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Resumo
A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma espécie de grande importância socioeconômica para a região Sul do Brasil. Todavia, conhecimentos básicos sobre a
biologia e a variabilidade genética das populações naturais são escassos. Esses
parâmetros são indispensáveis no delineamento dos programas de
melhoramento e de conservação dos recursos genéticos. Marcadores
bioquímicos (isoenzimas) têm sido amplamente empregados em estudos de
genética de populações, especialmente por serem de baixo custo e apresentarem
expressão codominante (distingue homozigotos de heterozigotos). O presente
trabalho visa caracterizar geneticamente populações naturais de I.
paraguariensis, utilizando marcadores isoenzimáticos. Para isso analisaram-se
três populações naturais, sendo duas do Paraná (Quatro Barras e Jaguariaíva) e
uma do Rio Grande do Sul (Barão de Cotegipe). O método de eletroforese foi
adaptado para erva-mate e os sistemas enzimáticos utilizados foram: GOT, PGI,
NDH, 6-PGDH e G-6PDH. Observou-se que 65% dos locus foram polimórficos,
com média de 2,00 alelos por locus e 2,52 alelos por locus polimórficos. A
heterozigosidade média esperada foi de 0,36 e a observada de 0,21, mostrando
um leve excesso de homozigotos. As populações de Quatro Barras e Jaguariaíva
apresentaram maior similaridade genética, enquanto que Barão de Cotegipe foi a
mais divergente.
Palavras-chave: Erva-mate, estrutura de populações, diversidade genética,
isoenzimas
Apoio financeiro: Bolsista do CNPq – Brasil
Embrapa Florestas

Abstract
Ilex paraguariens is a tree that plays an important economic and social role in
southern Brazil. Nevertheless, basic knowledge on biology and genetic variability
of natural populations are limited. These parameters can be useful to guide
breeding and genetic conservation programs. Biochemical markers (isozymes)
have been widely applied in population genetics studies, especially due their low

costs and co-dominant expression, allowing to recognize heretozygotes and
homozygotes genotypes. The present work aims to study genetic of Ilex
paraguariensis in natural populations throughout isozymes markers. Three
natural populations, two of Paraná State (Quatro Barras and Jaguariaíva) and one
of Rio Grande do Sul State (Barão de Cotegipe) were examined. The
electrophoresis method was adapted for I. paraguariensis. Five isozyme systems
were used for such study: GOT, PGI, NDH, 6-PGDH e G-6PDH. Seventy five
percent of locus were polymorphic, the average alleles per locus was 2.00 and the
average of alleles per polymorphic locus 2.52. The mean expected heterozigosity
was 0.36 and observed 0.21 respectivelly, showing a light homozygote excess.
Considering the genetic distance between populations, Quatro Barras and
Jaguariaíva showed no divergence, while Barão de Cotegipe population was
divergent from two others.
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