessa escola estao se acumulando e alguns deles  podem

ser.encontrados em Gojobori ,  Moriyana e Kimura (1990) e  Kimura

(1991); uma boa revisao pode ser vista em Kimura (1983) .

Em apoio a escola selecionista, a mais antiga, exis

tem inúmeros fatos acumulados.  Por exemplo, Nevo e Beiles  (1988),

em um estudo envolvendo plantas e animais, verificaram que tanto

a diversidade genética quanto a heterozigosidade estao correla

cionadas  negativamente  com  a  precipitaçao .  pluvial,  isto é,

aumentam quando a pluviometria diminui  em direçao as  regioes xj:

ricas, exceto em Rana ri di bunda.  Provavelmente o estresse fav^D

rece de alguma forma a geraçao e/ou manutençao da heterozigosi-

dade.  Esta possibilidade tem estreita relaçao com as  ideias de

Lark (1989) e Roth et ai,  ^1989).  Nevo e Beiles  ^^988)  verifi_

caram ainda que as variaçoes na pluviometria favorecem a diver

sidade e a heterozigosidade.  Acharya e Jana (1982)  acompanh^

ram, da geraçao F5 ate a geraçao F1 7,  a variabilidade genética de

cevada, planta com menos de ]% de alogamia.  Uma populaçao  dê

pendeu de uma precipitaçao pluvial  de cerca de 350mm e outra foi

irrigada de modo equivalente a 500-600mm.  Apesar da  alogamia

de F3 ate F17, ter sido quatro vezes mais alta em melhores  co_n

diçoes de pluviometria, a maior variabilidade foi observada  no

regime de 350mm.  Brovín,  Zohary e Nevo (.1978) verificaram  que

em Hordeum jubatum a alogamia foi  5 vezes menor (0,04) nas  re

gioes xéricas.

Kannenberg e Allard (1967) verificaram que nas pi a_n^



tas pertencentes a Festuca microstachys a chasmogamia é favore

cida pelas boas condiçoes ambientais.

As características do selecionismo podem ser encon

tradas em Dobzhansky ^1973);  Ayala e Kiger (1984);  Freire-Maia

(1988);  Lacadena (.1988)  e Spiess  (.1989).  Mas de maneira breve,

alguns aspectos relevantes serao expostos.

Conforme a escola selecionista ,  a evoluçao  depende

de fatores sistemáticos e estocasticos.  Os sistemáticos sao:  a

mutaçao, a migraçao, ou fluxo ginico, e a seleçao.  Os dois pri_

meiros atuam como fontes de vari abi 1 i.dade sobre a qual  a  sele

çao natural  pode atuar.  Variaçao genética adicional  pode  ser

obtida por meio de dois fatores estocásticos:  a deriva genética

aleatória e a variaçao casual  dos fatores sistemáticos  (Freire-

Maia,  1988).  As mutaçoes sao as únicas fontes primarias de  v

riaçOes novas;  as genicas aumentam o numero.de alelos  disponT-

veis por locos, enquanto as  cromossOmi cas, alem de produzirem va_

riaçoes genéticas, alteram as relaçoes de ligaçao entre os  g<e

nes  (Stebbins,  1974).  A diversidade genotípica é também  incre

mentada pela segregaçao independente e pela recombinaçao  entre

os alelos  (Avers,  1989) .

Atualmente admite-se, além das mutaçoes gini cas, mais

um mecanismo capaz de produzir diversidade alélica:  a recombina.

çao ao nTvel  de introns.  Este tipo de recombinaçao permite que

sejam montadas novas combinaçoes de exons, ou seja, novos genes

podem ser produzidos a partir de velhas  sequencias (Avers, 1989) .

A seleçao natural e simplesmente o processo  de  rê

produçao diferencial  de organismos diferindo na constituiçao ge^
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nética (Ayala e Campbel,  1974) ou, "e a força diretriz do  ' pro_

cesso evolutivo que atua sobre a estrutura genética das popula

çoes e promove a sua adaptaçao ao ambiente" (Santos, Alvarez  :e

Zapata,  1984,  p.165).  Quanto ao efeito, a seleçao natural  e

classificada em:  a) estabi1izante, quando há eliminaçao dos  ti_

pos extremos;  b)  direcional, quando ocorre eliminaçao dos  ti

pos  localizados em um dos extremos da curva normal;  c)  disrup-

tiva, quando os tipos eliminados sao intermediários;  d)  cTclj

ca, este tipo,  ora favorece um dos extremos, ora favorece outro

(Strickberger,  1985).

Os selecionistas afirmam que a evoluçao resulta  da

interaçao entre a variaçao e a seleçao.  Em outras palavras,  a

manutençao da maioria dos pol imorf ismos ocorre por conta de  aj_

gum tipo de seleçao balanceada, definida por Hedrick, Ginevan e

Ewing (1976, p.l) ,  como sendo "qualquer tipo de seleçao que  po_

de manter polimorfismo estável"}  isto e heterogeneidade genéti

ca.  Dobzhansky (1973, p.87) definiu polimorfismo como "a  pre

sença constante 3  em uma populaçao, de dois ou vários alelos  de

alguns genes ou de variantes de estruturas cromossomicas  cujas

frequencias estao mais ou menos fixadas pela s eleçao".  Polimo_r

fismo genético, segundo Ford (apud Ford,  1975, p.109),  "eaocor_

rencia conjunta_,  em uma mesma localidade^ de duas ou mais  for

mas descont^nuas de uma espécie em tais proporçoes que a  mais

rara delas nao pode ser mantida. simplesmente por mutaçao recor

rente".  Um loco e considerado polimorfico  "quando a.frequencia

do ai elo mais comum e igual ou inferior a 0J^9" (Lucotte,  apud

Ruffie,  1982, p.48).  Hartl  (1980), considera polimorfico um Io;

co no qual o alelo mais comum tem uma frequencia i nferi or a 0,99,

e cita vários fatores ou mecanismos que podem manter o  polimo_r
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fismo genético,  a saber:

a) sobredomi nânci a ou superioridade do heterozigo to,,

ocorre quando este genotipo é mais apto do que ambos os homozi-

gotos;  b)  ambientes heterogineos no espaço de modo que um  al

Io pode ser favorecido em um ambiente e desfavorecido em outro;

c)  ambientes variáveis no tempo, isto i,  dependendo da época um

alelo pode ou nao ser favorecido;   d)  epistasia,  tornando o   S

cesso de um alelo dependente do fundo genético;   e)   equilíbrio

envolvendo estágios do ciclo de vida, um alelo é favorecido   em

um estagio,  e desfavorecido em outro;   f)  equilíbrio entre   os

componentes do valor adaptativo, por exemplo,  um alelo superior

em viabilidade pode ser inferior em fertilidade;   g)  equilíbrio

envolvendo seleçao gamitica, desta forma, os alelos favorecidos

nos zigotos sao desfavorecidos nos gametas;   h)  equilíbrio   e_n

tre os sexos, ocorre quando um alelo é favorecido em um sexo   e

desfavorecido em outro;   i]  equilíbrio envolvendo segregaçao nao

mendeliana,  por exemplo, o alelo é desfavorecido nos    zigotos

mas os heterozigotos produzem mais do que 50% dos gametas   po

tando o alelo em questao;   j) seleçao de grupo; pode    ocorrer

quando um alelo neutro, ou nocivo, para o indivíduo aumenta   a

sobrevivencia da populaçao,  como no caso de genotipos que conf

rem ao seu portador caracter^sticas comportamentai s    altruTst^i_

cas,  por exemplo, quando o pai  sacrifica-se para salvar a   sua

prole;   k)  Hitchhiking,  ou efeito de carona, ocorre quando a s^

leçao num grupo de ligaçao afeta um alelo neutro;   1)  seleçao d_e

pedente de densidade, um alelo e favorecido quando a  populaçao

se encontra em densidade alta,  e desfavorecido quando a densida^

de e baixa;   m)  seleçao dependente de frequencia  no sentido  ejs

trito, significa que um alelo, um genotipo ou fenotipo   possui
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vantagem seletiva quando se encontra em baixa frequencia,  esta

vantagem declina com o aumento da frequencia, isto é,  o  tipo ra

ro e favorecido.

Nas populaçoes de plantas autogamas a autoferti 1 i za^

çao reduz a freqiiincia dos genotipos heterozigOti cos.  Porem,

frequentemente nestas populaçoes, sao encontrados mais heterozj_

gotos do que seria esperado em funçao da porcentagem  de  aloga^

mia observada.  Com o ovjetivo de contribuir para o entendimen

to dos mecanismos mantenedores da heterozigosidade em autogamas,

foram criados tres modelos matemáticos para duas situaçoes  dis_

tintas:  na ausencia e na presença de seleçao.  No primeiro  ĉ ,

so,  (modelo B)  a porcentagem de autof erti li zaçao foi  considerj_

da o principal  fator determinante da heterozigosidade.  No se

gundo caso (.roodelos C e D),  foi verificada a possibilidade  de

manutençao de heterozigos idade por seleçao  dependente  de  fr_e

qúencia.



2.1  - SELEÇAO DEPENDENTE DE FREQUENCIA

A seleçao dependente de frequencia pode ser  concei

tuada de dois modos.  No sentido amplo,  significa que  os  valo

res adaptativos nao sao fixos e variam em'funçao das freqúencias

dos alelos,  ou dos genotipos, ou dos fenotipos com os quais  es

tao relacinados.  Este conceito engloba dois casos:  a)  quando

os tipos comuns tem vantagem seletiva e  b)  quando  a  vantagem

seletiva é dos tipos raros.  No sentido restrito, dizemos  que

há seleçao dependente de frequencia quando os valores adaptati

vos variam negativamente,  isto e,  de modo inverso em relaçao as

frequencias dos alelos, ou genotipos ou fenotipos com os  quais

estao relacionados.  Neste trabalho,  consideraremos apenas este

último tipo de seleçao dependente de frequencia e doravante ela

será denominada apenas pela sigla SDF.

Em genética de populaçoes,  grande parte da teoria â

poia-se em modelos nos quais os valores seletivos dos genotipos

sao constantes.  Porém,  hoje ja ha bastante evidencia,  em  vá

rios organismos,  indicando que esses valores podem ser  funçoes

das frequencias dos genotipos e também da densidade da  popula

çao (Cl arke, 1 975).  Kojima (1971 ,  p.284) afirmou que "a prática

de associar uma vantagem seletiva constante a um dado genótvpo é

certamente arbitraria".

Os primeiros argumentos em favor da  SDF referem-se

ao comportamento dos predadores em relaçao as presas e podem ser

2 -  REVISAO DA LITERATURA
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encontrados no trabalho de Poulton,  apud Allen e Clarke (19.84) ,

cem anos depois.   Tinbergen, apud Paulson (1973),  apresentou   ê

videncia de que pássaros (Parus spp.) coletavam  uma quantidade

muito alta de espécies comuns de insetos,  isto e,  as  espécies

que estavam em alta frequencia,  eram predadas mais intensamente.

Ele sugeriu que os predadores formavam uma imagem de caca    de

suas presas e deste modo aumentavam a sua eficácia. Clarke(1972)

denominou de seleçao apostática a  esta tendencia dos predadores

atacarem de modo excessivo uma espécie comum de presa,  enquanto

predam de menos os tipos mais raros.   Este tipo de selecaoétam

bem denominada seleçao reflexiva e "switching",  ou seleçao comu_

tativa, porque um predador que atua  sobre dois ou mais tipos de

presas sempre muda de alvo,  isto é,  dirige os  seus ataques para

a espécie de presa que estiver mais abundante.  Ainda Clarke (1972)

acredita que este comportamento é particularmente    importante

quando um predador atua contra uma espécie de presa polimorfica;

neste caso os tipos que desviam-se da norma ganham em  vantagem

seletiva e em consequencia ocorre a manutençao do polimorfismo.

Esta preferencia por presas comuns foi  demonstrada experimenta]_

mente por Manly, Mil ler e Cook (1972);   Allen  (1974, 1976 e 1934) ;

Fullik e Greenwood (1979) e Raymond (1984),  utilizando presas a_r

tificiais.   Utilizando presas naturais Maskel ,  Parkin e Verspoor

(1977) e Cornell  e Pimentel  (1978)  também encontraram   a mesma

preferencia por presas comuns.

Outra faceta da SDF e a vantagem dos machos   raros.

Os mu tantes "Bar" e "White",  de Drosophila melanogaster,  exibem

vantagem para copular quando sao raros  (Petit,  1953).   Esta vaji

tagem foi  também observada em CL pseudoobscura (Ehrman, 1968; Snyder

e Ayala, 1979; Anderson et ai. 1936; Salceda e Anderson, 1983).
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O mimetismo batesiano, outra causa de SDF,  ocorre

quando espécies de borboletas palataveis aos predadores  imitam

modelos desagradáveis (Spiess,  1989).  Sendo rara a forma mime-

tica,  palatável, os predadores tem maior probabilidade de  expe

riencias desagradáveis com os modelos,  nao palataveis, aprenden

do um comportamento de rejeiçao.  Isto aumenta a vantagem  sele_

tiva da forma rara e em consequencia a elevaçao de sua  fregiiíen

cia.  Como resultado,  com o tempo, a probabilidade de encontrar

as formas miméticas aumenta,  o que enfraquece a rejeiçao.

Outras causas de SDF sao a competiçao intra e inter

específica, a competiçao intergenotípica,  a facilitaçao interge

notípica,  as relaçoes parasita-hospedeiro, etc.  A SDF tem  sido

observada em muitos organismos,  por exemplo:  plantas  (Allard  e

Workman, 1963; Harding, Allard e Smeltzer, 1956; Kahn, Putwain e  Bradshaw,

1975); joaninhas (Majerus, 0'Donald e Weir, 1932) e bactérias (Levin, 1988).

Ha ainda muitos outros exemplos,  sendo a grande maioria no rei

no animal,  mas nao parece ser um fenómeno universal  pois  nao

foi observado em mosca doméstica  (Childress e McDonald,  1973)

nem em pulga d'agua,  ou Daphnia magna  (Brookfield, 1981) .

Nos vegetais, as causas mais conhecidas de  SDF sao

a competiçao e a auto-incompatibi1 idade.  Nas dicotiledÔneas  ,

principalmente, encontram-se espécies portadoras de um loco  gé

nico determinante de auto-incompatibi 1 idade no qual  existem muĵ

tos alelos.  A incompatibilidade resulta na  inibiçao do tubo p

lTnico (haploide) nas células do pistilo (diploide).  Esta  ini_

bicao deve-se a uma reaçao imunolÓgica entre proteínas das  es

truturas envolvidas  (Grant,  1975).  Quando um alelo para  incom

patibilidade esta presente no  grao de pólen e no estilo, o cre^

cimento do tubo polTnico nao ocorre,  A fertilizaçao somente  a
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contece quando o alelo no pólen e diferente dos alelos do  est^

Io (Brewbaker,  1969).  Um grao de pólen portador do alelo  A] ,

por exemplo, nao germina no estigma nem cresce no estilo de ne

nhuma planta portadora desse mesmo alelo, por exemplo, AiA7.  Se

uma populaçao possui  tres alelos  (A^ , A2 e A3) em um certo  Io

co,  todos em igual  frequencia, considerando que estilos homozi

góticos nao sao possíveis,  cada tipo de pólen pode ter  sucesso

com um terço de todas as plantas (A-j A2  A-j A3 e A2A3),  Um outro

alelo, A4, raro, surgindo por mutaçao,  terá sucesso com os tres

tipos de plantas.  Os tres primeiros alelos terao sucesso  com

dois  terços das plantas novas (A1A4, A2A4 e A-jA^), mas estas se_

rao raras.  Portanto,  o alelo A4 tem maior valor adaptativo  p^

Io fato de ser raro.  Na medida em que a frequencia das plantas

portadoras de A4 aumenta,  haverá uma diminuiçao gradativa  do

seu valor adaptativo.  Portanto, a autoincompatibi1 idade  é  um

potente mecanismo de manutençao da heterozigosi dade.  Nas  plan̂

tas autocompatíveis a vantagem do pólen extranho (Levin e Clay,

1985)  também tem o poder de aumentar a heterozigosidade.

Nas populaçoes pequenas, a endogamia.decorrente  da

finitudê promove a reduçao gradual  dos genótipos  .  heterozigOt^i

cos.  A mesma tendencia ocorre de modo mais drástico nas  popu

laçoes endogamicas, principalmente naquelas de plantas predomi-

nantemente autógamas.  Apesar disso a heterozigosidade  poderá

ser mantida por SDF.  Allard e Workman (1963),  estudaram  tres

populaçoes  (53,  5? e 65) de Phaseolus 1u.na.tus durante 11, 9  e

10 geraçoes,  respectivamente,  0 primeiro ponto importante  que

emergiu deste estudo foi  o excesso de heterozigotos em  relaçao

ao que se esperaria pela taxa de alogamia observada:  1%,  3%  e

4% para as populaçoes 53,  59 e 65,  respectivamente.   As freqúej^
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cias dos heterozigotos  (Ss) referente a coloraçao do  tegumento

das sementes, cuja herança foi  determinada por Allard (1953), fo

ram 8,7%, 12,8% e 13,9%,  na última geraçao observada das  popu

laçoes citadas,  respectivamente.  As tres populaçoes  pareceram

atingir um equilTbrio no qual  aproxi^adamente 10-15% dos hetero

zigotos permaneceram;  e clara a oscilaçao das frequencias  nas

geraçoes finais em torno dessa faixa.  Pode-se ver tambim que a

taxa de decrescimento dos heterozigotos foi mais lenta do que a

prevista com base na alogamia máxima de 5%,  Especialmente  na

populaçao 65 havia uma clara tendencia para a  vantagem do hete-

rozigoto aumentar com o crescimento da homozigosidade;  isto  é,

a relaçao inversa entre a frequencia do genotipo heterozigotico

e o seu valor adaptativo,  característico da SDF, foi mais  pro

nunciado naquela populaçao.

Harding, Allard e Smeltzer (1966)  estudaram  o  com

portamento da populaçao 65 de Phaseoi us 1 una tus econcluiram que

a SDF é um mecanismo de manutençao de heterozigosidade muito e-

ficiente e portanto capaz de vencer a pressao de induçao de hom<D

zigose.  Os autores acompanharam as variaçoes das  frequencias

genotTpicas da geraçao F̂  até F,. e chegaram as seguintes  concl

soes:  a)  "os valores adaptativos dos homozigotos e heterozigotos

foram independentes das geraçoes das quais eles foram derivados,

mas correlacionaram-se de modo significativo com  as  frequen

cias genot-Cpicas" (p.104).  Quando a frequencia dos  heterozigotos

declinou,  seu valor adaptativo aumentou e sua produtividade foi

tres vezes superior aquelas dos homozigotos;  b) uma  populaçao

sintética contendo apenas 2% de heterozigotos, ao invés de eli

mina-los, rapidamente atingiu o valor de equilTbrio em torno de

7%;   c)  a diminuta taxa de alogamia observada  foi  insuficiente



para explicar a frequencia dos heterozigotos em equilíbrio,.  is_

to i, mais uma vez estamos diante de excesso de heterozigotos em

uma populaçao de plantas autogamas.

SDF também foi observada devido a interaçoes  entre

variedades de Li num usitatissimo. As variedades selecionadas pa

ra produçao de Óleo,  Redwing e Valuata, e as produtoras de fibra,

Stormont,  Gossamer e Wiera, foram cultivadas por Khan,,Putwai n e

Bradshaw (1975) em tres densidades e em quatro combinaçoes  va-

ri etai s , ! duas a duas,j em cinco frequincias, como a seguir:  0

Wiera:  100 Valuata; 25 Wiera:  75 Valuata; 50 Wiera:  50 Valuata;

75 Wiera: 25 Valuata;  100 Wiera:  0 Valuata^  Este modo de culti

var as plantas revelou que a produtividade foi maior em competi

çao do que em "stand" puro, isto é, ocorreu interaçao aumentatj_

va, ou uma interaçao sobrecompensatoria, de acordo :com a termi

nologia de Shutz, Brim e Usani s (1968).  Este tipo de interaçao,^

firmam os autores,  pode levar a um equilíbrio estável  entre  as

variedades se elas forem semeadas nos anos seguintes.  0 resulta_

do mais notável foi  o efeito das frequencias sobre os  valores

adaptativos, nas tres densidades de plantio.  Por exemplo, os vâ

lores adaptativos de Flax foram 0,39 (na freqúencia alta, ou 75%),

0,76 (na media, ou 50%) e  1,22 (na menor frequencia,  ou 25%). Os

autores argumentaram pela ocorrencia de anidaçao como sendo  o

fator responsável  pela verificaçao da SDF, ou seja, pela relaçao

inversa entre valores adaptativos e frequencias resultantes das

interaçoes entre as variedades estudadas.

Nas interaçoes entre variedades e híbridos  de  tri_

go, Phung e Rathjen (J976) encontraram um "fenómeno onde um ge-

nótipo em baixa frequencia em uma populaçao tem um valor adaptâ

tivo mais alto ou uma produtividade mais alta do que tem quando
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presente em alta frequencia",   A este fenómeno ele denominou de

vantagem dependente de frequincia.   Um híbrido obtido a   partir

das variedades Warimek e Halberd, doravante denominado WmH, foi

cultivado em "stand"  misto em diferentes frequencias  (4%, 6,25 ,̂

11 ,11%,  25% e 50%) em relaçao a Halberd.   A produtividade do hí

brido variou de modo negativamente dependente de frequencia,  is

to e,  quando em baixa frequencia a sua produtividade, graos por

planta,  superou aquê a observada quando ele se encontrava em ai

ta frequencia,  em plantio de igual  densidade.   Na frequencia de

4% WmH produziu 3,55g de graos por planta, e apenas 2,26 quando

a sua frequencia foi  aumentada para 50%;  esta diferença equiva

le a uma reduçao de 36% na produtividade.   A elevaçao da    fre_

quencia do hTbrido, mantendo constante a densidade do plantio  ,

também reduziu de modo significativo, ao nível  de 5% de probab^^

1 idade, outras características relacionadas com a produtividade,

principalmente o número de graos por planta e o peso de espigas

por planta.   A variaçao da produtividade de Halberd,  servindo de

fundo genético para o híbrido WmH, foi  de 1 ,65 para l ,45g   por

planta, nao significativa ao nível de 5%.   Mas,  note que os au

tores nao tem dados sobre o desempenho de Halberd em baixa  fre_

quencia, pois,  enquanto WmH variou de 4% para 50%,  ele variou de

96^ para 50%.   Halberd também serviu de fundo para um híbrido fo_r

mado a partir das variedades Wariquam e Halberd, daqui  por dia_n

I   te denominado,  abreviadamente, WqH.  A produtividade deste  se

gundo híbrido foi  também avaliada nas mesmas frequencias do  e_x

perimento anterior.   Obviamente nesses experimentos a densidade

do plantio foi  constante, sendo 6,7cm entre as plantas.  Em ba^[

xa frequencia  (4%) Wariquam produziu 3,54g por planta e  sofreu

uma reduçao para 2,22g por planta quando da frequencia passou pa_

ra 50%.   Neste caso o coeficiente de regressao foi  significati-
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vo ao nível  de 1%.  Outras caracter^sticas também sofreram reduçao

significativa ao nível  de 1 %,  a saber:  peso da espiga, peso total ,

número de graos por planta, número de spikelets,  número de graos,

peso do grao. A área da folha bandeira sofreu uma diminuiçao si_g_

nificativa apenas ao nível  de 5%, A produçao de Halberd  passou

de l ,94g por planta, na frequencia de 50%,  para 1 ,67g por planta

na frequencia de 96%.  Esta variaçao, como no experimento anterior,

nao foi  significativa. Mais uma vez a mudança de Halberd nao re

percutiu em outras características,  mas tambim neste último ex

perimento, Halberd nao foi  testado em baixa frequencia,

Num terceiro experimento Phung e Rathjen (1976)  obtj_

veram,  pelo método da descendencia de uma única semente (SSD), 76 l i

nhagens F , denominadas WmHF^,  a  partir do híbrido WmH,  definido

anteriormente. Utilizando Wariquam como fundo, eles observaram uma vant_a

gem dependente de frequencia em WmHF., WmH e seus parentais.  A

produtividade média das linhagens WmHF^ foi  de 41,15g por  parcela

quando a frequencia era baixa (6,25%) e 25,57g por parcela quando  a

frequencia aumentou para 18,75%; portanto houve uma reduçao de 38%. A pro^

duti vidade mai s alta do híbrido foi  associada com uma maior  aj_

tura, mais espigas por planta e maior peso total,  Um resultado notável foi

a correlaçao alta e significativa entre a vantagem dependente de

freq^encia e a capacidade competitiva das linhas F. em rei açao ao

referencial  (Wariquam).  Isto sugere que os genotipos mais compei

ti ti vos tem maior probabilidade de exibir este tipo de vantagem.

No último  experimento,  os  autores  observaram  o

efeito da variaçao  de  freqílencia sobre  a  produtividade  das

variedades Wariquam, Gabo  e  do híbrido  (WqG)  formado  a  pa

tir delas,  das   74  linhas  avançadas até F. ,  e  de WqGF^  resul_

1 5GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOS IDADE EM . . .



GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOSIDADE EM ,, .        16

progenitora utilizada como fundo foi  Halberd,  Em baixa frequen

cia (6,25%),  a produtividade média das linhas WqGF^ foi  de 6,16g

por parcela e 4,43g por parcela na frequencia alta (18,75%);  e_s

ta queda de produtividade,  em relaçao ao experimento  anterior,

foi  explicada pela ocorrincia de uma infecçao intensa de ferru

gem — Puccinia graminis.  Apesar da  infecçao, ainda está clara

a relaçao inversa entre frequencia e produtividade.

Um fato que reforça a coerencia dos  resultados  é

que eles foram obtidos em anos diferentes.  Os autores admitiram

que a vantagem dependente de frequencia e comum em trigo e  que

representa a açao da SDF em uma única geraçao.

0 resultado mais  importante que emergiu dos resul ta_

dos de Phung e Rathjen  (1976) foi  que a produtividade de um ge-

notipo varia de modo inverso em relaçao a sua frequencia relatj_

va a um genotipo referencial :  quanto maior a sua freq^encia me

nor a sua produtividade,  Portanto,  se um certo genotipo foi  es_

colhido pela sua produtividade, entre muitos outros  genotipos,

ele poderá nao ter o mesmo desempenho quando passar a  competir

consigo mesmo em extensas culturas puras,

Da variaçao de produtividade do h^brido F, ,  devido

a variaçao de sua frequencia em relaçao a uma variedade  usada

como referencial,  podemos esperar que em uma populaçao de  plan_

tas predominantemente autogamas,  quando apenas um loco e consi

derado, haja também aumento de produtividade, ou do valor adap-

tativo do genotipo heterozigotico nas geraçoes avançadas  de au^

tofecundaçao.  Isto deverá ocorrer porque, com o avanço das ge

raçoes, a frequencia dos heterozigotos será reduzida  pela prej;

sao de endogamia provocada pela autofertil izaçao.   Em consequein



GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOSIDADE EM . ..        1.7

cia, eles passam a competir mais com os genotipos homozigóticos

cujas necessidades em relaçao ao ambiente deverao ser  diferen

tes.  Isto nao significa que a produtividade total  de cada gera

çao avançada a superior ao da geraçao F^ ;  significa apenas  que

a produtividade do tieterozigoto é superior nas geraçoes  avança

das.

Phung e Rathjen (1977)  realizaram experimentos sinp_

lares aos de Phung e Rathjen (1976)  incluindo outros genotipos e

testando novas frequencias.  No experimento denominado lA>  um

híbrido (WmT) obtido a partir do cruzamento das variedades Warî

mek e Tingalen, foi cultivado em experimento de campo, nas  fre

quencias 6,25% e 25%,  tendo os seguintes referenciais ou  fundo

genético:  a) Warimek,  b) Tingalen,  c) uma mistura de Warimek,

Tingalen, Wariquam, Halberd e Gabo.  Warimek também foi  cultiva_

do nas mesmas frequencias tendo como fundo Tingalen e a mistura

citada anteriormente.  Tingalen e a mesma mistura também servi

ram de fundo para Warimek.  Nem o híbrido (WmT) nem Warimek  â

presentaram vantagem dependente de frequencia como ocorreu  com

a variedade Tingalen.  Esta,  tendo como fundo Warimek,  teve  a

sua produtividade reduzida de 3,14g por planta para 2,28g  por

planta,  em consequencia da mudança de sua frequencia de  6,25%

para 25%.  Quando todas as variedades serviram fundo para  Ti

galen, a sua produtividade foi  2,20g por planta, em baixa  fre_

qiiencia  (6,25%),  e 1 ,88g por planta na frequencia de 25%.  Tinga_

1en foi  também cultivado em meio de Warimek nas frequencias  de

6,25%,  25%,  75% e 93,75%;  o mesmo foi  feito com Warimek  tendo

Tingalen como fundo.  As mudanças mais dragicas ocorreram  quaji

do a frequencia da variedade testada mudou de 6,25% para  25%,

Tingalen e Warimek tiveram produtividades equivalentes em  alta



Allard, Jain e Workman (1963) comentaram que a   organi

2.2 - HETEROZIGOSIDADE E VARIABILIDADE GENÉTICA NAS PLANTAS AUTOGAMAS

jpreqiiencia (93,75%),  ou seja, 1 ,88g por planta e l ,81g por pi a

a,  respectivamente, mas em baixa frequencia  (6,25%)   Tingalen

f;-. produziu o dobro  de Warimek,  isto e",  apenas Tingalen    exibiu

vantagem dependente de frequencia.

Em um outro experimento, as plantas foram  cultiva

das em canaletas justapostas de modo que os  espécimes  de  uma

mesma canaleta competiam por agua,  luz e nutrientes.  Plantas

pertencendo a canaletas vizinhas competiam apenas por luz.  fies

ses experimentos, as variedades e os híbridos  testados  foram

cultivados nas frequencias de 11 ,1 % e 44,4% em relaçao a vários

fundos.  Os resultados indicaram que a vantagem dependente  de

frequencia estava associada principalmente a fatores  do  solo,

provavelmente devida a  interaçoes entre raTzes de  um  mesmo g^

n ó t i p o.

Sakai  (1955)  demonstrou que o efeito de  vizinhança

em populaçoes de arroz afeta o valor adaptativo dos  genótipos

envolvidos.  Resultados similares podem ser encontrados em soja

(Shutz e Brim, 1967)  e cevada e trigo (Allard e Adams,  1969) .

Workman e Allard (apud Allard, Jain e Workman, 1968), Aliarei (1967 ) ,

Shutz, Brim e Usanis (1968)  e Shutz e Usanis (1969) demonstraram

que as competiçoes intergenotípicas afetam os valores adaptati-

vos dos genótipos envolvidos acarretando seleçao dependente  de

frequencia.  Martin e Harding (1982) afirmaram que a  competiçao

afeta a adaptaçao de um genotipo na populaçao.

18IGOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇ^O DA HETEROZIGOSIDADE EM ., ,



zaçao genética das populaçoes sofre influencia de vários  fato_

res interdependentes,  sendo o sistema de acasalamento apenas um

deles.  Geralmente,  observa-se maior heterozigosidade e  varia,

çao genética dentro das populaçoes de plantas alogamas do  que

dentro das populaçoes de plantas predominantemente autçjgamas (Lo

veless e Hamrick,  1984),  Entretanto,  nas alogamas o percentual

de heterozigotos observado e inferior ao que se esperaria de  a

cordo com a panmixia.  Nas espécies predominantemente autOgamas,

nas quais se observa menor variabilidade e heterozigosidade den

tro das populaçoes, em relaçao as alOgamas,  existe geral mente um

excesso de heterozigotos em relaçao ao que se esperaria com ba

se na taxa de alogamia observada.

Esta falta de heterozigotos nas alogamas e  excesso

nas autogamas constitui  o paradoxo da heterozigosidade  (Brown,

1979).  Este paradoxo demonstra que os nTveis de heterozigos i da^

de nao dependem apenas do sistema de acasalamento.

Jain e Allard (1960) afirmam que os fatores capazes

de aumentar o valor adaptativo dos heterozigotos certamente  a_

carretarao maior heterozigosidade e variabilidade do que se es

peraria apenas pela porcentagem observada de alogamia.  Hillel ,

Feldman e Sinchen  (1973)  concordam que o sistema de acasalamen

to tem grande influencia sobre o nível  de variabilidade genéti

ca, mas afirmam que seu efeito pode ser esmagado pela  seleçao,

Lovless e Hamrick (1984)  citam quatorze fatores determinantes da

estrutura genética das populaçoes, entre eles o sistema de aca

salamento e considerado o fator mais decisivo.

Arroyo (1975) nao encontrou nenhuma relaçao  consi^

tente entre o nível  de variabilidade genética e o grau de  auto
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gamia ao estudar populaçoes autOgam.as  e alogamas de Limn^nthes

floccosa.  Harding e Barnes (1977)  nao encontraram um coeficien

te de correlaçao significativo entre a taxa de alogamia e a fre

qiiencia de heterozi gotos em Lupinus sculentus e concluíram:  a)

possivelmente a seleçao está de alguma maneira minimizando  o

efeito da autoferti 1 izaçao sobre a frequencia dos heterozi gotos ;

b) o mecanismo de manutençao do polimorfismo em L^ sculentus p^

rece ser a diminuiçao do valor adaptativo doshomozi gotos reces

sivos quando a alogamia diminui.

Vários autores relataram a permanencia dos genotipos

heterozigóticos em muitas geraçoes avançadas de  autofecundaçao

com diminutas taxas de alogamia.  Jain e Allard (1960)  estuda

ram o comportamento dos genotipos de cevada em nove  locus  do

composto V,  durante dezoito geraçoes de autofe rti 1 i zaçao.  A ta_

xa de alogamia variou de 1  a 2% ao longo das geraçoes.  Na dicĵ

ma oitava geraçao a frequencia dos heterozigotos era superior ao

esperado,  isto e, nao se reduziu de modo compatível  com o nível

de alogamia observado.  Nos  locos BI,  E e R permaneceram ainda,

respectivamente,  13,2%, 5,9% e 10% dos heterozigotos na  décima

oitava geraçao.  Mesmo que a alogamia estivesse  sendo  mantida

em nível máximo [2%), nao seria suficiente para explicar a hete_

rozigosidade observada.  Os autores concluíram que seria neces

sário apelar para a superioridade adaptativa do heterozi goto(s_o

bredominanci a na açao genica) para explicar os  resultados obse_r

vados.  Para Jain e Allard (1960, p. 1376)  "a superioridade adap_

tativa do heterozigoto é equivalente, em efeito a um aumento  na

taxa de alogamia" e "pode-se deduzir que a alta vantagem seleti_

va do heterozigoto evoluiu em espécies autSgamas como um substi_

tuto para os altos níveis de alogamia".



Estudando duas populaçoes de aveia (^vena barbata) ,

Marshall  e -Allard (1970) encontraram excesso de heterozi gotos em

uma delas.  Nos locus E^  e E7,  na populaçao SRB,  foram observa

dos 7% de heterozigotos e este percentual  é compatTvel  com a ta

xa de alogamia observada (7,5%),  Porém, na populaçao CSA,  com

taxa de alogamia de 1 ,4% foram observados 11%,  13% e 15% de  he

terozígotos nos locus E4,  E-j q e P5,  respectivamente.  Natu ra]_

mente,  esses nTveis altos de heterozigosidade nao podem ser  ex̂

plicados apenas pelo sistema de acasalamento.  Os autores  con

cluíram que a seleçao natural  favorecendo os heterozigotos  era

o principal  fator mantendo o polimorfismo.

Excesso de heterozigotos e superioridade do  valor

adaptativo dos mesmos também foram observados por Al 1ard, Kahler

e Weir (1972).  Estes pesquisadores acompanharam as mudanças nas

frequencias aieliças e genotTpicas, durante 25 geraçoes,  em  4

locas de esterase em uma populaçao experimental  denominada  "com

posite cross" V.  Com uma taxa média de alogamia de 0,57% a he

terozigosidade decresceu acentuadamente nas geraçoes iniciais de

acordo com o esperado para uma populaçao com mais de 99% de au-

tofertilizaçao,  Porém,  nas geraçoes seguintes o percentual  de

heterozigotos nao apresentou nenhuma reduçao e passou a flutuar

em torno de um valor de equil^brio aparente e assim  permaneceu

até a ultima geraçao.  Os homozigotos apresentaram valores seije

tivos inferiores a unidade, enquanto os valores seletivos  dos

heterozigotos excederam a unidade indicando uma acentuada vanta_

gem reprodutiva lTquida sobre os homozigotos.

Em Avena,  barbata, em seis amostras em um total   de

sete,  todos os locos estudados eram polimorficos apesar da fre-
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pqúencia de autoferti 1 i zaçao, de 9 7% a 93.%, ser suficiente  para

|' eliminar a heterozi gosi dade na ausencia de algum mecanismo  ca

paz de contrabalançar esta tendencia (Hamrich e Allard,  1972).

Em duas populaçoes de Nicotiana rústica estudadas por  Boughey

et ai.  1981,  a heterozigosidade excessiva encontrada na tercei

ra geraçao de autoferti1izaçao poderia ser explicada de dois mo

dos alternativos:  a)  a taxa da alogamia cresceu da geraçao ini

ciai  para a final;  ou b) os heterozi gotos teriam uma competitj_

vidade acima da média.  A primeira hipótese esta de acordo  com

os resultados de Link (1990), obtidas com uma variedade sintétj_

ca de Vicia faba.  Este autor observou que da geraçao F]  para a

F3 ocorreu um aumento de alogamia e uma concomitante reduçao da

autoferti 1 i zaçao .  Em- outras palavras,  a heterozigosi dade aumeji

ta a autoferti1izaçao e diminui  a alogamia.  Se isto  realmente

ocorre, temos aqui  uma alogamia dependente de frequencia, capaz

de manter a heterozi gosi dade.  Realmente, quando o percentual de

heterozigotos encontra-se reduzido aumenta a possibilidade  de

acasalamentos entre homozigotos recessivos e dominantes ocasio

nando uma maior frequencia de formaçao de heterozi gotos, ou  se_

ja,  a formaçao de heterozigotos I mais intensa quando eles  es

tao em baixa frequencia nas geraçoes avançadas de autoferti 1 i zâ

çao.

Brieger (1948) demonstrou,  teoricamente,  que  em

plantas autofecundantes os heterozigotos podem ser  retidos  na

populaçao, ao nível  de 16^, quando o yalor adaptativo dos  honu)

zigotos equivale a apenas 40% daquele dos heterozigotos.  Expe

rimentalmente, em alface, planta de autofecundaçao obrigatória,

Kerr et ai.  (1986)  detectaram variaçao genética oculta em  uma

cultivar denominada "Salad Bowl".   Em 132 plantas,  derivadas de
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uma mutante verde escura, observaram segregaçao para oito carac

terísticas.  A cultivar estava no mínimo com 33 geraçoes de  au

tofecundaçao mas,  apesar disto,  era heterozi gótica para 22  ale_

los, pelo menos.  "Esses genes vevelam ou uma alta taxa de muta

çaOj  ou alto valor hetevótico^ ou ambos" (Kerr et ai. ,  1986,  p.

378).

As mudanças genéticas quantitativas sofridas por uma

populaçao de cevada durante 18 geraçoes  foram relatadas  por

Allard e Jain (1962).  Em cada geraçao foram calculadas as  me

dias e as variâncias para as seguintes  características:  tempo

para amadurecer, altura da planta, comprimento e densidade  das

espigas e ainda tamanho das sementes.  Ao longo das geraçoes,  a

média para o tamanho das sementes aumentou de modo significati

vo e as  das demais características observadas diminuiram.  Mu_

danças significativas foram observadas no sentido de menor est

tura, menores espigas,  período de maturaçao mais curto e  maio

res sementes.  Ao avançar as geraçoes as  variâncias de todas as

características diminuiram e o valor adaptativo médio da popul_a

çao aumentou linearmente.  Este ultimo dado indica que a popula,

çao melhorou constantemente em adaptaçao durante as 19 geraçoes

estudadas,  talvez pela reduçao das progénies menos aptas.  As va_

riancias para o período de florescimento e a altura da planta fo_

ram mais altas na geraçao 19 do que entre os pais originais.  As

variâncias dentro das famílias também foram maiores em F"|9   do

que entre os progenitores.  A explicaçao mais provável  para  es_

se excesso de variabilidade e" a seleçao em favor dos heterozig^

tos.  A estimativa das variâncias, em Fig, mais altas dentro das

famílias do que nos progenitores,  pode ser tomada como evidencia

de que os heterozi gotos estao sendo retidos pela seleçao en coji
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sequencia do seu maior valor adaptativo em oposiçao a endogamia.

Isto também significa que a variância genética nas  populaçoes

de plantas predominantemente autOgamas nao depende excl usivamen_

te de diferenças entre múltiplas linhagens homozigóticas coexis

tentes mas que pode surgir também de segregaçao dentro das famí

lias.

Yohansen, a.pud Allard, Jain e Workman (1968) nao e_n

controu variabilidade genética dentro das famílias da.  variedade

Princesa de Phaseolus vulgaris.   Al 1 a rd e Golden,  trabalho  nao

publicado, apud Allard, Jaim e Workman (1968),  realizaram um ex_

perimento similar ao de Yohansen a partir de sementes de J^_ vuj_

garis da variedade "Red Kidmy".  Nesta variedade a variaçao   do

peso de 100 sementes foi  de 49,lg para .54,3g.   Esta variaçao   é

inferior a encontrada por Yohansen na variedade Princesa.    Du_

rante quatro geraçoes as plantas foram selecionadas em direçoes

opostas,  isto é,  as sementes das plantas com maior Tndice de p_e

so e daquelas com menor Tndice eram semeadas para fornecer a g_e

•açao seguinte.   Em todas as famílias ocorreram respostas signj_

"icativas.   A menor diferença, entre o maior e o menor Tndice   ,

Ifoi  cerca de 7% e ocorreu na famTlia 7.   A maior diferença  foi

observada na famTlia 16:  12%.   Em ambos os casos as  diferenças

|̂  foram altamente significativas.  Com a variedade   "Henderson",

também submetida a seleçao em direçoes opostas, durante   cinco

geraçoes, observou-se respostas estatisticamente significativas.

A autoferti1izaçao nessas duas variedades- foi  estimada em  mais

de 99%.   Os autores concluTram que o experimento de   Yohansen,

com a variedade Princesa, nao revelou variaçao genética, dentro

das famTlias, talvez por falta de competiçao entre as plantas e

também pela ausencia de insetos pol i ni zadores apropriados.   Di^>
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seram ainda os mesmos autores que a falta de variabilidade gene

tica relatada por Yohansen, dentro das famílias de P.  vulgaris,

nao pode ser considerada como regra para as  plantas autogamas.

Variaçao dentro de famílias de plantas autogamas foi  também  en

contrada por Iman e Allard (1965),  em Avena f_atua,  e por Clay e

Levin (1989) em quatro populaçoes de Phlox cuspi data.

Mayo (1987),  afirmou que a  heterozigosi dade das pi an^

tas autogamas pode ser mantida por meio da mutaçao, de um modes

to nível de alogamia e  pela vantagem do heterozigoto.  Esta  vi

sao é realmente muito restrita pois  nao considera o efeito  dos

fatores ecológicos nem a  interaçao entre os membros de uma pop

laçao.   Anunciaçao Filho e  Marcon (1985) em uma revisao sobre a

variabilidade das plantas predominantemente autogamas, citam v_a

rios fenómenos que mantém e/ou provocam variabilidade, a  saber:

a) heteromorfismos das regioes organizadoras dos nucleolos; b) heterose quiaŝ

rnatica; c) ligaçao genica; d) heterozigosidade segregacional e recombinacio-

nal; e) heterozigosidade integrada; f) anomalias que ocorrem em cultura  de

tecidos.   Teoricamente Workman  (.1964)  demonstrou que polimorfis_

mo genético pode ser mantido por meio de acasalamento preferen

cial  negativo, em organismos predomi nantemente autofecudantes,  me_s_

mo quando os homozigotos possuem uma grande vantagem seletiva.

A variaçao somaclonal em cultura de  tecido  encon

tra-se fartamente relatada e ocorre para vários  caracteres  de

interesse agronómico.  Por exemplo, da cultura de tecido de  03

cultivares de trigo,  Ryan, Larkin e Ellison  (1987), obtiveram um

total  de 256 linhagens que exibiam variabilidade  significativa

quanto as seguintes características:  altura, n? de graos por es_

piga, peso dos graos, produtividade,  peso seco total  e índice de

coleta.  0  padrao de variaçao foi característico de cada cultivar.    Por
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exemplo, a variedade Yaqui  50E exibiu mais variabilidade do que

as demais (Milleva e Warigal)  e tiveram mais linhagens com valo^

res significativamente mais altos do que linhagens com  valores

significativamente mais baixos.  As mudanças foram atribuídas a

alteraçoes alelicas, mas há relatos de vários tipos de  altera

çoes cromossômicas em cultura de tecidos.  Apesar da variaçao so

maclonal ser um poderoso método utilizado na obtençao de  plan

tas com características de interesse comercial,  ela esta  sendo

relatada aqui  por sua importância como instrumento capaz de fo_r

necer informaçoes sobre a manutençao da heterozigosidade e consê

quentemente da variabilidade genética,  como será visto a seguir.

Duas variedades (Minsoi  e Noir 1)  de soja  (Glyci ne

max L.)  e o híbrido derivado do cruzamento delas foram  estuda

das por Roth et ai.  (1989)  por meio de cultura dos seguintes tê

eidos:  caule, cotilédone e raiz.  A maioria das mudanças  ocor

reu no cultivo das raízes,  0 marcador genético utilizado  para

avaliar as mudanças  foi  o polimorfismo do comprimento dos frag_

mentos de restriçao (RFLP).  Os marcadores RFLP tem sido  úteis

em estudos comparativos de organismos intactos e nao sao depen

dentes das condiçoes de cultivo.

0 comprimento desses fragmentos de DNA produzido pê

Ia digestao com endonucleases de restriçao, de origem bacteria-

na,  permite evidenciar as diferenças entre o DNA de dois  gen_o

mas,  Lark (1989).

Várias provas foram efetuadas.  Na primeira, a G-8-

15,  dois fragmentos foram identificados nas folhas das plantas:

4,2-kb e 8,4-kb.   0 primeiro foi  encontrado em Noir 1, sendo tí
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pico desta variedade.  O segundo caracterizou a variedade  Mi n_

soi.  Ambos os fragmentos foram encontrados nas folhas do híbr .̂

do dessas duas variedades.  Quando os tecidos foram cultivados,

ambos os fragmentos foram encontrados nas células das raízes de

Minsoi,  isto é, Minsoi  adquiriu um fragmento 4,2-kb típico  de

Noir 1  e tornou-se heterozigótica,

Ainda nesta prova, notou-se que o híbrido perdeu  o

fragmento 8,4 típico de Minsoi, mas este tipo de heterozigotc  o_

corre em baixa freqúincia,  pois foram observadas apenas 4  per

das em 25 provas,  isto e os híbridos sao muito estáveis.  Enquan̂

to isso os homozigotos sao muito sujeitos a mudanças.  Os auto

res supoem que a heterozigosidade pode inibir o processo de va

riaçao .

Na prova G-17-1  foram identificados outros fragmen

tos:  o 6,6-kb em Minsoi e o 9,6-kb e^Noir 1 ,  ambos nas folhas das

plantas.  ApÓs a cultura dos tecidos observou-se que as células

de ambos as variedades tinham os dois fragmentos,  isto é",  ambos

||.-,  os homozigotos haviam se tornado heterozi gotos.  Minsoi  havia

I  adquirido o f ragmento(?,6-kb) típico de Noir 1 ,  e Noir 1  havia a_d

|  quirido o fragmento (6,6-kb)típico de Minsoi .

Na prova 121 ,  os alelos encontrados nas folhas  f

ram: 4,7-kb em Minsoi e 6?7-kb emNoirl.  Apôs o cultivo notou-se  que

•- Minsoi perdeu o seu fragmento típico(4j.7-kb) e adquiriu o fragmen̂

H to(6.,7-kl?) característico de Noir 1.  Alem disso Noir 1  adquiriu o

fragmento de Minsoi  tornando-se heterozigotc  A cultura  de

tecido do híbrido,  como nas provas anteriores,  exceto na prime_^

ra, os dois fragmentos estavam presentes como se esperava e  c

;̂  mo ocorreu na grande maioria das provas,
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A produçao e a manutençao da variabilidade genética

nas populaçoes naturais sao fatores indispensáveis para a evol

çao e a sobrevivencia das espécies (Falcao Filho,  1984).  Disse^

ram Hamrich e Godt ^990, p. 44) : "o potencial para as mudanças evolu

cionárias é dependente da existencia da variaçao genética". De fato, nao h_a

vendo este tipo de variabilidade, as mudanças ambientais teriam

consequencias desastrosas para as populaçoes.  Outro aspecto  ini

portante da variabilidade é a possibilidade de podermos seleci^

nar plantas e animais segundo os nossos interesses.  Neste sen

tido, Nevo,  Golenberg e Bei 1 es  (.1982, p.241)  afirmaram que:  "a

diversidade genética :é a matéria prima essencial para que se possa atingir

os objetivos do melhoramento.moderno, de plantas^. ou seja^ cultivares com al_

ta produtividade^, com adaptaçao.mais ampla^ com qualidades desejáveis e  re^

sistencia a pragas e doenças".  Infelizmente, a atuaçao do homem.sobre

as  plantas frequentemente acarreta a perda da variabilidade genéti ca.

Na prova NPQ, foram caracterizados nas folhas  os

fragmentos 2,1-kb em Noir 1  e 6,4-kb em Minsoi; ambos estao  prê

sentes nos tecidos cultivados das duas variedades. Mais uma vez

as células cultivadas no híbrido permaneceram estáveis.  Diante

desses resultados Roth et ai.(1989, p.366)  aventaram a hipótese

de que "a soja^ uma planta predominantemente autógama^ desenvolveu um sis

tema para gerar diversidade talvez em resposta ao estresse" e que esta va

Habilidade observada em cultura de tecido poderá ocorrer  quan

do a planta intacta for submetida a estresse.  Este  mecanismo

permitiria a modificaçao da composiçao alélica do genoma.  Esta

hipótese foi  corroborada por Lark (1989) .

2.3 -  IMPORTÂNCIA DA VARIABILIDADE GENÉTICA
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Frankel e Bennet apud Nevo,  Golenberg e Beiles  (1982, p. 2 41 )  c_o

mentaram que a erosao das riqueza genética é um dos maiores pro

blemas das plantas cultivadas.  Pluk.nett,  apud Nevo et ai  (1986,

p.141)  afirmaram que "a perda da diversidade genética das  plan

tas cultivadas aumentou a sua suscetibilidade a doençasj patóge_

nos e estresse ambiental".  Conservar a variabilidade parece ser

realmente difícil pois ate mesmo a simples estocagem de  semen_

tes, em bancos de germoplasma,  implica em perda dessa variabilj_

dade (Roos,  1984).  A preservaçao da heterozigosidade tem  como

consequencia a manutençao da variabilidade genética.  Portanto,

consideramos justificada a importância da manutençao da hetero-

zi gosi dade.
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3.1  - HETEROZIGOSIDADE EM FUNÇAO DA AUTOFERTILIZAÇ^O

Na primeira fase deste trabalho foram desenvolvidas

formulas algébricas para o calculo das frequencias  genotípicas

de homozigotos e heterozigotos em funçao das freqiiincias aleli-

cas  (p e q),  da porcentagem de autoferti1izaçao (s)  e do número

de geraçoes transcorridas (.n).  Nesta etapa nao será considerado

o efeito da seleçao dependente de frequincia.  Denominamos de m

delo B a esta parte do nosso trabalho.

Consideramos um loco com dois alelos, A-,  e Ap, cujas

frequencias sao representadas por p e q, respectivamente, e  p+q=l .

Supondo uma populaçao contendo heterozigotos,  na geraçao  zero,

com frequincia inicial  igual  a 2pq.  Havendo autofecundaçao,  os

heterozigotos terao, na geraçao seguinte, a metade da frequencia

observada na geraçao anterior se a porcentagem de autof erti 1 i z_a

çao for igual  a 1,  numa escala de zero a um,  correspondendo  a

variaçao de zero até 100%.  A reduçao será inferior a 1/2 se  s

for menor do que a unidade.  Portanto,  a reduçao de uma  geraçao

para outra depende do produto (1/Z )s.  Para obtermos as  formu

las será feita uma progressao geométrica representativa das pe_r

das progressivas das frequencias dos heterozigotos, no decorrer

das geraçoes,  como também uma progressao correspondente ao aumeji

to da homozigosidade ao longo das mesmas geraçoes.  Por exemplo,

tendo a geraçao inicial 2pq heterozigotos, a geraçao  seguinte

(n+1)  pode ser expressa por 2pq menos a reduçao observada,  ou

seja, 2pq - 2pq(l/2)s  =  2pq-pqs.     Note  que   a  perda    foi

3 -  MODELOS DESENVOLVIDOS E PROGRAMA SIMULADOR
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Substituindo o número de geraçoes (4) por n, teremos:

r
s-s(s

Resolvendo a  progressao geométrica,  segundo Batschê

let (1978),  teremos:

Pondo pq em evidencia, teremos:

HQ=2pq

H1=2pq-2pq(l/2)s =

H1=2pq-pqs

H2=2pq-pqs-pqs(l/2)s =

H2=2pq-pqs-(l/2)pqs2

H3 = 2pq-pqs-(.l/2)pqs2-(l/2)pqs2(l/2)s =

H3=2pq-pqs-(l/2)pqs2-(l/4)pqsi

H4=2pq-pqs-(.l/2)pqs2-(l/4)pqs3

-Cl/4)pqs3(l/2)s =

H4=2pq-pqs-(l/2)pqs2-(̂ l/4)pqs3-(l/8)pqs4.

0

1

obtida pelo produto da geraçao anterior, 2pq, por (l/2)s. Da

frequencia da geraçao 1 ,  2pq-pqs, subtraímos a perda segainte pa_

ra obtermos  a geraçao 2, ou seja, 2pq-pqs-pqs(1/2)s  =  2pq-pqs -

p(l/2)pqs  .   Portanto, a regra utilizada para obtermos a geraçao

seguinte e":  da frequencia da geraçao anterior devemos  subtrair

o produto do último termo por (l/2)s.  Aplicando  este  racioc^T

nio para as geraçoes seguintes, teremos, a partir de 2pq,  a se_

guinte progressao geométrica para a frequencia (H)  dos heterozj_

gotos:

geraçao    fréquenci a
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]     2       r(s./2)-(s/2)
_TP +pq ]_    l-(s/2)D -D4-

Resolvendo a  progressao geométrica,  teremos:

(.s/2)2+(s/2)3+Cs/2)4

Pondo pq em evidencia, teremos:

= p2 + (.l/2)pqs + (/l/4)pqs2+(l/8)pqs3

= p2+(l/2)pqs+(.l/4)pqs2+(l/8)pqs3+

+(l/16)pqs4.

D1=p2+Cl/2)pqs

D2 = p2+(.1/2)pqs +

0

1

2

.3

4

Considerando que cada genotipo homozigOtico  ganha,

em cada geraçao, a metade da perda do  genotipo heterozigotico,

pode ser construída uma progressao geométrica para a freqúincia

dos homozigotos, a partir daquela dos heterozigotos conforme se

ve abaixo.  As frequencias dos genotipos A,A,  e A?A?  serao  re

presentadas por D e R, respectivamente.

Geraçao   freguen c i a

(2)11   Hn=2pq-Pq

s-s(s/2)n
1 - Cs/2)2pq-pq1 i m H  = 1 i m

n

Quando n, tende para infinito teremos

(D1 -Ts/2
s-sÇs/2Hn=2pq-pq

32GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇ^O DA HETEROZIGOSIDADE EM .. .



Stebbins (1974, p.93) afirmou que "o diferencial se_

letivo reside nao na maior probabilidade de morte  dos  indivC-

|-   duos portadores de genotipos menos bem sucedidos, mas no  menor

de sementes que produzem".   Esta afirmativa e os   concej_

3.2 - MODELOS DE SELEÇAO DEPENDENTE DE-FREQUENCIA

(6)

(5)

Ll-ls/2).

q tpq

Quando n tende para infinito,  teremos :

1 _ Cs/2)
R -Rn-

calculo da freqdencia R  referente ao genotipo

Por analogia podem ser obtidas as formulas para   o

(4)
•  n  2  r s/2  ^

lim D =p +pq t-777

1 - (T7 2

(n + 1 )(s/2)-(s/2)
p +pq1 ím Dn = l im

Quando n tende para infinito,  teremos

(3)

Substituindo 5 por ntl  teremos;
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(8)Zi(n+l)=Zi(n)'Wi(n)/Wn

Generalizando,  teremos

Em ambas as expressoes W.  representa o valor adaptâ

tivo do genotipo i;  fi  e Z.  representam a frequencia do  mesmo

genotipo i;   n indica a geraçao que foi  considerada.   Portanto,

I  para o caso do genotipo A-jA-, ,  do exemplo acima, a sua contribuj_

b' çao relativa para a geraçao seguinte será:

(7)Zi(n)'Wi(n)

tos de seleçao vistos na revisao,  salientam a necessidade de in

l troduzirmos valores adaptativos correspondentes aos genótipos  .

| O valor adaptativo ou valor seletivo e uma medida da   adaptaçao

ou eficácia biológica e deve ser multiplicado pela frequencia ge

notTpica, ou alelica,  correspondente, para fornecer a contribui

çao proporcional  para a geraçao seguinte.   Entao, se na geraçao

|no genotipo A,A,  tiver frequencia Dn e valor adaptativo N, ( n ) ,

ÉL devemos fazer o produto D ,W,/  \.   Este procedimento pode   ser

|: visto em Shorrocks  (1980).   Porém o valor adaptativo e" uma medj_

da relativa e as frequencias genotípicas,  e alelicas,  variam de

H zero até 1 .   Para resolver o problema da relatividade dos valo

res adaptativos e manter as frequencias genotTpicas entre  zero

e um,  torna-se necessario dividirmos os produtos,  dos genotipos

pelos seus respectivos valores adaptativos,  pelo valor adaptat^

vo médio (^), definido por Allard e Hansch  (1964),  como: U = f • . W..

Uma expressao mais rigorosa pode ser encontrada em Falcao Filho

(1984):

k
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Na elaboraçao dos nossos modelos de seleçao  depen

dente de frequencia será utilizada a estrutura descrita  acima,

mas os valores adaptativos variarao em funçao das  freqiiincias

genotípicas.  A determinaçao das funçoes de valor adaptativo obe

decerá a seguinte hipótese:  as frequencias genotípicas  baixas

devem corresponder a valores adaptativos  altos,  e vi ce-versa. Pa_

ra que isto ocorra,  os valores adaptativos, W,, W  e W~,  serao

funçoes decrescentes das frequencias dos genotipos A,A, ,  A,A^ e

A2A2, respectivamente.  Deste modo, ao avançar as  geraçoes,  a

frequencia dos heterozigotos tende a diminuir pela pressao  da

autoferti 1 i zaçao e esta reduçao acarreta um aumento na sua  van̂

tagem seletiva.  0 inverso acontecera com os homozigotos:  ao

longo das geraçoes de autoferti 1 i zaçao eles aumentam em freqiiém

cia induzindo uma reduçao progressiva nos valores  adaptativos

de ambos.

Foram escolhidas,  arbitrariamente, quanto a nature

za, duas funçoes decrescentes para os homozi gotos :W,,  ,=1-(3.D /4)

para o genotipo A-j A-^ ,  e W3,  ^=1-(3.R /4)  para o genotipo  A^Ap,

sendo D  e R  as frequencias dos genotipos em questao na  gera

çao n.  Para o genotipo heterozi gótico, A-,A?,  destinamos a  fu_n

çao ^2/n\=CH  , onde H  e a frequencia deste heterozi goto.  0

coeficiente C e o expoente -x serao determinados adiante.  Esta

funçao foi  escolhida porque a possibilidade de variaçao nos  va_

lores C e x permite ajustes necessários ao funcionamento conjuji

to das tres funçoes em direçao ao efeito objetivado.

Admitimos uma geraçao [0) inicial  tendo apenas indji_

I víduos heterozi góti cos, como em F-, ,  ou uma populaçao experimen

tal  iniciada com apenas sementes heterozigOticas.   Entao Hq=1  e
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(9 1 )Dn+l=Dn-Pl+0'25-Hn-P2

(9)

(10)

(.11 )

Multiplicando as frequencias Dn, H    e  Rn pelos  pe
r n n  n n r —

e P3, respectivamente, teremos:sos P-,,

Hn+r0'50'Hn

Dn+rV '25-Hn

Qualquer  que  seja  o  valor  de  x,  1  =1,  entao

C.:l/l = l  -• C=l .

Como Rç.  também 5 igual  a zero, chegaremos  a  mesma

conclusao sobre C se utilizarmos W3 ao invis de W,.  Em  consĵ

quincia, w?(n)=HnX'

Para determinar x serao utilizadas as equaçoes  de

autofecundaçao:

-x

C.l~x/(l-3.0/4)=l   e  C.~x

remos:

Substituindo HQ e DQ, nesta expressao genérica,   te

e W3,qx, pelas funçoes   de   valo-rSubstituindo W^,

ádaptativo,  teremos:

C.HOX/(.l-3.D0/4) = l.

qn =W?( 01 =W3 f 0^=1 ^ '

H,=0 ,5 devido a  segregaçao mendeliana.   Atribuindo  iguais val

res adaptativos para os tres genotipos,   (W

teremos:

W2(0)/Wl(0)=WZ(.0)/W3(0)=1-
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Entao, P 2/ P-^  = 2/0,888889 = 2,25.  Consequentemente,

para que haja equilíbrio genético nas frequencias especificadas

anteriormente, a razao entre ^2(e) e Wl(e)'  e entre W2(e)  e

Portanto, Hg*7 (l'-3De/4)=2,25.

Substituindo os valores de equilíbrio,  teremos:

^O,8888890,45 = 0,45.P^O,25.0,10.2

Admitindo o equilíbrio genético com D =R =0,45,  i_s

to e,  45^,  e H =0,10,  e substituindo estes valores na  equaçao

10' ' ,  teremos:

0,10=0,50.0,10.P2 —>  P2=2.

Substituindo os mesmos valores de equilíbrio e o va_

lor de ?2 na equaçao 91 1 ,  teremos:

(91 ' )

(10")

(11 " )Re=Re.P3+0,25.He.P2

De-De.P1+0,25.He.P2

He=0,50.He.P2

d0 Dn+l=VDe>

Quando ocorre equilíbrio genético, as frequencias ge

notípicas permanecem constantes de uma geraçao para a outra. Por

tanto, as eq.uaçó"es 9' ,  10'  e  1.1 '    serao reescritas,  consideran

Hn = He   e   WW

(IO 1 )

(11 ' )

Hn+1=0,50.Hn.P2
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0 método para obter as funçoes de valor adaptativo,

aplicável a uma populaçao de plantas com autofecundaçao e acasa_

lamento ao acaso, e praticamente o mesmo do caso anterior.  Ha

apenas uma pequena diferença na determinaçao de C,  que no mode

lo anterior foi  determinado com base no esperado devido a segre^

gaçao mendeliana da geraçao zero para a geraçao 1,  Agora dete_r

minaremos C considerando as frequencias observadas em Fo na  P^

pulaçao 65 de ^haseolus lunatus, uma das popul^çoes   estudadas

(12)

(13)

(14)

(15)^fDn-Wl(n)+Hn-W2(n)+Rn-W3(n).

Wr

(-E/5.1T)

(-E/5.TT)
0,5.Hn.Hn

•n+1

n+

(-E/5.TT)

Para obter as equaçoes do modelo C substituímos  os

pesos, P1. P2 e P3 das equaçoes 91, 10' e 11', por  W^ x, W2^n-j e ̂ ^ y rel

peçtivamente,  e  dividimos os produtos resultantes por Wn:

'^\ W3(n)=1-(3.Rn/4)W1 (n)-l-(3.Dn/4) ;

As funçoes de valor adaptativo serao:

,173368 = (-E/5log 0,10~A =  log 1 ,490625 ^> ~

considerando  E = 2,72 e    tt =3,14 .

i-X

0,10"x/0,6625=2,25 e  O,10"x=1 ,490625

0,10"x/(1^3.0,45/4)=2,25
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Rn+1=s.(Rn+0,25.Hn)+t.(Dn+0,50.Hn)Z (18)

Nestas equaçoes D , H   e R  também significam    as
^       n   n    n

frequencias dos genotipos  A, A, ,  A-j A2 e h^2' resPecti vamente. A

porcentagem de autof ertil i zaçao e s,  e a de alogamia e t.  Multj[

plicando as frequencias D ,  H  e R  pelos pesos P, ,  P9 e P^, res^

pectivamente,  teremos:

D   t=s.(D .P,+0,25.Hn.Pí)) + t.(Dn.P1+0,50.Hn-Po)2 O&')
n+i     n i       n   c      n i       x\   c

Hn + 1=0,50.s.Hn.P2+2.t.(Dn.P1+0,50.Hn.P2).(Rn.P3+0,50.Hn.P2) (171)

Hn+1=0,50.s.Hn+2.t.(Dn+0,50.Hn),(Rn+0,50.Hn)    (17)

(16)Dn+1=s.(Dn+0,25.Hn)+t.(Dn+0,50.Hn)

por Aliarei e Workman (1963).  A populaçao foi  escolhida por cau_

sa da seguinte afirmativa dos autores:  "ha na populaçao 65  uma

tendencia para os valores adaptativos dos homozigótos  dimi

nuírem nas últimas geraçoes,  sugerindo que a vantagem do hetero

zigoto  aumenta com o crescimento da homozigosidade"  (Allard,

Workman (1963,  p.479).  As frequencias observadas em F?  foram:

D = 0,301 ,  H = 0,400, e R = 0,298.  Serao cons ideradas  as frequencias

arredondadas:  0,30, 0,40 e 0,30 para D, H e R,  respectivamente.

Isto significa que da geraçao zero para a geraçao 1  a  mudança

ocorrida nao foi  exatamente igual  ao que se esperaria devido  a

segregaçao mendeliana.  Portanto usaremos um  artifício  para

calcular o vaior de C.

As equaçoes abaixo, aplicam-se a populaçoes de plan

tas com acasalamento ao acaso e autof ertil i zaçao,  sem  considê

rar se há ou nao diferenças de adaptaçao entre  os genotipos.
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_ -0.48* Vo,482-4.0,02.(-0>40)

: 2.0,02

0,40=0,50.0,96. l.P2+2.0,04.(0^^0,50. l.P2).(0.P3+0,50. P2)

0,40=0,48.P2*0,08.(0,50.P2).(0,50.P2)

0,40=0,48.P2+0,08.0,25.P2

0,40=0,48.P2+0,02.P2

0,02.P2+0,48.P2-0,40=0

Efetuando a mesma substi tui çao na equaçao 17', teremos

>       -0>24  V 0,242-4.0,01.(-0,30)'
2 " 2.0,01  - •

^'   =-Q^24+0 263818 =  1J90900^

Na geraçao zero, as freqúlncias sao DQ = R0=o e HQ = 1 ;

na geraçao 1, D], R] e H], sao 0,30, 0,30 e 0,40, respectivamente. Subs_

tituindo estas frequencias na equaçao 16', sendo s=0,96 e t=0,04, tere

mos:

0,30=0,96.C0.P1+0,25.1.P2)+0,04.(0.P1+0,50.1.P2)2.

Como P-j  encontra-se multiplicado por zero, nao  tem

efeito sobre o resultado, sendo P^ o responsável  pela mudança.

Efetuando-se as operaçoes matemáticas indicadas,  teremos :

0,30=0,96.0,25.P2+0,04.(0,50.P2)2

0,30=0,24.P2+0,04.0,25.P2

0,30=0,24.P2 + 0,01.P2

0,01.P2 + 0,24.P2-0,30 = 0
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Substituindo as frequencias  das geraçoes zero e um,  te_

0,40=[0,50.0,96.1+2.0,04.(0t0,50.1).(0+0,50.1)].P2

0,40 = [0,48+0,08.0,25].P2

remos:

Substituindo as frequencias das geraçoes zero e um,

0,30 = [ 0,96.(0+0,2^.1) +0,04. (0 + 0,50.1 )2].P1

0,30 = [0,96.0,25 + 0,04.0,25] .P-! ,  de cuja  manipulaçao

será obtido  P-^l ,20.

Para a equaçao 17, referente ao genotipo A1A2>  será

atribuído o Peso P2>

Hn+1=[0,50.s.Hn+2.t.(Dn+0,50.Hn).(Rn+0,50.Hn)].P2

teremos :

Este resultado significa, obviamente, que há necess i -

dade de maior peso na.  equaçao dos homozigotos do que na dos hete

rozigotos.  Os pesos para homozigotos e  heterozigotos poderao ser

determinados por uma via alternativa, como veremos  a  seguir.

No procedimento ai ternati vo nao serao atribuídos  pesos

aos genotipos, mas sim as equaçoes correspondentes a eles,  des_

ta forma a equaçao 16 será multiplicada pelo peso P-i .

Dn+1=[s.(Dn+0,25.Hn)+t.(Dn+0,50.Hn)2].P^

por PU  naDividindo P'2 na equaçao de genotipo

equaçao do genotipo A,A, ,  teremos:

0.806248/1 ,190900 = 0,677707 = 2/3
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Como 1   =1 ,  para qualquer x,  entao C=2/3,  e a funçao

de valor adaptativo do genotipo A-,A2 passa a ser W2, ^=(2/3).H~x.

A incógnita x será obtida por meio das equaçoes 16 '

e 17'  admitindo que Dn + 1=Dn=De> Hn + 1=Hn=He  e  Rn + 1=VRe' sendo

D ,  R  e Hg as frequencias de equilTbrio,  respectivamente, 0,45,

0,45 e 0,10.  Substituindo estas frequencias,   s = 0 ,96 et = 0,04 ,

na equaçao 16' ,  teremos:

0,45 =0,96. (0,4 5. P^O, 25.0,10. P2) + 0, 04. (0,45. P^O, 50.0,10. P2)2

C.l"X/l=2/3.

Cl ^/ (1 -3. 0/4) =2/3-x

Substituindo HQ e DQJ  teremos

C.HqX/(1-3.D0/4)=2/3

2/3 a razao W2(q)/W1 ^0)'  teremos:

•  atribuind

(n)
> DSendo W2(n)=C#H(n)  e  Wl (n)

•0,40= [0,48+0,02] .P^   desta expressao resultará que P2 = 0,80.  •

Dividindo o peso P2 atribuTdo a equaçao representa

tiva do genotipo A-.A2 pelo peso P-i ,  referente a equaçao do genO

tipo A-jA-j ,   teremos:

P2/P1=0,80/1 ,20 = 0,666667 = .2/3.

Este mesmo resultado pode ser obtido de um modo simples e dire

to por meio'da divisao das frequencias observadas  C >30>  >40  e  0,30)

pelas esperadas devido a  segregaçao medeliana (0,25,   0,50     e

0,25):  P-| =0,30/0,25 = 1 ,20 ;   P2 = 0,40/0 ,50 = 0 ,80 . Mais  uma vez

P2/P1 =0,80/1,20 = 0,666667 -  2/3.
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0,45 = 0,432.P]+0,024.P2 +0,0081.P^+0,001 8.P1 .P2+0,0001.P2

-0,432.P1-0,024.P2-0,0081.P^-0,0018.P1.P2-0,0001.P2=-0,45.

Multiplicando ambos os membros por -1 ,  teremos:

0, 432. P,+ 0,024. P2+0, 0081 .P^+0,001 8. P1 .P2+0, 0001 .P2 = 0,45    (16")

0,45-0,432.P1-0,024.P2-0,0081.P^-0,0001.P2

PTP2 = 0,0018

Efetuando as divisoes, teremos:

P1.P2=250-2 40.P1-13,333333.P2-4,5.P^-0,055556.P2 (19)

Efetuando as mesmas substituiçoes na equaçao    17' ,

teremos:

0,10=0,50.0,96.0t10.P2+2.0,04. (0,45.P^O,50.0,10.P2). (0,45.P3+0,50.10.P2)

Efetuando os produtos e admitindo P-j =P 3,  teremos:

0f10=0,048.P2+0,08.(0,45.P1+0,05.P2).(0,45.P1+0,05.P2)

0,10=0,048.P2+0,08. (0,2025.P^+0,045.PrP2+0,0025.P2)

0,10=0,048.P2+0,0162.P^+0,0036.PrP2-0,0002.P2

-0,048. P2-0,0162.P^+0,0036.P].P2-0,0002.P2=-0,10

Mult^plicando ambos os membros por -1 ,  teremos:

0, 048. P2+0,01 62. P  ̂+ 0, 0036. PrP 2 + 0, 0002. P2 = -0,10 (1 7 ' ' )

0,10-0,048.P2-0,0162.P^-0,0002.P2

]*  2 0,0036

(0,2025. P  ̂+ 0,045. P] .,P2 + 0,0025.0,45=0,432.P1
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p .-0,051333  Vo,O513332-4.0,0002. (-0,086111)'
2 2.0,0002

-0,051333+0,052^  m
y2      0,0004 i, >̂/uuu

P2 = 1,667500

P^/P^l ,667500/0,925926=1,800900.  Entao, no equilíbrio genét^

^co, W2/W-,=l ,800000, isto é, (2/3).HgX/(>3.De/4)=l ,800900.  Substituindo ^e

|De pelas freqiiincias de equilíbrio, 0,10 e 0,45, respectivamente, teremos:

2/3.0,10"X/(1-3.0,45/4)=! ,800900

(2/3).0,10"X/0,6625 = 1 .8009D0

+ 0,055556.P2 = 27,777778-250

-240.P1=27,777778-250

P-|=-22 2,2 22 2 22/-2 40 = 0,925 926.

P1 = 0,925926

Substituindo o  valor de P,  na equaçao 17' ' ,  teremos:

0,048.P2+0,0162.(0,925926)2+0,0036.0,925926.P2+0,0002.P2=0,10

0,048. P2+0,013889+0,003333. P2+0,0002. P^O,10

0,0002.P2+0,051333.P2+0,013889-0,10=0

0,0002.P2+0,051333.P2-0,086111=0

-24O.Pr13,333333.P2+13,333333.P2-4,5.P^+4,5.P^-0,055556.P2

-4,5.P^-0 ,055556.P^-

250-240.P -̂l 3,333333. P2-4,5. P^-O,O55556.P2=27,777778-13,333333.P2

(20)

Observando a igualdade entre 19 e  20,  teremos:

PrP2=27,777778-13,333333. P2-4,5.P^-0,055556.

Efetuando as divisoes, teremos:
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1. Os modelos sao do tipo determinTstico.

2. Ambos os modelos sao adequados a populaçoes de tamanho infi

nito, portanto nao foram considerados os efeitos   da  deriva

geneti ca.

Características gerais dos modelos de SDF

(24)
=  Dn l(n)+HnW2(n)+RnW3(n)

(23)

(22)

RnW3(n)+0'50HnW2(n)

Wn

RnW3(n)+0^50HnW2(n)

+t

Wr

RnW3(n)+0'25Hn^2(n)

DnW1(n)+0'5QHnW2(n)+2tn^2(n)0,50sH W

n+1

(21 )
DnW1(n)+0'5QHnW2(n)

"n

+ t
DnWl(n)+0'25HnW2(n)

log 0,10   =  log 1 ,789644

-x=0,252767 ~ -1/4.

Finalmente,  teremos W /  v=(2/3).H  '~''4) .

Substituindo os pesos nas equaçoes 16', 17' e 18'  por

W, ,  > ,   w?fn) e W 3 f n^ s   e ^iviclincl0 os  produtos resultantes por "W,

teremos as equaçoes do modelo D.

-i2

,-x

0,10  =1 ,789644

n  1n-x   1 ,800900.0,6625
U, IU  = r̂ Jj^
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Métodos de analise:

0 método utilizado foi  o da simulaçao em  calculadô

ra científica programável,  de lógica polonesa  reversa  e  32

kbytes de RAM (Memória de Acesso Aleatório).  As conclusoes fo

ram obtidas a partir do estudo das tabelas e gráficos resultan

te da simulaçao.  Este método e o uso de calculadoras  cientTfJ_

cas programáveis tem tido amplo uso em ciencias  ^Falcao Filho,

1984) .
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3. Ambos os modelos sao válidos no intervalo:  0 <H  1 .

4. Os valores adaptativos sao funçoes monotOnicas  decrescentes

das frequencias genotípicas.

5. Apenas um loco coin dois alelos foram considerados, portanto

nao foram analisados os efeitos da epistasia e da ligaçao.

|í 6.  Nao há dominância, os tres genótipos apresentam    fenotipos

distintos.

7. Nao ha acasalamento entre indivíduos de geraçoes diferentes ,

as geraçoes foram consideradas discretas,

8. As mutaçoes e as migraçoes nao foram consideradas.

9. 0 modelo C e adequado apenas para plantas estritamente  aut )̂

gamas.

10. 0 modelo D inclui  o efeito da autoferti1izaçao com baixa fre

quencia de alogamia,  portanto, descreve populaçoes de  plan

tas predominantemente autógamas.



O comando USER faz a calculadora expor os rótulos  de

MENU da memória do usuário.  Pressionar ENTER apôs digitar SIMU

induz a calculadora apresentar as opçoes:  MODA, MODB, MODC  e

MODD.  A seleçao de um desses modelos pode ser efetuada  pela

simples pressao sobre a  tecla correspondente.  Por exemplo, pres

sionando a tecla referente ao rotulo MODA faz com que a culcula

dora exponha as variáveis:  D, H e R,  letras atribuídas as  fre

qiiencias dos genotipos A,A, , A,A2 e h^?^ respectivamente.  De_

ve-se introduzir as frequencias na forma decimal ,  isto e,  as

porcentagens de zero a cem correspondem a variaçao de zero  até

um.  0 procedimento para a  introduçao e o seguinte:  digita-se

a frequencia e pressiona^se a tecla,  sob o rótulo do MENU,  que

contem a letra correspondente.  Por exemplo,  para atribuir  35%

para a frequencia do genótipo A-, Ap >  digita-se 0.35 e em seguida

pressiona-se a tecla correspondente ao rótulo H (nesta calcula

dora a separaçao das decimais e feita por meio de um ponto).  A

pOs a introduçao de todas as frequencias deve-se pressionar CONT

para que o programa prossiga.  A sub-rotina PRG1  e obrigatória em

MODA, portanto,  os dados de todas as geraçoes serao imprimidos.

A tabela 1  contem dados fornecidos por MODA,

A opçao por MODB faz a calculadora apresentar tres aj_

ternativas:  M0B1 ,  MOB2 e MOB3.  MOB1  utiliza as equaçoes 1,  3 e

5 e imprime as frequencias para varias geraçoes;  M0B1  forneceu

dados para a tabela 2.  MOB2 também exige as equaçoes 1 , 3 e 5,

mas imprime apenas uma certa geraçao n determinada pelo  usuá

rio.   MOB3 necessita das equaçoes 2,  4 e 6  e  imprime apenas  as

4 7

3.3 -  INSTRUÇOES PARA A UTILIZAÇAO DOS PROGRAMAS
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frequencias esperadas para o equil^brio.   A opçao por MOB1   faz

a calculadora abrir entrada para as frequencias alélicas p e q ,

para a taxa de autofertilizaçao (s),  e para o incremento de   s

(INCS).   Por exemplo,  se s for inicialmente igual  a zero e o seu

incremento for 0,25,  os cálculos serao efetuados com s=0, s = 0,25,

s = 0,50,  s = 0,75 e s=l .   ApOs a  introduçao da frequencia da últi

ma variável , pressione CONT.   M0B2 necessita de p, q,  s e n,   a

geraçao na qual  ha interesse.  Nao há" necessidade do incremento

de s porque esta taxa pode ser mudada no momento da   introduçao

de n.   M0B2 calcula apenas uma geraçao de cada vez,  por   isto  ,

para facilitar o trabalho, apôs o término de uma geraçao ha sem

pre abertura para entrada das novas frequencias.   MOB3 exige p,

q, s e INCS; esta sub-.rotina permitiu construir a tabela 3.

Sempre que qualquer programa for interrompido antes

do termino, digite ELIV e pressione ENTER.

As alternativas para a seleçao dependente de frequei^

cia sao duas:  MODC e MODD.  Optando por MODC deve-se introduzir

as frequencias D,  H e R e um número inteiro positivo (1,  2  ou

3) para a variável  PROG.  PROG seleciona o que deverá ser impr_i_

mido.  Se PROG for igual  a 1 ,  serao imprimidos os dados de todas

as geraçoes;  se PROG for igual  a 2,  apenas uma única  geraçao ,

escolhida pelo usuário,  será imprimida.  Para que isto ocorra a

calculadora abrira entrada para uma variável  g que deverá  ser

também um número inteiro positivo.  Deve-se pressionar CONT apOs

a introduçao de g.  ApOs CONT a calculadora permanecera ocupada

o que e indicado pelo sinal:  ((•)).  Para quarenta geraçoes  a

espera pelo resultado será de 70 segundos.  Quando PROG  for

igual  a 3,  somente a primeira e a última geraçoes serao imprimidas.

4SGOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOSIDADE EM . . .



Para economia de pilhas o visor da cal cul adora, apaga-se

apôs a  introduçao de dados e permanece assim enquanto o programa

nao for concluído.

As equaçoes utilizadas poderao ser conferidas pormeio

do seguinte:

Hodel o procedimento

A. digite CEMA e pressione ENTER

B digite CEMB e pressione ENTER

C digite CEMC e pressione ENTER

D digite C^MD e pressione ENTER.

0 sinal  ~  (.circunflexo) corresponde a "elevado a", por

exemplo:  10  =10~-7.   Os produtos sao indicados por asteriscos.

A constante E foi  denominada KE e recebeu o valor  de

2,72;  pi  recebeu a denominaçao de kp e o valor de 3,14.

valor por 10   e subtrai  0,5.10   de D e de R.

,  o programa substitui  estefrequencia zero para o genotipo

MODD também funciona de tres modos alternativos:  ' a)

impressao de todas as geraçoes (PROG=1);  b)  impressao de  uma

certa geraçao g  (PROG=2);  c)  impressao da primeira e última gj;

raçoes (PROG = 3).  Quando MODD funciona com PR0G = 3 a  espera é  de

45 segundos,  Quando MODC ou MODD funcionam com PROG igual  a  1 ,

nao ha um período de espera, a impressao é contínua.

Tanto em MODC quanto em MODD, quando for atribuída   a
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"SIMU" PR1   {MODA MODB MODC MODD}  MENU  ENTER 'SIMU STO

"MODA" PR1   {STO D H R}   MENU HALT 1  'MOES'  STO PRG1   ENTER

'MODA STO

."MODB" PR.1 {MOB1.MOB2 M0B3}  MENU  ENT^R   'MODB STO

"MODC" PR1   {STO D H R PROG} MENU HALT 3  'MOES '  STO COND

ENTER 'MODC STO

"MODD" PR1  {STO D H R S T PROG} MENU HALT 4  'MOES'  STO COND

ENTER 'MODD STO

"PRG1"  PR1  INTR DO DCFR 'H-B'   EVAL ABS  'DIF'  STO TRAN EXF EVAL

'F'  STO DCVA ' D + H+R1  EVAL   'SOMA'   STO  'GERAÇAO + 1 '  EVAL 'GERAÇAO'

STO PRI2   UNTIL DIF .00000003 < END CLMF "FIM" PR1  ELIV CLEAR

HALT   ENTER 'PRG1  STO

"PRG2"   PR1  {STO G} MENU HALT INTR "AGUARDE" PR1  1  G FOR G G

'GERAÇAO'  STO DCFR TRAN EXF EVAL  'F'  STO DCVA NEXT PRI2 "FIM"

PR1 ELIV CLEAR CLMF HALT   ENTER 'PRG2 STO

"PRG3" PR1  INTR DO DCFR ' H-B'  EVAL ABS  ' Dl FE'  STO TRAN EXF

EVAL  'F'  STO DCVA 'GERAÇAO+1 '  EVAL 'GERAÇAO'  STO IF GERAÇAO 1

= =  THEN PRI2   "AGUARDE" PR1   END  UNTIL DIFE .80000083 <

END PRI2 "FIM" PR1  ELIV CLEAR CLMF HALT   ENTER 'PRG3 STO

"MOB1"  PR1  {STO P Q S INCS}  MENU HALT 47 CF 6 FIX CLLCD

{P Q S INCS}   PRVAR 0  'N'  STO 1  'J'  STO VOLT  ENTER 'MOB1  STO

"M0B2" PR1  {STO N P Q S} MENU HALT 47 CF   ÍN P Q S}   PRVAR

EQ1  EVAL 'H'  STO EQ3 EVAL 'D'  STO EQ5 EVAL 'R'  STO  'D+H+R'  EVAL

'SOMA'  STO {D H R SOMA} PRVAR CLEAR ELIV M0B2   ENTER 'M0B2 STO

3.4 -  LISTAGEM  DOS PROGRAMAS
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"MOB3" PR1  {STO P q S INCS}  MENU HAUT 47 CF 6 FIX CLLCD  . {P

Q S INCS}   PRVAR BACK   ENTER 'MOB3 STQ

EQ1  EVAL  'H'  STO  'N'  PRVAR 'H-J '  EVAL ABS ' DIFE'  STO EQ3 EVAL

'D'  STO EQ5 EVAL  'R'  STO 'D+H+R'  EVAL  'SOMA1  STO   {D H R SOMA}

PRVAR '1+N'  EVAL  'N'  STO  'H'  RCL  'J1  STO   IF DIFE 0 ==  THEN   1

'J'  STO  END   IF DIFE .000005 > THEN VOLT ELSE 0  'N'  STO 'S +

INCS1  EVAL  'S'  STO IF S 1  >  THEN "FIM" PRT ELIV CLMF CLEAR HALT

ELSE  'S'  PRVAR VOLT  END  END   ENTER 'YOLT STO

EQ2 EVAL  'H'  STO EQ4 EVAL  'D'  STO EQ6 EVAL 'R'  STO  'D+H+R 1

EVAL  'SOMA' STO  ÍS D H R SOMA}   PRVAR 'S+INCS'  EVAL  'S'  STO

IF S 1   < THEN BACK  ELSE CLEAR*ELIV   "S +N * INCS=r'.PRl  CLMF

CLEAR ELIV M0B3  END  ENTER 'BACK STO

(GERAÇAO D H R SOMA}   PRVAR   ENTER 'IMP1  STO

(GERAÇ^O D H R SOMA F W 1  W 2 W 3 W}  PRVAR  ENTER 'IMP2 STO

ÍGERAÇAO D H R SOMA F S T Wl  W2 W3 W}  PRVAR  ENTER "IMP3 STO

IF MOES 1  ==  THEN IMP1   END   IF MOES 3 ==  THEN IMP2   END

IF MOES 4 ==  THEN IMP3   END   ENTER  lPR11  STO

IF MOES 1  ==  THEN IMP1   END   IF MOES 3 ==  THEN IMP2  END

IF MOES ^ ==  THEN IMP2   END

^>ENTER "PRI2 STO

47 CF 6 FIX CLLCD  'D+HtR'  EVAL  'SO^AJ  STO DCVA EXF EVAL  'F 1

STO 0  'GERAÇAO'  STO PRI1    ENTER  'INTR STO

.0000001  'H'  STO 'D-Cl0"7)/2'      EVAL  'D'  STO  'R-(10~7)/2 '

EVAL  'R'  STO   ENTER 'CORRE STO

A  'D1  STO B  'H1  STO C  'R'  STO   ENTER 'TRAN STO

IF H 0 ==  THEN CORRE   END  IF PROG 1  ==  THEN PRG1   END    IF

PROG 2==  THEN PRG2  END  IF PROG 3 ==  THEN PRG3  END   ENTER 'COND STO
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IF MOES 3 ==  THEN C2VA  END  IF MOES 4 ==  THEN C3VA  END

ENTER 'DCVA STO

IF MOES 1  ==  THEN C1FR  END  IF MOES 3 ==  THEN C2FR  END

IF MOES 4 ==  THEN C3FR  END >> ENTER 'DCFR STO

EX1D EVAL  'A'  STO EX1H EVAL  'B'  STO EX1R EVAL  'C STO

ENTER 'Cl FR STO

EX2D EVAL  'A'  STO  EX2H EVAL  'B'  STO EX2R EVAL  'C STO

ENTER 'C2FR STO

EX3D EVAL  'A'  STO  EX3H EVAL  'B1  STO   EX3R EVAL  'C STO

ENTER 'C3FR STO

E2W1 EVAL  'Wl 1  STO  E2W2 EVAL 'W2'  STO  E2W3 EVAL  'W3'  STO

E2W EVAL  "W STO   ENTER 'C2VA STO

E3W1  EVAL  'Wl 1  STO  E3W2 EVAL  'W2'  STO  E3W3 EVAL  ' W3'  STO

E3W EVAL 'W STO   ENTER 'C3VA STO

{A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z W1 W2 W3 W Y  DIF PROG

;DIFE INCS GERAÇAO SOMA MOES}  PURGE >> ENTER ' ELI V STO

47 SF 2 FIX {EX1D EX1H EX1R}  PRVAR   ENTER 'CEMA STO

47 SF {EQ1  EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6}  PRVAR   ENTER 'CEMB STO

47 SF .2 FIX {EX2D E2W1  EX2H E2W2 EX2R E2W3 E2W}    PRVAR

ENTER 'CEMC STO

;;  47 SF 2  FIX { EX3D E3W1 EX3H E3W2 EX3R E3W3 E3W}    PRVAR

ENTER 'CEMD STO

^2.72  ENTER 'KE STO

3.14  ENTER 'KP STO

|.'2*p*Q-p*Q*(^S-S*(S/2)^N)/(l-S/2)) 1    ENTER 'EQ1  STO

Í'2*P*Q-P*0*(S/(l-S/2)r  ENTER 'E02 ST0
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(4*D*R-H 2)/(4*D*R-H 2+2*H) '   ENTER 'EXF STO

1 D+0.25*H '   ENTER 'EX1D STO

'0.50*H'   ENTER EX1H STO

1 R+ 9.25*H'   ENTER EX1R STO

'D*(l-3*D/4)/W+8.25*H*H"(-KE/C5*KP))/W'   ENTER 'EX2D STO

'0.50*H*H~(-KE/(5*KP))/W  ENTER 'EX2H STO

'R*(l-3*R/4)/W+0.25*H*H~(-KE/C5*KP))/W'   ENTER 'EX2R STO

1 1-3*D/4 f   ENTER 'E2W1  STO

•H~(-KE/(5*KP)) '   ENTER 'E2W2 STO

'l-3*R/4'   ENTER ' E2W3 STO

1D*W1+H*W2+R*W31   ENTER 'E2W STO

'S*(-D*(Wl/W)+0.25*H*(W2/W))+T*(D*tWl/W)+0. 50*H * (W2/W ) ) "2 '

ENTER  'EX3D STO

'0.50*S*H*(W2/W)+2n*(D*(Wl/W)+0.59*H*(W2/W))*(R*(W3/W)+0.50*H*

(W2/W)) '   ENTER 'EX3H STO

'S*(R*(W3/W)+0.25*H*(W2/W))+T*(R*(W3/W)+0.50*H*(W2/W))~2 '

ENTER   'EX3R STO

'l-3*D/4'   ENTER 'E3W1 STO

'2/3*H~(-l/4) '   ENTER 'E3W2 STO

' 1-3*R/4'   ENTER 'E3W3 STO

•D*W1+H*W2+R*W3'   ENTER 'E3W STO

1 t A*

lP"2+P*Q*((S/2-(S/2)"(N + l))/(l-S/2)} 1   ENTER 'EQ3 STO

lp"2+p*Q*(S/2/(l-S/2)) '   ENTER ' EQ4 STO

•Q~2+P*Q*((S/2-(S/2)"(N+l))/Cl-S/2)) '   ENTER 'EQ5 STO

•Q"2+P*Q*(S/2/(l-S/2)) 1   ENTER 'EQ6 STO
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Os resultados foram obtidos por meio do  estudo com

parativo de quatro modelos matemáticos:  a)  autofecundaçao,  já

descrito na literatura há muito;  b) heterozigosidade em funçao

da taxa de autoferti1izaçao, sem considerar a SDF;  c)  autofe

cundaçao com SDF;  d)  autofecundaçao com acasalamento ao  acaso

e SDF.  Sao nossos os modelos referidos nos Ttens b, c e d.  Pa

ra fins de programaçao, estes modelos, na ordem em que foram ci

tados,  receberam as seguintes denominaçoes: MODA MODB MODC  e

MODD.  Doravante, nos referiremos a eles pelos  seus nomes no. pr_o

grama de simulaçao, ou pelo significado destas siglas: modelo A,

modelo B, modelo C e modelo D.  Foram efetuadas tris simulaçoes

do modelo C e tris do modelo D.  A primeira,  iniciando com 100%

de genotipos heterozi góticos (A-]A^),  a segunda com apenas 1%  e

a terceira com as seguintes frequencias:  49% de A,A, ,  50% de A,Ap

e 1% de AJL.  Do modelo A foi  realizada apenas uma simulaçao  i n _i_

ciando com 100% de A-̂ .  0 modelo B e constituído de seis equa.

çoes que prescindem a necessidade de simulaçao.

. 0 resultado do modelo A encontra-se ilustrado na f_i_

gura 1  construída a partir dos dados da tabela 1.  As tabelas 2

e 3 contem os resultados do modelo B,  ilustrado na figura 2.  As

^tabelas 4 até 8 e as figuras 3 ate 9,  referem-se ao modelo  C.

s tabelas 9 ate 13 foram geradas pelo modelo D   e   permitiram .

^construir as figuras 10 ate 14.  Uma comparaçao entre  os resuj_

rtados teóricos  (modelo D) e aqueles experimentais  encontram-se

nas figuras 15 e 16.   A tabela 14 permitiu calcular  os   coefj_

^cientes de coincidencias entre os resultados  obtidos pela sim

- RESULTADOS  E DISCUSSAO
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laçao do modelo 0 e aqueles observados experimentalmente.

0 funcionamento do programa utilizado  neste  ^

lho foi  testado por meio do modelo de autofecundaçao, cujos  re

sultados sao bem conhecidos.  0 programa simulador  da sucessao

das geraçoes,  alimentado com as funçoes   de    autofecundaçao,

Dn + rDn + O>25-Hn  Hn+l=0'5'Hn  e  Rn + l=Rn + 0'25-Hn >  fo^̂ eceu os

dados que evidenciam o efeito da autofecundaçao sobre as freqi/eji

cias dos genotipos.   Nota-se a reduçao progressiva dos heterozi

gotos (A-iA^)  e a tendencia para a fixaçao dos homozigotos  (A,A,

e A^Ap)  com frequencias iguais  (figura 1  e tabela 1).   Em  cada

geraçao a frequencia (H)  dos genotipos A,A^ cai  a metade.   Con_

sequentemente, H tende para zero enquanto as frequincias D e R,

dos genotipos A,A,  e A^Ap respectivamente, tendem igualmente p_a

ra o limite de 50%.   Considerando a geraçao inicial  (o)   constj_

tuída apenas por genotipos heterozi gOti cos ,  isto e,   H =1 00%, es_

7pera-se que na sétima geraçao haja apenas 0,781250% (100x(l/2) )

de genotipos A,A2;  nesta mesma geraçao os homozigotos  deverao

constituir 99,21875% da populaçao.  Estes resultados sao iguais

aqueles encontrados em Strickberger (1985),  portanto, nao ha

erro de programaçao.

Os resultados e disucssao a seguir referem-se ao m_o

delo B.  Neste modelo nao foi  considerada a seleçao  dependente

de frequencia e nenhum outro mecanismo capaz de modificar os vji

lores adaptativos dos genotipos; o sistema de acasalamento,  m_a

tematicamente representado pela porcentagem  de aatofertilizaçao

(s),  foi  considerado o fator determinante do nível  de  heterozj_

gosidade.  Este tratamento equivale a atribuiçao  de  valores

adaptativos constantes e  iguais para os tres genotipos.   A fre-

55GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇ^O DA HETEROZIGOSIDADE EM .. .



Fig.  1  - Aumento da homozigosidade e decresçimento da hetero-
zigosidade devido a autofecundaçao.  A freqijincia (H)  dos  h_e
terozigotos tende para zero e a dos homozigotos tende para 50%.
0 modelo de autofecundaçao, por ser muito conhecido,  serviu
de teste para o programa utilizado neste trabalho (modelo A) .
Veja a tabei a  1 .

GERAÇOES
homozi gosidade
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50,0000

49,9999

49,9998

49,9996

49,9992

49,9985

49,9969

49,9939

49,9878

49,9756

49,951 2

49,9023

49,8047

49,6094

49,2188

48,4375

46.8750

43,7500

37,5000

25,0000

0,0000

0,0000

0,0002

0,0004

0,0008

0.0015

0,0031

0,0061

0,0122

0,0244

0,0488

0,0977

0,1953

0,3906

0,7813

1 ,5625

3,1 25C

6,2500

12,5000

25,0000

50,0000

100,0000

50,0000

49,9999

49,9998

49,9996

49,9992

49,9985

49,9969

49,9939

49,9878

49,9756

49,9512

49,9023

49,8047

49,6094

49,2188

48,4375

46,8750

43,7500

37,5000

25,0000

0,00000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

1 2

13

14

15

16

1 7

18

19

Geraçao

TABELA 1  - Porcentagens, D,  H e R,  dos genotipos A,A, , A,A2  '  e

^2^2'  resPect^vamente,  em uma populaçao sob  autofê

cundaçao.   Veja a  figura 1.
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transcorridas (n),  das freqúincias alélicas (p e q)  e da porcer̂

tagem de autoferti1izaçao (s),  pode ser obtida por meio da equ_a

çao 1:  Hn=2pq-pq{[s-s(s/2)nJ/[l-(s/2)]}.  A figura 2,  construí

da com dados da tabela 2,  ilustra os  resultados desta equaçao ,

quando as  frequencias alélicas,  referentes a A,  e A2 ,  sao iguais

a 0,5: p=q.  Vemos que a frequencia dos genotipos A-j A2,  durante

:t várias geraçoes, decresce quando cresce a porcentagem  de auto-

fertilizaçao (s);  nao ha heterozigotos quando s e  igual  a um.

No equilíbrio genético a frequencia dos  heterozigo

•  tos pode ser calculada por meio da equaçao 2:  H =2pq-pq{s/[l-(s/2)J}.

Os resultados desta equaçao encontram-se na tabela 3  onde  as

porcentagens de A,Ap foram calculadas em funçao de algumas por

centagens atribuídas a p, q e s,  quando n tende para infinito  ,

|r  isto é, quando ha equilíbrio genético.  Desta última tabela con_

cluímos que:  a) as  frequencias alélicas iniciais  influenciam

fortemente as frequencias finais dos heterozigotos;  b) o máxi

mo de heterozigotos ocorre quando p=q=0,5 e s = 0;  c) mais  uma

vez vemos que quando s e máximo nao ha heterozigotos no  ponto

de equilíbrio, apenas os homozigotos permanecem na  populaçao.

Neste caso, a populaçao seria constituída de diversas  famílias

distintas de indivíduos homozigoticos.  Entre as  famílias  have_

ria variância genética pois os homozigotos de uma família dife

ririam daqueles de outras; dentro das famílias nao haveria  v_a

riancia genética,  toda a variabilidade seria devida a causas ani

bientais.  Segundo Stebbins  (1957, p.  348),  "se uma espécie  é

inteiramente autógama^  ela deve consistir de uma série de  li

nhas puras completamente homozigoticas 3  cada uma delas  sendo

completamente distinta das outras".  Porem, conforme  vimos  na

revisao de literatura, esta situaçao nao constitui  uma regra p_a
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GERAÇOES
Fig.  2 - Autofecundaçao^com acasalamento ao acaso.  Freqiiincias
dos genotipos heterozigóticos, quando p é~ igual  a q,  em  fujn_
çao do número de  geraçoes e vários nTveis deiautoferti 1 izaçao
(s);  quanto maior s menos heterozi gotos permanecem na  popula_
çao.  Os heterozigotos tendem para zero quando a autofecunda"7
çao e igual  a  1 .   Veja a  tabela 2.
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50,0000  50,0000  50,0000  50,0000  50,0000 50.0000

50,0000  47,5000  45,0000  42,5000  40,0000 37,5000

47,4750  44,5000  41,3750  38,0000 34,3750

47,3588  44,4500   41 ,2063   37,6000 33,3938

47,3584  44,4450  41,1809  37,5200 33,3984

44,4445   41,1771   37,5040 33,3496

41,1766   37.5008 33,3374

41 ,1765   37,5002 33,3344

37,5000 33,3334

33,3334

50,0000  47,3684   44,4444  41 ,1765  37,5000 33,3333

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

= 0,4    S=0,5= 0,3= 0,2Geraçao     S=0

TABELA 2 - Porcentagens do genotipo A-jA^,  em diferentes  gera

çoes, quando as frequincias alelicas,  p  e  q,  sao

iguais e varia a porcentagem de autof erti 1 i zaçao.  V_e

ja a figura 2.
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0,0000

0,0004

0,0008

0,0015

0,0031

0,0061

0,0122

0,0244

0,0488

0,0977

0,1953

0,3906

0,7813

1 ,5625

3,1250

6,2500

12,5000

25,0000

50,0000

S = l

9,0909

9,0912

9,0915

9,0922

9,0937

9,0972

9,1048

9,1219

9,1597

9,2438

9,4306

9,8458

10,7684

12,8188

17,3750

27,5000

50,0000

S = 0,9

16,6667

16,6669

16,6672

16,6681

16,6702

16,6754

16,6885

16,7213

16,8032

17,0080

17,5.200

18,8000

22,0000

30,0000

50,0000

S = 0,8

23,0769

23,0772

23,0777

23,0790

23,0830

23,0942

23,1264

23,2183

23,4809

24,2313

26,3750

32,5000

50,0000

S = 0,7

28,5714

28,5716

28,5719

28,5728

28,5761

28,5871

28,6235

28,7450

29,1500

30,5000

35,0000

50,0000

S = 0,6

n ->oo

17

16

15

14

13

12

1 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Geraçao

Continuaçao da tabela 2
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50,0000

47,3684

44,4444

41 ,1765

37,5000

33,3333

28,5714

23,0769

16,666 7

9,0909

0,0000

0,50

48,0000

45,4737

42,6667

39,5294

36,0000

32,0000

27,4286

22,1538

16,0000

8,7273

0,0000

0,40

2,0000

1 ,3684

0,6667

9,8824

9,0000

8,0000

6,8571

5,5385

4,0000

2,1818

0,0000

0,30

1

1

1

P

32,0000

30,3158

28,4444

26,3529

24,0000

21 ,3333

18,2857

14,7692

10,6667

5,8182

0,0000

0,20

8,0000

7,0526

6,0000

4,8235-

3,5000

2,0000

0,2857

8,3077

6,0000

3,2727

0,0000

0,10

1

1

1

1

1

1

1

9,5000

9,0000

8,4444

7,8235

7,1250

6,3333

5,4286

4,3846

3,1667

1 ,7273

0,0000

0,05

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

s

TABELA 3 -  Porcentagens do genotipo A, A 2 >  no equilíbrio  genetj_

co, em funçao das frequencias ale"! iças e da porcentagem

de autoferti1izaçao,
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ra as  plantas autogamas.  Além da mutaçao, cuja açao  a  longo

prazo nao e desprezível , muitos outros mecanismos permitem  com

que as autogamas exibem considerável  heterozigosidade e variabi

lidade genética, nao apenas entre famílias, mas também  dentro

delas.  Há inclusive a possibilidade da planta gerar a  sua pró

pria variabilidade em resposta ao estresse (Roth et ai.  1989) .

Harding e Tucker (.1964) demonstraram que as estima

tivas de alogamia variam com o loco analisado.   Portanto, mesmo

que apenas a alogamia fosse o único determinante da  heterozigo

sidade,  as  conclusoes sobre a porcentagem de genotipos A-,Ap  em

um certo loco nao podem ser extrapoladas para os demais.   Para

ilustrar este aspecto, vejamos um exemplo: em soja  (Giycine max

L.  merr.),  Martin,  Wilcox e Laviolette (1978),  realizaram cruzji

mentos e analisaram as progénies avançadas até a sétima  e oita^

vas geraçoes,  pelo método da descendenc^a de uma única  semente

(SSD),  e observaram as seguintes  frequ^ncias de genotipos hete-

|   rozigoticos:   a) na descendencia do cruzamento I:  1 ,22% (Fg) p_a

ra a cor da flor,  zero (Fg) para a cor da pubescencia,    4,88%

(F7) para a resistencia a raça 1  de Phytophtora megasperma;  b)

na descendencia do cruzamento II:  2,20% (Fg) para a cor da flor,

2,20% (Fg)  para a cor da pubescencia e 10,99% (F7)  para a resis_

tencia ao P̂  meg_asperma.

As frequencias dos genotipos heterozigoticos  obti

dos a partir das equaçoes do modelo B sao iguais as  de  Garber

(1951), Ali  e Hadley (1955) e Sanchez-Monge (1958).  A equaçao 2

permite obtençao de dados (tabela 3)  iguais aos da Tabela 1  de

Workman e Allard (1962) .

Doravante apresentaremos os resultados e  discussao
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dos modelos de seleçao dependente de frequencia,  seguindo a or

dem das figuras do modelo C, e ao mesmo tempo introduzindo  c

mentarios sobre as figuras correspondentes do modelo D.

Dizemos que uma populaçao encontra-se em equilíbrio

genético estável quanto a um loco, quando a frequencia de um ge

notipo tende para um determinado valor,  entre zero e um,  ou en

tre 0% e 100^, e retorna ao mesmo quando afastado dele.  Em ou

trás palavras, ha estabi 1 idade quando as  freqiiincias  alélicas

tendem a voltar para valores anteriores quando cessa a força que

os afastou deles.  Portanto, no estado de equilíbrio  estável ,

os alelos coexistem na populaçao durante um número ilimitado de

geraçoes.  Esta condiçao de equilíbrio garante a manutençao  do

polimorfismo genético e, no ^osso caso,  assegura a  permanencia

de tres genotipos distintos (A,A,,  A-,Ap e A^A^) na populaçao.

A manutençao dos genotipos heterozigoticos,  resul

tante do modelo C,  pode ser visualizada na figura 3,  construída

a partir dos dados das tabelas 4 e 6 obtidos em duas simulaçoes.

A primeira simulaçao foi  iniciada com 100% de genotipos hetero-

zigoticos, como ocorre em uma geraçao F-, .  No princípio,  a  fre_

quinei a  (H)  sofreu uma reduçao severa,  similar aquela observada

em consequencia da autofecundaçao, porque o valor adaptati vo (Ĵ )

referente ao genotipo A-iA^ nao estava suficientemente desenvol

vido e ao mesmo tempo estavam algos os valores adaptativos,  W-.

e W^  dos homozigotos A,A, e A^A^, respectivamente..  Entretanto,

K medida que a heterozigosidade diminuía,  havia concomitante re

duçao de W,  e W, e o incremento de 1^, uma força  oposta  ao  e^

feito da auto-fecundaçao.  Devido a interaçao dessas forças, na

quinta geraçao os heterozigotos estavam reduzidos a  13,9721% ;

na decima restavam apenas 10,4688^, quase a frequencia de  equi
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Fig.  3 - Autofecundaçao com SDF.  Foram efetuadas duas simul
çoes.  InTcio da 1? simulaçao:  H=100%;  inTcio da 2a:  H=1%.  As
frequencias tendem para 9,9925% e permanecem em equilíbrio es_
tavel.  A converginci a entre as frequ^ncias indica que a sele
çao dependente de frequencia possibilita a manutençao de polT
morfismo genético equilibrado.   Veja as  tabelas 4 e 6.

Beraçoes
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79,9983

79,9913

79,9814

79,9673

79,9473

79,9189

79,8785

79,821 0

79,7392

79,6223

79,4551

79,2147

78,8674

78,3614

77,6159

76,4990

74,7843

72,0559

67,4744

59,1236

41 ,8794

0,0000

-100,0000

F

44,9996

44,9978

44,9953

44,9918

44,9868

44,9797

44,9696

44,9553

44,9348

44,9056

44,8638

44,8037

44,7168

44,5904

44,4040

44,1247

43,6961

43,0140

41 ,8^86

39,7809

35,4699

25,0000

0,0000

R

10,0009

10,0044

10,0093

10,0164

10,0264

10,0406

10,0608

10,0895

10,1304

10,1888

10,2725

10,3926

10,5663

10,81 93

11 ,1920

11 ,7505

12,6079

13,9721

16,2628

20,4382

29,0603

50,0000

100,0000

H

44,9996

44,9978

44,9953

44,9918

44,9868

44,9797

44,9696

44,9553

44,9348

44,9056

44,8638

44,8037

44,7168

44,5904

44,4040

44,1247

43,6961

43,0140

41 ,8686

39,7809

35,4699

25,0000

0,0000

D

22

21

20

19

18

1 7

16

1 5

14

13

1 2

1 1

1 0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Geraçao

Porcentagens dos genotipos A^A, , A,A2 e A2A2, e  .  de

endogamia (F),  em uma populaçao sob  autofeeundaçao

com seleçao dependente de frequencia,  Início da  si

mulaçao:  H = 100%.  Veja as figuras 3, 4,  5 e 7 .

TABELA 4 -
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80,0150

80,0149

80,0149

80,0149

80,0149

80,0148

80,0147

80,0146 '

80,0145

80,0143

80,0140

80,0135

80,0129

80,0121

80,0109

80,0091

80,0067

80,0032

F

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0036

45,0036

45 ,0035

45,0034

45,0032

45,0030

45,0027

45,0023

45,0017

45,0008

R.

9,9925

9,9925

9,9925

9,9926

9,9926

9,9926

9,9926

9,9927

9,9928

9,99.29

9,9930

9,9932

9,9935

9,9940

9,9946

9,9954

9,9967

9,9384

H

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0037

45,0036

45,0036

45,0035

45,0034

45,0032

45,0030

45,0027

45,0023

45,0017

45,0008

D

40

39-

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Z4

23

Geraçao

Continuaçao da tabela 4
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0^74531 1

0,745356

0,745420.

0,745510

0,745639

0,745822

0^746082

0^7464.52

0^746979.

0,747732.

0,74881 1

0^750362.

n,752608

0,755885

0,76072.8

0,768010

0,779240

0,797194

0,827336

0,880664

0^970047

1,000000

0^662516.

0.662535

0,66256_l_

0,662599

0,662652

0^662728

0_,662836

0^662989

0^663208

0,663522

0,663972

0,664624

0_, 66 557 2

0^666970

0,669064

0^672279

0,677395

0,685985

0,701643

0^733976

0,812500

L,000000

W3

1 ,490101

1 ,489973

1^489791

.1 ,489534

1 ,489168

1 ,488650

1 ,48791 5

1 ,48687_2

1 ,485391

1 ,483289

1 ,480303

1 ,476059

1 ,470021

1 ,461420

1 ,449143

l.,431570.

1 ,406314

1 ^369806

1 ,316633

1 ,238746

1 ,127595

1 ,000000

W2

0^662516

0,66^-535

0,662561

0^662599

0,662652

0,662728

0,662836

0,662989

0,663208

0,663522

0,663972

0,664624

0,665572

0,666970

0,669064

0.672279

0,677395

0,685985

0,701643

0,.733976

0,812500

1 ,000000

Wl

21

20

]9

18

17

16

15

14

1 3

1 2

1 1

1 0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Geraçao

TABELA 5 - Valores adapta ti vos,  W1 ,  W,,,  W3,  dos genotipos A, A-, ,

A-,A2 e A0A2,  respectivamente, e valor adaptativo  mé_

dio (íí), em uma populaçao sob au tof ecundaçao e  sele

çao dependente de frequencia.  InTcio da  simulaçao:

H = 1 00% .  Veja a figura 7.
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0,745203

0,745203

0,745203

0,745203

0,745204

0,745204

0,745204

0,745204

0,745204

0,745205

0,745205

0,745206

0,745207

0,745208

0,745210

0,745213

0,745217

0,745222

0,745230

0,745241

0,745257

0,745279

W

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662473

0,662473

0,662473

0,662474

0,662475

0,662476

0,662477

0,662480

0,662483

0,662487

0,662494

0,662503

W3

1,490407

1 ,490407

1 ,490406

1 ,490406

1 ,490406

1 ,490406

1 ,490406

1 ,490405

1 ,490404

1,490403

1 ,490402

1 ,490400

1 ,490397

1 ,490394

1 ,490388

1 ,490380

1 ,490369

1 ,490353

1 ,490331

1 ,490299

1 ,490255

1 ,490191

W2

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472   -

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662472

0,662473

0,662473

0,662473

0,662474

0,662475

0,662476

0,662477

0,662480

0,662483

0,662487

0,662494

0,662503

Wl

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

Geraçao

Continuaçao da tabela 5.
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80,0452

80,0579

80,0758

80,101 2

80,1370

80,1878

80,2595

80,3606

80,5028

80,7021

80,9802

81 ,3655

81 ,8945

82,6110

83,5642

84,8009

86,3524

88,2140

90,3226

92,5443

94,6885

96,5552

98,0000

F

45,0113

45,0145

45,0189

45,0253

45,0343

45,0470

45,0649

45,0901

45,1257

45,1755

45,2450

45,3414

45,4736

45,6528

45,891 1

46,2002

46,5881

47,0535

47,5807

48,1361

48,6721

49,1388

49.5000

R

9,9774

9^971 1

9,9621

9,9494

9,931 5

9,9061

9,8703

9,8197

9,7486

9,6489

9,5099

9,3172

9,0528

8,6945

8,2179

7,5995

6,8238

5,8930

4,8387

3,7278

2,6557

1 ,7224

1 ,0000

H

45,0113

45,0145

45,0189

45,0253

45,0343

45,0470

45,0649

45,0901

45,1257

45,1755

45,2450

45,3414

45,4736

45,6528

45,891 1

46,2002

46,5881

47,0535

47.5807

48,1361

48,6721

49,1388

49,5000

D

22

21

20

19

18

1 7

16

1 5

14

13

1 2

1 1

1 0

9

8

7

6

5

4

3

2

T

0

Geraçao

TABELA 6 -  Porcentagens dos genótipos A-, A, ,  A,A2 e A2A2,  e  .de

endogamia  (F), em uma populaçao sob  autofecundaçao

com seleçao dependente de frequencia.  Início da  si

mulaçao:  H = l%.  Veja as figuras 3,  4,  6  e  8.
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80,0150

80,0150

80,0150

80,0150

30,0150

80,0151

80,0151

80,0151

80,0152

80,0153

80,0154

80,0156

80,0159

80,0163

30,0168

80,0176

80,0187

80,0203

80,0225

80,0256

80,0300

80,0363

F

45,0037

45,0038

45,0038

45,0038

45,0038

45,0038

45,0038

45,0038

45,0038

45,0038

45,0039

45,0039

45,0040

45,0041

45,0042

45,0044

45,0047

45,0051

45,0056

45,0064

45,0075

45,0091

R

9,9925

9,9925

9,9925

9,9925

9,9925

9,9925

9,9925

9,9924

9,99-24

9,9923

9,9923

9,9922

9,9920

9,9919

9,9916

9,9912

9,9906

9,9899

9,9888

9,9872

9,9850

9,9818

H

45,0037

45,0038

45,0038

45 ,0038

45 ,0038

45,0038

45 ,0038

45 ,0038

45,0038

45,0038

45,0039

45,0039

45,0040

45,0041

45,0042

45,0044

45,0047

45,0051

45,0056

45,0064

45,0075

45,0091

D

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Geraçao

Continuaçao da tabela 6
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iTbrio,  9,9925%, observada na quadragésima geraçao  (tabela 4) .

Isto significa que as mudanças mais radicais ocorreram logo nas

primeiras dez geraçoes^   Portanto, em uma situaçao experimental,

provavelmente, serao consideradas em equilíbrio estável  as popû

laçoes que atingirem a décima geraçao.

Ainda na figura 3,  temos o resultado  da segunda si

mulaçao, a qual  foi  iniciada com apenas 1% de indivíduos hetero

zigoticos e 49,5% de cada um dos homozigOticos.  Ao invés  de

tender para zero, H cresce e converge para o mesmo ponto de equi

líbrio observado na simulaçao iniciada com 100% de  heterozigo^

tos, isto e 9,9925%.  Esta convergincia é uma prova de estabi 1 i_

dade do equilíbrio genético e uma indicadora de que a  seleçao

dependente de frequencia possibilita a manutençao de um polimo^

fismo equilibrado, graças a retençao da heterozigose, mesmo que

esta tenha uma tendencia de reduçao pelo sistema de acasalamen

to.  Porem, a SDF somente atuara sobre genotipos heterozi góticos

preexistentes.  Por esta razao, e também porque as funçoes  de

valor adaptativo atuam multiplicando,  tanto no modelo C  quanto

no D,  sempre que a frequencia zero for atribuída ao heterozigo-

to, ela será substituída,  automaticamente, por 10~  .  Em outras

palavras, os modelos C e D sao validos no intervalo 0<H <1 .

Mais uma prova de estabilidade pode ser  encontrada

na figura 4 (tabelas 4 e 6).  Pode-se ver que as  frequencias de

suas simulaçoes,  a primeira na ausencia de genotipos homozigotj_

cos,  e a segunda com 49,5% de cada um deles, convergem e estabj_

lizam quando ambos atingem a frequencia de 45,0037%.  Isto sig

nifica que as frequencias alelicas tendem a igualar-se  quando

ocorre equilíbrio concordando com o prescrito por  Li  (1976) ,

que propoe um modelo de seleçao dependente de frequencia     no
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freqúincias dos indivíduos A?A?.   Início da Ia simulaçao: H=l00%
(D = R=O);  inicio da 2a:  H = l  f D = R = 49,5%) .  Veja as  tabelas 4 e 6.

Fig.  4 - Autofecundaçao com SDF.  As frequencias  dos  indivj^
duos homozi goti cos  (Á-. A-. ) 3  resultantes de duas si mui açoes, con̂

vergiram e estabilizaram em 45,0037^.   O mesmo ocorreu com as

"GERAÇOES

73GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOSIDADE EM .. .



i

qual  as  frequencias alelicas igualam-se no ponto de equilíbrio.

A variaçao da taxa de endogamia (F),  calculada  em

funçao das frequencias genotfpicas,  segundo Li  (1976),  enco

tra-se na figura 5 (tabela 4).  A seleçao dependente de freqíiijn

cia, mantendo a heterozigpsidade,  impediu que a taxa de endoga

mia atingisse o seu valor máximo.  Coerentemente, a variaçao da

frequencia H e inversa em relaçao aquela de F.  No equilTbrio ,

quando 9,9925% dos genotipos A,A,,  permanecem na populaçao, a t_a

xa de endogamia (F)  atingiu 80,0150^.  Calculando a taxa de aljo

gamia (t),  no equilTbrio,  por meio da equaçao t = (.1-F)/(1 + F)  ,

temos t = 11 ,1019%.  Isto significa que, se os homozigotos e h_e

terozigotos tivessem o mesmo valor adaptativo, seria necessário

uma taxa de alogamia de 11,1019)% para manter aquela heterozigo-

sidade.  Isto pode ser comprovado aplicando uma taxa de autofe_r

tilizaçao de 88,8981% (100 ,0000% - 11 ,1019% = 88,3981%), na forma

0,888980, na equaçao 2,  Portanto, o fato do valor  adaptativo

ser 2,249766 vezes superior ao de cada um dos homozigotos  (mo

delo C)  produz um efeito similar a 11,1019% de alogamia.  Este

resultado corrobora as afirmativas de Jain e Allard  ^1960,  p.

1376):  "a superioridade do heterozigoto e equival^nte em efeito

a um aumento da taxa de alogamia"  e que  "a superioridade do he_

terozigoto evoluiu nas espécies autógamas como um substituto pa

ra os altos níveis de alogamia".

Na figura 6 (tabela 6)  temos o resultado de uma  sj_

mulaçao iniciando com H igual  a ]%.  Mais uma vez vemos a variji

çao inversa entre a frequencia (H) do  genotipo  A^2 e a  taxa

de endogamia (F).  Os valores no ponto de equi 1 íbrio sao os me_s_

mos: H =9,9925% e F = 80,0150%.  Estes resultados conduzem-nos as

mesmas conclusoes baseadas na figura 5 e demonstra que a   S D F
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divíduos heterozigoticos e da taxa deiiendogami a.  A  variaçao
de F foi  calculada em funçao das frequencias genotípicas,  sê
gundo Li,  1976.  A simulaçao foi  iniciada com os  heterozigo"
tos na frequencia máxima:  100%.  Valores de equilíbrio:  H=9,99 25%
e  F=80,0150%.  Veja a tabela 4.

GERAÇOES
Autofecundaçao com SDF,  Variaçao da frequencia de ijiFig.  5  -
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Fig.  6 - Autofecundaçao com SDF.  Variaçao da  porcentagem de
indivíduos heterozi goti cos iniciando com H em baixa  f requiji
cia:  1%,  Variaçao da taxa de endogamia (F)  calculada em  fuTT
çao das frequencias genotípicas,  segundo Li,  1976.  Valores dY
equilíbrio:  H=9,9925% e  F=80,0150%.  A endogamia calculada cor
responde a 11 ,1019^ de alogamia (t = (1-F)/(1+F) ).  Veja a tabe
Ia 6.

GERAÇOES
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nao permitiu a maximizaçao da taxa de endogamia.

Examinando as figuras 7 e 8 (modelo C) e as tabelas

4,  5,  6 e  7),  conclu^mos que a heterozigosidade foi  mantida  de

vido a superioridade adaptativa dos heterozigotos ,  gerada  pela

SDF, quando estes tornam-se menos frequentes.  No ponto de equi

líbrio o valor adaptativo dos genotipos A-.A? foi  1 ,490407,  en

quanto W-,  e W^  correspondente aos homozigotos, foram igualmen

te 0,662472.  Portanto, W2 foi  equivalente a 2,249766  vezes

maior do que W-|  ou Wg,  Ou seja, no equilíbrio W,  ou Wg eram  _a

penas 44,4491% de W.2.  Estes dados sao compat^veis com os resuj_

tados teóricos de Brieger (1948)  para autofecundaçao com  sel

çao e valores adaptativos constantes.  Segundo o mesmo,  16,67%

de genotipos heterozigoticos podem ser retidos  na  populaçao

quando o seu valor adaptativo for cerca de 2,5 vezes maior  do

que o de cada um dos homozigoticos,  ou  seja, quando o valor ada

tativo de cada um dos genotipos homozigOticos for apenas  40%

daquele dos heterozigoticos.

Comparando as figuras 4 e 9 concluímos que a conve_r

gencia dos homozigotos para um mesmo ponto de equilíbrio  inde

pende das frequencias genotípicas iniciais, como seria esperado

de um sistema de autoregulaçao.

Quando ha um sistema de acasalamento misto,  por

exemplo, autofecundaçao com acasalamento ao acaso,  comum  em

plantas predominantemente autogamas,  associado a SDF (figura 1 0

e tabelas 9 e 11), observa-se a mesma converg^ncia notada na fi_

gura 3.  As simulaçoes iniciadas com frequencias extremas (H=l00%

e H = l%) conduzem a estabilidade com a presença de 9,9160% de ge_

notipos heterozigoticos  (tabelas 9 e  11 ),  apesar da alogamia ter
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sido mínima (4%).  O modelo D,  alem de- promover uma  variaça.o

mais  rápida das frequencias,  as maiores mudanças também  ocorre

ram nas primeiras geraçoes, de modo que havia apenas  11,6136^

(tabela 9)  de genotipos heterozigOti cos na quinta geraçao;  na

décima,  os heterozigoticos eram apenas 9,9865%, quase o  valor

de equilíbrio, 9,9160%, o qual  ocorreu na vigesi.ma segunda gera

çao.

Se a porcentagem de autoferti1izaçao for nula,  ou

seja,  havendo 100% de alogamia,  os  tres genotipos terao as fre

quencias D,  H e R, no equilíbrio,  iguais a 25%,  50% e 25%,  res_

pectivamente,  quaisquer que sejam as  frequencias iniciais.  Isto

acontece porque a panmixia esta associada a seleçao  dependente

de frequencia, e deverá acontecer sempre que a panmixia  inter_a

gir com qualquer outro mecanismo de auto-regulaçao.  Portanto,

no equilíbrio genético,  os genotipos A,A,  e A 2 A p ,  e os  alelos

A-,  e A^ ,  encontram-se com frequencias iguais.

A figura 10 ilustra a manutençao de aproximadamente

10% de heterozigotos mantidos por apenas 4% de alogamia.  Por

tanto, estamos diante do que Brown (1979) denominou de paradoxo

da heterozi gosi dade,  isto e,  excesso de heterozigotos  em  rel î

çao a alogamia observada.  Realmente, conforme  . Garber (1951) ,

Ali  e Hadley (1955),  Sanchez-Monge (.1958),  Workman  e  Allard

(1962) e o modelo B  (figura 2,  tabelas 2 e 3),  uma alogamia  de

4% e insuficiente para manter 9,9160% de genotipos heterozi gotj.

cos se ela é o único fator considerado.  De fato, mesmo  quando

p e igual  a q,  o que favorece o máximo de heterozigotos,  para

cada s  considerado,  4% de alogamia permite 3,8462% de genotipos

A-,A? no equilíbrio genético, conforme a equaçao 2.  Porém, quaji

do estao presentes uma pequena fraçao de alogamia e alguma   van̂
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os~valores adaptativos, W-, ,  W^ e W.,,  referentes aos i ndi víduos
A-,A-, ,  A-,Ap e ApA2,  respectivamente, e suas frequencias corres
pondentesT  D, H e R.  Início da simulaçao:  H =100%.  No equilT
brio:  H=9 ,9925%.  D = R = 45,0037%.  W,=W =0,662472.  W2 = l ,490407.

Veja as tabelas 4 e 5.

Fig.  7 - Autofecundaçao com SDF.  Ha uma relaçao inversa entre

10   II 405   6    7
GERAÇOES
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Fig.  8 - Autofecundaçao com SDF.  Simulaçao iniciando com H l^
e d=R=49,5%.  Enquanto a frequencia dos heterozigotos cresce,
ocorre um decres cimento simultâneo da frequencia dos homoziç|o_
tos.  Continua havendo uma relaçao inversa entre  as  frequerí
cias (D, H e R) e os valores adaptativos correspondentes (W"| ,
W2 e W3).  No equilíbrio:  H=2 ,9925%.  W-, =W3=0,662472. W2=l ,490407.

Veja as tabelas 6 e 7.
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Fig.  9 - Autofecundaçao cora SDF.  Simulaçao iniciando com  H = 5O%,
D=49% e R=l%.  Equilíbrio:  D=R=45,0037.  A frequencia dos hetis
rozigotos estatibiza em 9,9925^.  A SDF i um sistema de  auto
regulaçao, consequentemente, as  frequencias dos genOtipos ho-
mozigOticos tendem a ^gualar-se no ponto de equilíbrio,  tor
nando iguais  as  frequencias aiiliças.   Veja a  tabela 8.
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Fig.  10 - Autofecundaçao com acasalamento ao acaso  (4%
gamia)  e SDF.  Início da 1? simulaçao:  H=100%;  inTcio
H=l^.  Observa-se um equilTbrio estável  com 9,9160% de
zigotos.  Também neste caso a SDF gerou condiçoes para
tençao da heterozigosidade,  pois, 4% de alogamia e ins
te para manter 10% de heterozigotos na populaçao.  Veja
belas 9  e  11.
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Geraçao

Valores adapta ti vos, W-, ,  W2 e W 3,  dos  genotipos

A.̂  A, ,  A,Ap e A^Ap, respectivamente, e valor adaptati

vo médio  (W) ,  em uma populaçao sob autofecundaçao com

seleçao dependente 'de frequencia.  InTcio da simula

çao:  H = U. Veja a  figura 8.

TAEE^A 7 -
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Continuaçao da tabela 7.
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Porcentagens dos genotipos A,A, , A,A^ e A^Ap  em uma

populaçao sob autofecundaçao com seleçao  dependente

de frequencia.  Início da simulaçao:  D=49%,  H=50% e

R = l%.  Veja a figura 9.
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Continuaçao da tabela 8.
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TABELA 9 -  Porcentagens dos genotipos A-jA-j ,  A-j A2 e A2A2, em uma

populaçao sob autofecundaçao com acasalamento ao aca_

so e seleçao dependente de frequencia.  Início da sj_

mulaçao:  H = l00% .   S = 9 6 % .  Veja as figuras 10,  H e 12.
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Geraçao

Valores adapta ti vos ,  W-j ,   kL  e  W3 ,     dos   genotipos

A1A1 ' A1A2 e A2A2'  resPecti" vamente,  e valor adapta-

tivo médio (W),  em uma populaçao sob autofecundaçao

com acasalamento ao acaso e seleçao  dependente  de

frequencia.  Início da simulaçao:  H= 1 00%.  S = 96%.  V_e

ja a figura 12.
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Continuaçao da tabela 10.

89GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇ^O DA HETEROZIGOSIDADE EM



45,0420

45,0420

45,0420

45,0421

45,0421

45,0422

45,0424

45,0427

45,0434

45,0445

45,0467

45,0508

45,0585

45,0727

45,0992

45,1483

45,2388

45,4040

45,7000

46,2118

47,0388

48,21 38

49,5000

R

9,9160

9,9159

9,9159

9,9159

9,9158

9,9156

9,9152

9,9145

9,9133

9,9109

9,9065

9,8983

9,8830  .

9,8546

9,8016

9,7035

9,5225

9,1920

8.6000

7 ,̂ 576.5

5,9224

3,5724

1 ,0000

, H

45,0420

45,0420

45,0420

45,0421

45,0421

45,0422

45,0424

45,0427

45,0434

45,0445

45,0467

45,0508

45,0585

45,0727

45,0992

45,1483

45,2388

45,4040

45,7000

46,2118

47,0388

48,2138

49,5000

D

22

21

20

19

18

17

16

1 5

14

1 3

1 2

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Geraçao

TABELA 11  -  Porcentagens dos genotipos A, A -j ,  A^A2 e A2A2, em uma

populaçao sob autofecundaçao com acasalamento ao  a

caso e seleçao dependente de frequencia.  InTcio da

simulaçao: H = l%,  S = 96%.  Veja as figuras 10,11 e!3.
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tagem do heterozigoto, o resultado esperado é exatamente  mais

heterozigose do que se poderia esperar devido a alogamia.  Esta

caracter^stica esta evidente no modelo D (figuras 12 e 13)  e

foi observada por Jain e Allard (1960), Allard e Workman (1963),

Harding e Allard e Smeltzer (1966),  Marshall  e Allard  (1970) ,

Allard,  Kahler e Weir (1972), Hamrich e Allard (.1972) e Boughey

et ai. (1981) .

Na figura 11 ,  apesar da alogamia, os homozigotos  a

presentam-se com frequencias iguais (D=R = 45,0420%) no ponto  de

equilíbrio.  Resultado similar foi  observado por Harding, Al 1ard

e Smeltzer (1966) .

Também no modelo D ^figuras 12 e 13), observa-se  a

superioridade adaptativa do heterozigoto no equilíbrio.  Entr_e

tanto, neste caso, devido a alogamia, menor vantagem adaptativa

do genotipo heterozigótico foi necessária para a manutençao  da

heterozigose, em relaçao ao visto no modelo C.  No ponto  de

equilíbrio, W^ foi  igual  a 1 ,188023 e W^ =W3 = 0,662185  (figuras

12 e 13 e tabelas 10 e  12).  Portanto,  o equilíbrio ocorreu quan_

do o valor adaptativo do genotipo heterozigótico era  1,794095

vezes maior do que a de ambos os homozigoticos.  Comparando  as

figuras 7 e 12 concluímos que para me^ter a heterozigose em to_r

no de 10^ é necessária maior vantagem do  heterozigoto  quando

nao ha alogamia.  Nao havendo alogamia, o modelo D permite a m_a

nutençao de apenas 5,5647% de genotipos A,A^ e, no ponto de  e-

quilíbrio genético,  a razao W^ / W-j ,  ou l̂  / W^  e  igual  a

2,125232.

Note que as frequincias de ambos os  homozigotos va.

riam inversamente em relaçao a frequencia do genotipo A-^ e se
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Fig.  11-- Autofecundaçao com acasalamento ao acaso (4^ de_al^
gamia)  e SDF.  Frequencias iniciais:  D=R=O,  na 1^ simulaçao ;
D=R=49,5%,  na 2^.  Equilíbrio:  D = R = 45,0420%.  Vemos outra pro_
va de estabi^idade conferida pela SDF.  Mesmo havendo  aloga-
mia as frequencias dos homozigotos igualam-se quando ocorre _e
quilíbrio.   Veja as tabelas 9 e 11 .

GERAÇOES
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GERAÇOES
Fig.  12 - Autofecundaçao com acasalamento ao acaso (.4% de al_o
gamia)  e SDF.  Frequincia inicial:  H=100%.  No equilíbrio:  H=
9,9160;  D = R = 45,0420, W] =W3 ̂  0 ,662185 s  W2 = 1J88O23. ^=0, 714327.
A superioridade adaptativa do heterozigoto contribuiu para  a
manutençao de um equilíbrio genético estável.  Porem, devido a
pequena parcela de alogamia, menor vantagem  no  heterozigoto
foi  exigida.   Veja as tabelas 9 e 10.
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Fig,  13 - Autofecundaçao cora acasalamento ao acaso (4^ de al_o
gamia)  e SDF.  Frequencias iniciais:  H=l% e D=R=49,5%.  As fre
quineis D,  H e R,  e os valores adaptativos correspondentes W]7
W2 e W3,  respectivamente,  variam inversamente.  No equilíbrio:
H = 9,9160%, D=R=45,0420, W] =W3^0 , 662 1 85, Wz=l ,188023 ,  w=0,714327.
Veja as tabelas 11  e 12.

GERAÇOES
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0,670372

0,643544

W

0,662185

0,662185

0 ,662185

0,662184

0,662184

0,662183

0,662182

0,662179

0,662175

0,662166

0,662149

0,662119

0,662061

0,661955

0,661756

0,661388

0 ,660709

0,659470

0,657250

0,65341 2

0,647209

0,638397

0,628750

W3

^188023

,188024

,188025

,188027

,188030

,188035

,188046

,188067

,188104

,188175

,188307

,188553

,18901 2

,189870

,191473

,194474

,20011 1

,210755

,231076

,270696

,351398

,533444

.108185

W2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0,662185

0,662185

0,662185

0,662184

0,662184

0,662183

0,662182

0,662179

0,662175

0,662166

0,662149

0,662119

0,662061

0,661955

0,661756

0,661388

0,660709

0,659470

0,657250

0,65341 ?

0,647209

0,638397

0,628750

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

1 1

10

9

•8

7

6

5

4

3

2

1

0

Geraçao

TABELA 12 - Valores adaptativos, W1 ,  W2 e W3, dos genotipos  A^-j ,

A-jA2 e A2A2,  respectivamente, e valor  adaptativo me:

dio (Y), em uma populaçao sob autofecundaçao com aca_

salamento ao acaso e seleçao dependente de frequen

cia.  Início da simulaçao: H=l%. S=96%.^^eja a figura 13.
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estabilizam quando H =9,9925% e D = R = 45,0037%  (figuras 7 e  8)

ou quando H =9,9160% e D = R = 45,0 42 0% (figuras 12 e 13).  Este

comportamento i mais uma prova de estabilidade e coerencia  do

modelo.  Vemos também que ha uma variaçao inversa entre a  fre

quencia e o valor adaptativos relacionados,  isto e,  referentes a

um mesmo genOtipo.  Por exemplo,  o decrescimento da  frequencia

(H) do genOtipo A,Ap ocorre simultaneamente com o crescimento do

valor adaptativo (.W?)  correspondente ao mesmo genOtipo  (figuras

7 e 12).  Do mesmo modo,  enquanto as frequencias  (D e R)  corre_s

pondente aos genotipos A-| A -j  e h^i^ resPecti vamente ,  crescem,

os seus valores adaptativos, W,  de A,A,  e W^ do AnA^,  decres

cem.  Esta variaçao inversa, ou negativa, entre frequencias  e

valores adaptativos,  caracteriza a SDF.  0 aumento da  vantagem

do heterozigoto quando ha aumento da homozi gosi dade foi  observa,

da por Allard e Workman (1963) e Harding, Allard e Smel tzer(1966)

em Phaseolus  1 unatus.  Outros relatos de variaçao  inversa entre

frequencia e valor adaptativo poderao ser encontrados em Allard,

Jain e Workman (1968),  Allard e Adams  (.1969),  Ayala  e  Campbel

(1975);  Clarke 0975) •

0 valor adaptativo médio (Y) ,  acompanha  a variaçao

de frequencia do genOtipo heterozigotico: decresce quando H di

minui  (figuras 7 e 12) e aumenta quando H cresce (figuras   8  e

13).   Nota-se também que Y mantém-se sempre superior ao valor _a

daptativo de cada um dos homozigotos.  Este resultado confirma a

seguinte afirmativa de Allard e Hansch  (1964):  o valor adaptati_

vo médio será baixo se os  genotipos  inferiores sao  frequentes ,

e alto quando os genotipos superiores predominam.   Ainda nas fj_

guras 7 e 12 vemos que o avanço das geraçoes reduz a frequencia

dos genotipos heterozigoticos e eles tornam-se dispersos   entre
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os homozigoticos.  Este fato poderá acarretar o aparecimento da

vantagem da minoria,  isto é, os  heterozigotos poderao tornar-se

'vnais produtivos quando em baixa frequencia em relaçao aos  geno

tipos circundantes do que seriam em "stand" puro.  A causa  des

sa diferença de desempenho entre "stand" puro e  baixa  freqúen

cia em "stand" misto, nao apenas em plantas autOgamas, pode ser

explicada de dois modos:  a) quando um genotipo raro tem vanta

gem competitiva porque usou recursos levemente diferentes do ti

po comum (Allard, Hardi.ng e Smeltzer,  1966;  Khan, Putwain  e

Bradshaw,  1975;  Phung e Rathjen,  1977);  b) quando o  genotipo

em minoria e menos afetado por patogenos,  parasitas  e  predad_o

res que infectam e infestam o tipo comum (Antonovics e  Ellstrand,

apud Spiess,  1989).  Experimentalmente Harding,  Allard e Smeltzer,

1966) ,  verificaram que em Phaseolus 1unatus, o genotipo hetero-

zigOtico,  quando em baixa frequencia,  era tres vezes mais prod^J

tivo do que os homozigotos.  Eles concluiram que o "padrao  de

dependencia de frequencia observado sugere um efeito  de  vizi

nhança no qual a adaptaçao relativa dos heterozigotos e~ afetada.

pela competiçao de outros heterozigotos crescendo na  proximida_

de" (p.103).

A vantagem do genotipo em baixa  frequencia  também

foi  observado em planta autoincompatTvel.  Antonovies e El 1strand,

apud Spiess  (1989),  transplantaram, da casa de vegetaçao para o

campo, cinquenta plantas originadas de brotos de cada um dos 22

genOtipos da gramTnea autoincompatTvel  Anthoxanthum   odoratum.

Os  autores transplantaram tanto para o local  de origem como  p_a

ra outros  locais, variando as frequencias dos genotipos nas mi_s

turas e fazendo plantios em "stand" puro.   Seus resultados indj_

caram que os genOtipos em minoria eram duas vezes mais  produti-
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vos do que aqueles em alta frequencia.  As plantas em  "stand"

puro tiveram seu desempenho superado por aquelas que  e^contrji

vara-se circundadas por outras genotipicamente distintas.  Os au

tores concluTram que a diferença observada foi  decorrente  do

ataque de patogenos, parasitas e predadores sobre os  genotipos

em alta frequencia.

Roy ^1960,  p.149)  concluiu que, em arroz, duas  v_a

riedades plantadas juntas tem mais alta produtividade do que te

riam separadamente.  Ele afirmou que  "uma ou ambas as  varieda

des produz em substâncias as quais estimulam a produçao de sémen

tes da outra" ou elas tem diferentes necessidades quando ao  s_o

Io ou a agua.  Porem, quando se encontra interaçao aumentativa,

também denominada s obrecompens atori a,  deve-se pesquisar a possj_

bilidade da existencia de seleçao dependente de frequencia.  Da

relaçao inversa entre frequencia e valor adaptativo,  e  entre

frequencia e produtividade, pode-se perceber que a SDF pode ter

influencia negativa sobre o resultado da  seleçao  artificial.

Phung e  Rathjen  (.1976)  afirmaram que se um genotipo foi  seleci

nado devido a sua produtividade, entre muitos outros distintos,

certamente nao terá o mesmo desempenho quando passar a competir

consigo mesmo em extensas culturas puras.  Consequentemente  o

ganho genético esperado devido a seleçao nao  será  latingido.

Powell  et ai.  (1985, p.449)  comentaram que  "a presença de  ní

veis significativos de competiçao intergeno típica reduz a  efi

cácia da seleçao nas geraçoes iniciais3  como praticado em  cevâ

da (Uordeum vulgare),  uma vez que a seleçao  é  exercida  em

"stands" geneticamente heterogéneo, mas os genótipos  seleciona-

dos sao geralmente cultivados em monocultura".

A comparaçao das figuras 11  (tabelas 9 e 11 )   e   1 4



GERAÇOES

Fig.  14 - Autofecundaçao com acasalamento ao acaso Ç4% de al
gamia)  e SDF.  As frequencias dos indiv^duos homozigoti cos co_n
vergem para um ponto de equil^brio comum, como visto na  fig.
9.  Frequencias de equilíbrio:  D ̂  R=45 ,0420% ,  H = 9 ,9160.  ^Mesmo
havendo alogamia as  frequencias dos  homozigotos e as alélicas
igualam-se quando ha equilíbrio.   Veja a tabela 13^
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(tabela 13)  conduz a mesma conclusao resultante da  comparaçao

das figuras 4 e 9:  as frequencias genotTpicas introduzidas  no

início da simulaçao nao tem efeito sobre as  freqúincias genotT

picas finais, ou seja, as  frequencias de equilTbrio.

Teoricamente,  a reduçao de frequencia  do  genotipo

heterozigoti co tem uma outra consequencia:  diminui  a probabilĵ

dade de alogamia entre os genotipos heterozigoticos  e  aumenta

a chance de alogamia entre os homozigoticos.  Portanto,  prova

velmente formam-se mais  heterozigotos nas geraçoes avançadas de

autofecu.ndaçao do que nas geraçoes iniciais.  Levin,  apud

Epperson e Clegh  (1987),  encontraram evidencia de que  duas cuj^

tivares de Phlox,  tendo diferentes formas de corola,  eram sub-

visitadas pelos pol i ni zadores quando raras em populaçoes expeH_

mentais.  Entretanto,  a subvisitaçao das formas raras deixa  de

ocorrer quando o polinizador tem preferencia pela cor, forma  e

odor das flores ou por outra característica da planta.  Leleji

(1973) ,  relata que os pol t.ni zadores de caupi ,  o abelhao (Bombus

spp) e a abelha (Api s meli fera),  exibem preferencia em  relaçao

a cor das flores:  experimentalmente observaram que os abelhoes

visitaram 3 flores púrpuras para uma branca;  as  abelhas  vis_^

taram duas flores brancas para uma púrpura.  A preferencia aca_r

reta maior fluxo genico intra-cor do que inter-cor e  tem  como

consequencia a subestimativa da alogamia.  Este  comportamento

tem também o efeito comum aos acasalamentos preferenciais  pos_i_

tivos:  contribuem para aumentar a homozigosidade.  Consequente-

mente, a reduçao de frequencia dos heterozigotos em geraçoes a-

vançadas de autof erti 1 i zaçao nem sempre garante maior fluxo  g_e

ni co entre eles.

Allard e Workman (1963) observaram a heterozi gos i da.
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1 ,0000

14,9505

26,9484

35,3933

40,2280

42,7061

43,9188

44,5024

44,7819

44,9160

44,9806

45,0119

45,0271

45,0346

45,0383

45,0401

45,0411

45,0415

45,0418

45,0419

45,0419

45,0420

50,0000

28,2142

19,1343

14,6564

12,3694

11 ,1979

10,5919

10,2747

10,1071

10,0181

9,9706

9,9452

9,9316

9,9244

9,9205

9,9184

9,9173

9,9-167

9,9164

9^9162

9,9161

9,9160

49,0000

56,8352

53,9173

49,9503

47,4025

46,0960

45,4893

45,2229

45,1109

45,0659

45 ,0488

45,0429

45,0412

45 ,0410

45,0412

45,0415

45,0417

45,0418

45,0419

45,0419

45,0420

45,0420

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

1 2

1 3

14

15

16

17

18

19

20

21

HGeraçao

TABELA 13 -  Porcentagens dos genotipos A,

uma populaçao sob autofecundaçao com acasalamentoao

acaso e seleçao dependente de frequencia.  Início da

simulaçao: D = 49%,   H = 50% e P=U. S=96fí.  Veja figura 14.

,  A,A2 e  A2A2, em
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te = r / V(i-r2)/(_N-2),

sendo te = t calculado;  r = coeficiente de correlaçao;  N = o

número de pares de frequincias comparadas.  0 t calculado  foi

13,9558,  isto é,  o coeficiente de correlaçao e significativo ao

nível  de 0,1% de probabilidade e  7 graus de liberdade.

Harding, Allard e Smeltzer (1966)  observaram a pop_u

laçao 65 durante treze geraçoes (de F-j  até F14).  A  frequencia

dos heterozigotos continuou oscilando em níveis superiores  ao

que seria esperado devido a alogamia (tabela 14 e figura 16). Da

comparaçao entre os resultados experimentais e o modelo D  obt_e

ve-se os seguintes coeficientes de correlaçao  e   determinaçao,

de de Phaseolus lunatus, planta predominantemente autogama,  d_ui

rante nove geraçoes  (de F1  até F-j Q) ,  no caso da  populaçao  65.

Neste período,  a alogamia máxima observada foi  de 4%.  A fre

quencia dos heterozigotos ^tabela 14)  foi  11 ,9000 na geraçao 6.

Nesta geraçao, se apenas a força da autofecundaçao fosse consi

derada isoladamente, a freqiiincia esperada para  os  genotipos

A-jAp seria muito próxima de zero.  Mas,  ao invés disso,  as  fre 1

quenci as oscilaram numa faixa de 10% para 15% a partir da quin

ta geraçao.

As frequencias dos genotipos heterozi goti cos  obtj_

das por meio do modelo D foram comparadas  (tabela 14  e  figura

15)  com os resultados de Allard e Workman  (1963).  Observou-se

uma correlaçao linear positiva igual  a 0,9825 o que implica num

coeficiente de determinaçao igual  a 0,9653.  A signi f i canci.a do

coeficiente de correlaçao foi  verificada, segundo  Strickberger

(1985),  por meio da distribuiçao de Student;  a equaçao utiliz_a

da para calcular te foi:

102GOUVEIA, M.  B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOSIDADE EM .. .



e R' s dos genOtipos SS, Ss   e
^_  -  r  - Workman  (1963}_em Phaseol us j_u

n atus.  Alogamia máxima observada:  5%.  Frequencias  teóricas
no equilíbrio:  H = 9,9160% e D = R^45,0420%.  Coeficiente de cor
relaçao:  0,9825; coeficiente de determinaçao:  0,9653.  Veja a
tabela 14.
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Fig.  16 - As frequencias D , H  e  , foram obtidas  por
Harding, Allard e Smeltzer (1966)  em Phaseolus  lunatus.  Fre
quencias teóricas no equilíbrio:  H= 9 , 91 60% e D = R=45 , 0420%^_C_o
eficiente de correlaçao 0,9574;  coeficiente  de determinaçao:
0,9166.   Veja a tabela 14.
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Observaçao:  As frequincias iniciais (F"| )  nao entraram nos calc_u_
los dos coeficientes de determifiaçao.

0,1%Correlaçao signif^
cativa ao nível de

0,91660,9653Coeficiente de
terminaçao

0,95740,9825Coeficiente de co_r
relaçao

100,0000

40,0000

22,1000

17,9000

15,3000

11,9000

14,9000

9,1000

11,4000

13,9000

6,2000

8,2000

14,4000

11,6000

100,0000

40,0000

22,1000

17,9000

15,3000

11,9000

14,9000

9,1000

11,4000

13,9000

100,0000

50,0000

25,7055

16,8749

13,2688

11,6136

10,7986

10,3814

10,1633

10,0479

9,9865

9,9537

9,9362

9,9268r14

'10

"11

H" {%)h1Geraçao   H {%)

Allard eWorkman( 1963)  Harding, Allard eSmeltzer(1966)Modelo D

TABELA 14 - Comparaçao entre os resultados teóricos do modelo D

e experimentais de Allard e Workman ^1963)  e Harcíing,

Allard e Smeltzer (.1966).  Porcentagens dos hetero^

zigotos:  H,  H1  e  H' 1.   Veja figuras 15 e  16.
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respectivamente: 0,9574 e 0,9166.  O t calculado foi  3,3166,  is_

to e,  ha uma correlaçao significativa ao nTvel  de 1% de probabj_

lidade e 11  graus de liberdade.  Das correlaçoes  positivas  e

significativas observadas entre os dados teóricos e  experimen

tais concluTmos que o modelo D representa b^m as variaçoes  de

frequencia do genotipo heterozigotico em populaçoes de  plantas

predominantemente autógamas.
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0 máximo de heterozigotos ocorre quando p=q=0,5   e s=0.   Os

heterozigotos sao eliminados quando s = l ;  apenas os genotipos

homozigóticos ficam retidos na populaçao,  portanto,   dentro

das famTlias toda a variância observada e ambiental .

4. As frequencias alelicas iniciais influenciam as frequencias

finais dos genotipos mantidos na populaçao em equilíbrio.

5. A seleçao dependente de frequencia assegura um   equilíbrio

genético estável  e a manutençao do polimorfismo genético, co^

mo pode-se ver pela convergencia das freqtiencias ,  de   cada

um dos genotipos,  em simulaçoes iniciadas com  porcentagens

b-(s/2)Jlim H   = 2pq-pq

n >

2.   No equilíbrio genético a frequencia dos genótipos   heterozj^

góticos mantidos na populaçao sera:

3.

1 .   A freqtiencia dos genotipos heretozi góticos,  numa geraçao  n

qualquer, podem ser calculadas por meio da equaçao abaixo:

As quatro primeiras conclusoes referem-̂ se ao modelo

B,  portanto nao ha mecanismos ou fatores conferindo vantagem se

letiva a nenhum dos genótipos considerados.  As conclusoes obtj_

das a partir dos modelos C e D,  isto e ,  envolvendo seleçao  de

pendente de frequencia,  sao as remanescentes,

5 -  CONCLUSOES
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0 equilíbrio genético ocorre na vigésima segunda    geraçao

(modelo D).

' V4)3(n

extremas.

6. O valor adaptativo médio acompanha a variaçao da frequencia

do genotipo heterozigotico, decresce quando H   diminui    e

cresce quando H aumenta, sendo sempre superior ao valor ada

tativo dos genotipos homozigOticos.

7. A seleçao dependente de frequencia permite que as  mudanças

mais radicais nas frequencias dos genotipos   ocorram   logo

nas geraçoes iniciais^

8. Sob seleçao dependente de frequencia os valores adaptativos

e as frequencias correspondentes a um mesmo genotipo variam

de modo inverso,  quando um decresce o outro cresce, e vice-

vers a.

9. Em uma populaçao de plantas estritamente autogamas,   aproxj_

madamente 10% de genotipos heterozi góticos podem ser  mant_^

dos na populaçao quando os genotipos A-.A, ,  A-,A? e A^A?, com

as frequencias D, H e R, respectivamente,  tem os   seguintes

valores adaptativos:   W] ^ ^ =1 -(.3 . Dn/4) ;    W^ n ^ =H^'E/5" ^ e

w^/  ^=1-(3.R /4).   0 equilíbrio genético ocorre na quadrage^

si ma geraçao (modelo C).

10. Em uma populaçao de plantas predominantemente autogamas, com

apenas 4% de alogamia, podem permanecer aproximadamente 10^

de genotipos heterozigoticos quando os  valores   adaptativos

dos genotipos A,A-, ,  A,A2 e A^A2 sao, respectivamente:

)'Hn~1/4)   e   W
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11. Tanto para o caso das plantas estritamente autogamas,   quan

to para aquelas predominantemente autogamas,   a  manutençao

do polimorfismo ocorreu devido a superioridade   adaptativa

dos heterozigotos, sendo gerada quando eles tornam-se raros.

12. No modelo D,  vemos que se nao houver alogamia a razao IaL/W,

ou W9/W^,   igual  a 2,125232, é suficiente   para     manter

5,5647% de heterozi gotos na populaçao, e neste caso, o equj_

líbrio genético também ocorre na quadragésima geraçao.

13^ Para manter níveis iguais de heterozigosidade é  necessário

maior valor adaptativo quando o   sistema  de acasalamento é

autofecundaçao do que quando o sistema de acasalmento é mi

to, isto i, autofecundaçao com acasalamento ao acaso.

14. A vantagem do heterozigoto observada no modelo C,  2,25,   e-

quivale a 11,1019% de alogamia e permite manter 10% de   he-

terozigotos na populaçao.

15. Havendo seleçao dependente de freqúincia, conferindo   vanta^

gem ao genótipo heterozigotico, a  freqúincia  de  genotipos

A-iA^ e superior ao que se esperaria devido a alogamia obse_r

vada.

16. Quando a seleçao dependente de frequencia  aumenta  a vant_a

gem seletiva do heterozigoto, a alogam.ia calculada com base

nas frequencias observadas fica superestimada.

17. A seleçao dependente de freqúincia é um sistema de autoreg^

laçao, e, era consequencia,  as frequencias dos genotipos  ^u)

mozigóticos igualam-se no ponto  de  equilíbrio,    tornando
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iguais as frequencias alélicas ;  as frequencias genotfpicas

finais independem das iniciais.

18. A seleçao dependente de freqiiincia, mantendo a heterozigosi

dade,  impede que a taxa de endogamia atinja o seu valor  ma

x i m o .

19. A introduçao de uma taxa de alogamia igual  a 100% eleva    a \

heterozigosidade para a frequencia esperada quando há panmi ; •

xia com frequencias alélicas iguais, ou seja, ocorre equilT '

brio,  em uma única geraçao, com os tres genotipos nas   se- ! j

guintes frequencias:  D = 25%,   H = 50% e R = 25%. |

I .';
; j

20. Nas geraçoes avançadas de autofecundaçao os   heteroztgotos ;

possuem mais alto valor adaptativo do que nas iniciais,  por j

isto,  espera-se que eles sejam mais produtivos naquelas   ge :|

raçoes . |j í

21. Havendo seleçao dependente de frequencia,   suficientemente \ \

: i i
forte para manter a heterozigosidade em plantas autogamas  , : i

, \
espera-se que haja variância genética dentro das  famílias, j

a qual  tornaria possível  a seleçao de genotipos dentro   de ••••̂

^as . : i

22. Os coeficientes de determinaçao entre o modelo D e os resu]_ \.\

tados experimentais de Al 1 a rd e Workman (1963),  e entre   o \;\

modelo D e os resultados de Harding, Allard e Smel tzer (1966), \ \

foram, respectivamente:   0,9653  e 0,9166,   Estes coeficien- \

tes evidenciam a fidedignidade do modelo, 1



The objective of this work was  to verify theoretically  :,

the possibility of maintenance of heterozygotes in populations  ,.•=

of autogamous plants with and without frequency-dependent '|

selection (FDS).   It was considered anly one locus with two j
j

alleles. •!

!
i

It was used algebraical  deduction of formulas !

i
referring to some population models and a program to simulate         ••!

the succession of the generations in an advanced scientific j

calculator. i
1 1

It was used the seif-ferti1ization model  (MODE)  to

check the program. Three distinct models were created:B,  C and ;;j

D,  in the program: MODB, MODC and MODD .

In model B it was considered the result of the

self-f erti 1 i zati on rate  (s )  over the percentage of heterozygotes

and homozygotes in any generation n (equations 1,  3 and 6)  or

over the equilibrium (equations 2,  4  and 6).    The possibility

of differences between the adaptative values of the genotypes

was not taken into consideration.   By means of1 these equations,

it was observed that, the lower the se 1f-ferti1ization rate  the

more heterozygotes stayed in the population; the highest

percentage of genotypes A-. A^ happened when the allelici frequencies

were equal  between themselves and (s) was zero.  It was concluded

as well, that, when (_s)  reaches its highest value (100%), the

heterozygotic genotypes are eliminated from the population.

6 -  ABSTRACT
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In model  C it was considered a population with

compulsory self-ferti 1 ization and FDS.    In  this  type  of

selection, the adaptative values of the genotypes vary according

to the genotypical  frequencies.   The relation between frequency

and adaptative value is inversed:   the lower  the  frequency of

a genotype the highest its adaptative value and vice-versa.  The

seif-ferti1ization model  A reduces the frequency of  the

heterozygotes to  its   half,  in each   generation,   and

concomitantly increases the frequency of both   homozygotes .

In order to counterbalance  this  tendency were  created

monotonic decrescent functions to represent the adaptative

values (Wi)  of the three genotypes:   W-i for  AiA-i ,   W2  for  A-iAo

and  W.,  for A^A^.   The combination of se 1f-ferti1ization  with

SDF has the following effect:   as the seif-ferti1ization

generations progress there is a reduction in H,  the frequency

of genotype A-iAp,   and at the same time Wp increases,   the

adaptative value of the same genotype.   Taken with   the

homozygotes the effect is reversed:   along with the   self-

ferti 1 i zati on generations, frequencies D and R,   relating to

genotypes A-|A,  and A^A2 ,   respecti vely,  increase and cause  a

concomitant decline of W .̂  and Wg.   Program MODC makes   it

possible to follow the changes in frequencies D, H and R,  in

the endogamy coefficient (F),  the adaptative values

(W-, ,  W2  and  Wg)   and also in the average adaptative value of

the  population (^).   Among the severa!  conclusions, there is

an emphasis on the possibility  of  maintenance of  the

heterozygosi ty around 10% when the ratio W^ / W-j  and  W2 / W3 is

approximately equal to 2,25.

In model  D were taken into consideration  (s),   the
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alogamy rate  (t)  and FDS.   Program MODD allows the accompanying •

of D,  H,  R,  W-j ,  W2> W3 and U.   It was observed that tf there

is  4% of alogamy it is possible to maintain 10%  of

heterozygotes when the ratio W^/W-,  and W3/W2 is only 1 ,80.

Therefore, in model C  as well  as model  D,  the heterozygosity

is kept due to the adaptative superiority of the heterozygotes

produced by a dependence on frequency of inversed nature.

Comparing models C and D,  it is  con cl uded^ that, a  lower

advantage of heterozygotes is required to maintain heterozygotes

when there is alogamy.   Also, it was observed that, when there

is panmixy,  frequencies D, H and R become stable at 25%, 50%

and 25%, respectively,  regardless of the initial  frequencies.

This happens when this mating system is associated with a

se 1 f-regul ati on mechanism, in this case, the f requency-dependent

s e 1 e c t i o n .

Finally, the results of model  D were compared with

the data obtained experimentally by Allard and Worman  (1963)

and by Hardingh, Allard and Smeltzer (1966).   The coefficients

of determination were 0,9653 and 0,9166 for the first and

second comparison, respectively.   These coefficients indicate

that model  D  represents in a  reliable manner the variations

observed in experimental populations of predomi nantly autogamous

piants.
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ta^oes,   Rio de Janeiro:  Zahar Editores, S.A. ,  1979.  117 p.

BATSCHELET, E.   Introduçao a matemática para biocientistas.  Rio

de Janeiro:  Interciencia, 1978.  596 p.

BOUGHEY, H.  J. ;   DOUGLAS,  ^; AL-BANNA, M.  K.  S.,  et ai.     The



GOUVEIA, M. B.   MANUTENÇAO DA HETEROZIGOSIDADE EM ... 117

frequency of heterozygotes maintained insynthetic populations

of Nicotiana rústica.  Heredi ty,  Edinburgh, v.47, n.2, p.275-

278,  Oct.  1981 .

BREWBAKER, J.  L.  Genética na agricultura.  Sao Paulo: PolTgono,

1969.  217 p.

BRIEGER, F.  G.  Contribuiçoes a teoria da Genética  em  popula

çoes .  Anai s  d  Es col a Superior de Agri cul tura "Luiz dê  Quei
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