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1. INTRODUÇÃO

A seringueira, espécie do gênero Hevea, é produtora de látex, principal
fonte de borracha natural. Esta, por possuir propriedades como plasticidade e
resistência ao desgaste (fricção), é utilizada com maior ênfase na fabricação de
pneus radiais e produtos cirúrgicos.

É crescente o consumo mundial de borracha "natural, atualmente de 3,9%
ao ano. Da mesma forma, o preço deve aumentar nesta década em função da
elevação dos custos de produção nos países asiáticos maiores produtores
mundiais (Indonésia , Tailândia e Malásia), hoje com um total de cinco milhões
de toneladas.

Os fracassos na exploração racional da cultura no Brasil advêm do mal-
das-folhas, doença causada pelo fungo Microcyclus ulei (P. Henn.) v. Arx. A
consolidação da heveicultura brasileira nas chamadas áreas de "escape",com
estação seca definida, não propícias ao desenvolvimento de infecção nas folhas,
não elimina, pela sua proximidade geográfica, o risco potencial de epidemias em
caso de adaptação do Microcyclus, conforme já relatado por GASP ARO TTO e
JUNQUEIRA (1994 ). Também seria um desastre para a heveicultura mundial se
ocorresse a introdução deste patógeno em países asiáticos e africanos.

No nosso País, embora grandes esforços tenham sido envidados desde
1937 em trabalhos de melhoramento genético da seringueira na produção de
híbridos interespecíficos que reúriam características de alta produção e resistência
ao patógeno, este ideótipo ainda não foi obtido. Este insucesso é atribuído, em
parte, à base genética estreita dos genótipos de espécies resistentes utilizadas e
também ao conhecimento limitado da variabilidade fisiológica do fungo, bem
comode fatores qúe g<?vemam a resistência à doença. "- -.

Desde 1965, têm sido descobertos diversos fenóis associados à reação de
hipersensibilidade que confere a resistência completa. Esta reação, por sua vez,
está sob controle enzimático.

Este estudo é centralizado na verificação da existência de associação entre
um elenco de clones com diferente graus de resistência/suscetibilidade ao M ulei e
padrões isoenzimáticos.

Associações entre fenótipos interlocos, análise do determinismo genético
de Hevea e desenvolvimento da metodologia para análises eletroforéticas em
seringueira também são resultantes deste trabalho.
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1.1. O PROBLEMA DA BORRACHA NATURAL

o consumo mundial de borracha natural atuahnente é de cinco milhões e
duzentas mil toneladas em 1990, com uma previsão de demanda de seis milhões
de toneladas no ano 2.000.

Sua crescente utilização, principahnente em pneus radiais e produtos
cirúrgicos, está ligada à revolução industrial que está ocorrendo no oriente, à
unificação alemã, que elevará o consumo de 1,37 kg/ hab. para 2,2 kglhab. e às
reformas políticas que estão ocorrendo na Rússia e demais países comunistas ..°preço da borracha natural no mercado mundial também deverá se elevar
até o fim desta década, com a rápida industrialização da Malásia, Tailândia e
Indonésia, maiores produtores de borracha natural. Deverá ocorrer a elevação do
pm nestes países, acarretando aumento nos custos de produção.

A importação de borracha natural pelo Brasil, iniciada em 1951 (DEAN,
1989), cresceu rapidamente com a industrialização do País, atingindo em 1991,
cerca de 98.000 toneladas para uma demanda interna de 128.000 toneladas,
produzindo 30.000 toneladas naquele ano, sendo 55% da produção proveniente
de seringais de cultivo (MATÉRIAS PRIMAS, 1992).

A partir do início da década de 70, a cultura da seringueira apresentou
rápida expansão no Brasil em função das políticas governamentais de estímulo a
novos plantios e pelos preços pagos aos produtores brasileiros, cerca de três
vezes os preços internacionais para o produto em função de uma demanda
interna crescente e da estagnação da produção nacional (DEAN, 1989; PINTO,
1984).

_ Entretanto, a _partir de 19~9, ~~ função da recessão mundial e
desorganização dos países da: Euiopa Oriental, o preço da borracha seca caiu de .
US$ 2,00 a US$ 3,00 por kg em 1980 a US$ 1,30 em 1989. Esta brusca alteração,
aliada à redução nas tarifas de importação de borracha natural de 40% em 1990
para 10% em 1994, levou produtores, beneficiadores e indústrias a tentarem
definir uma política nacional para o setor, através de câmaras setoriais (MARTIN
e ARRUDA, 1992).

Em 1989, cerca de 55,1% da produção brasileira provinha de seringais
nativos e 44,9% de seringais de cultivo. No agregado da produção nacional, a
Bahia era o maior produtor com 25%, seguido do Amazonas e Acre. com 17%
cada um, São Paulo com 13%, Pará com 11% e Rondônia com 10% (MARTIN e
ARRUDA, 1993).
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1.2. GÊNERO Hevea
1.2.1. Taxonomia

A seringueira, da família Euphorbiaceae, pertence ao gênero Hevea, um
táxon bem definido, bem delimitado e de fácil reconhecimento (PIRES, 1937). A
classificação das espécies do gênero é, por sua vez, controvertida e com
interpretações pouco precisas ente os autores (GONÇALVES et al, 1970).

Segundo BRASIL (1971), o gênero Hevea não pode ser dividido em
espécies naturais por causa das variações ecológicas, das formas de transição e
dos muitos híbridos naturais.

A primeira espécie descrita foi Hevea guianensis em 1749 pelo botânico
françês Fuseé Aublet (WYCHERLEY, 1976). O botânico brasileiro Adolfo
Ducke foi o que mais se dedicou ao gênero, descrevendo 46% dos 96 binômios e
trinômios propostos em quase 50 anos de carreira (SCHULTES, 1977).

BALDWIN JUNIOR (1947) verificou a existência de nove espécies,
combinando observações botânicas e citológicas. SEIBERT (1947) concluiu
haver oito espécies no gênero. SCHULTES (1977) reconheceu nove espécies e
quatro variedades. PIRES (1973), após incluir a Hevea paludosa e descrever a
Hevea camargoana, considera haver onze espécies no gênero(PlRES, 1981):

Hevea brasíliensis (Willd. ex.Adr.de Juss.) Muell.Arg.
Hevea guianensis Aub.
Hevea benthamiana Muell. Arg.
Hevea nítida Mart. ex. Muell. Arg.
Hevea pauciflora (Spr. ex. Bth.) Muell. Arg .
.Hevea rigidifolia (Spr. ex. Bth.) Muell. Arg.
Hevea -camp0nim- Ducke
H evea spruceana (Bth.) Muell. Arg.
Hevea microphylla Ule
H evea camargoana Pires
Hevea paludosa Ule Jahrb.

Dentre as inúmeras variedades descritas, as mais frequentemente
mencionadas na literatura são: de H. guianensis (guianensis, lutea e marginata);
de H. pauciflora ( pauciflora e coriacea ) e de H. nitida ( nítida e
toxicodentroides) (ALBUQUERQUE, 1983; GONÇALVES, 1990).
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1.2.2. Distribuição Geográfica e Centro de Diversidade

Das onze espécies que compõem o gênero Hevea, a H. brasiliensis é a
única de importância econômica.

O gênero se distribui em toda a bacia amazônica, estendendo-se ao sul da
Bolívia oriental subandina e ao norte até a alta bacia do rio Orenoco e o baixo
Essequibó. Essa área cobre parte do Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador,
Venezuela, Guiana Francesa, Suriname e Guiana Inglesa (Figura 1). No Brasil, as
espécies distribuem-se nos estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima e Amapá
até o meridiano 46 o a noroeste do estado do Maranhão, norte do estado do Mato
Grosso e Rondônia.

O centro primário de diversidade do gênero Hevea é o rio Negro, na
confluência com o rio Amazonas (WYCHERLEY, 1977), não obstante as
especies H. camporum e H. camargoana estarem ausentes. Segundo
WYCHERLEY(1977), o centro secundário abrange uma vasta área nas
proximidades do município de Borba, no baixo rio Madeira, onde ocorrem cinco
espécies.

No centro primário de diversidade, no alto rio Negro, ocorrem híbridos
putativos que representam a maior parte das espécies existentes em consequência
da sobreposição da amplitude geográfica de uma ou mais espécies. Essas
sobreposições induzem a ocorrência de hibridação introgressiva em tal dimensão
que algumas linhas de pontos específicos do gênero chegam a perder suas
identidades (BALDWIN JUNIOR 1947).

A região do vale amazônico contém mais espécies de Hevea e com maior
variabilidade dentro de espécies do que qualquer outra região até então
conhecida; aventando que a coleção de Hevea obtida" dessa e de outras regiões -
tenha sido disseminada inconscientemente e por muitos" séculos pelos índios,
facilitando a hibridação interespecífica e os muitos casos de introgressão
(SCHUL TES, 1945; SEffiERT, 1948).

1.2.3. Domesticação

A dornesticação da H. brasiliensis é o evento mais importante na história
da heveicultura. Durante a era vitoriana, os britânicos procuravam culturas novas
e promissoras para as áreas tropicais de seu império. Após duas tentativas de
introdução de sementes de seringueira no Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra,
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FIG. 1. A bacia amazônica mostrando a distribuição da Hevea brasiliensis e outras Hevea spp, (Fon-
te: COMPAGNON 1986).
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em 1873 e 1875, que não foram bem sucedidas, Sir Hemy Alexander Wickham,
em 1876, aportou ao rio Tapajós e na região de Boim, com a ajuda dos índios
Mura, coletou 70.000 sementes de seringueira.

Foram formadas 2.800 mudas em Kew, as quais foram destinadas ao
Jardim Botânico do Ceilão (REIS, 1953). Destas, somente 22 plântulas foram
enviadas à Malásia. Assim, toda a moderna plantação da Ásia foi constituída de
sementes de H. brasiliensis, introduzida por Wickham.

GONÇALVES et al. (1990 ) propôs seis etapas na domesticação da
sennguerra.

A introdução bem sucedida no Oriente do material coletado por Wickham
na região de Boim no Pará e livre do mal-das-folhas foi o primeiro passo na
domesticação da seringueira (IMLE, 1978).

O segundo passo consistiu no aperfeiçoamento do sistema de corte ou
sangria da seringueira, desenvolvido por H.N. Ridleyem 1898, uma importante
conquista tecnológica. Ridley observou que o método de sangria empregado nos
seringais da Amazônia não se aplicaria aos seringais de monocultivo da Ásia.
Após paciente trabalho, desenvolveu um sistema de corte que causava pouco
dano às seringueiras, consumia pouca casca, permitia frequência de sangria 100
vezes ao ano, possibilitando aumento na produção anual de borracha por árvore .
O sistema ora descoberto exigiu um novo instrumento de corte: a faca jebong ou
faca oriental em substituição à machadinha e à faca amazônica. Seu sistema de
corte, com poucas modificações, permanece até hoje.

O terceiro passo na domesticação da seringueira teve início com a fixação
genética das árvores de pé franco selecionadas em plantações orientais através da
técnica de enxertia. Esse método de propagação foi descoberto na Indonésia

-quase que simultaneamente - por- Van Helten, Bodde - e - Tass em 191~ -- ---
(DnCKMAN, 1951) e modificado por Forkert (FERWERDA e WIT, 1969).

Com a enxertia, foi possível o desenvolvimento de clones partindo-se de
plantas matrizes de qualidade superior, o que acarretou aumento na produção das
plantações de pés francos geneticamente diversificadas por clones superiores,
tais como PB 86, GT 1 e PB 186 ( SWAMINATHAN, 1975).

O quarto passo na domesticação da seringueira envolveu hibridação
seletiva e propagação de clones superiores. A seleção de híbridos superiores
provocou aumento considerável na produção. Os mais modernos clones
comerciais chegam a produzir 2.500 kglha/ano de borracha seca ( TAN, 1987).
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A descoberta e desenvolvimento da resistência ao mal-das-folhas podem

ser considerados como o quinto passo na domesticação da seringueira. Enquanto
os plantios com base em clones primários superiores no sudeste da Ásia iam cada
vez mais se expandindo, no Brasil o principal problema era o Microcyclus ulei.
Nos primeiros 20 anos deste século, as plantações de seringueira das Guianas
falharam em decorrência do mal-das-folhas ( HOLLIDA Y, 1970). Plantios
estabelecidos de sementes oriundas da região Amazônica e de clones asiáticos
em Fordlândia em 1927 e em Belterra ( Pará)· em 1934, foram também
severamente atacados pelo mal-das-folhas.

O sexto passo na domesticação da seringueira tem sido a aplicação de
estimulantes no painel de sangria. A estirnulação da produção visa à redução do
custo de mão-de-obra pela redução da frequência de sangria, ou seja, o aumento
de produção por sangria pelo uso de estimulantes possibilita a redução no número
de cortes/árvore/ano. A produção total/árvore/ano não é consideravelmente
alterada em relação ao não-uso de estimulantes ( BERNARDES et al, 1988).

1.3. MELHORAMENTO GENÉTICO DA SERINGUEIRA

o melhoramento genético da seringueira no Brasil foi iniciado em
Belterra em 1937. Desde aquela época, híbridos intra e interespecíficos têm sido
formados, porém quando plantados sob outras condições edafoclimáticas, sofrem
dizimação completa pelo M ulei.

A estratégia para obtenção de um clone ideótipo, com frequência de genes
para resistência e produção em um patamar aceitável, ainda não foi possível,
mesmo porque, como é regra no melhoramento de plantas, um material produtivo
é pouco resistente-a enfermidades (ALLARD, -1988). - .-

1.3.l. Esquema Tradicional

Este esquema é praticado no sudeste asiático, África e áreas de "escape"
ao mal-das-folhas no Brasil.

O programa é iniciado com o cruzamento de clones parentais e
selecionados para alta produção de borracha. As plantas ou seedlings obtidos dos
cruzamentos são plantados em viveiro de cruzamento (VC), onde passarão pela
primeira fase de seleção para vigor e produção através dos testes precoces
Miniteste de Produção (MTP) e/ou Hamaker-Morris Mann (HMM),
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respectivamente no primeiro e terceiro ano de idade (EMBRAPA, 1989).
Concomitantemente, é determinado o número de anéis de vasos laticíferos da
casca(KALIL FILHO, 1989; EMBRAPA, 1989), os quais estão correlacionados
significativamente com a produção de látex (NARA YANAN et al, 1974; KALIL
FILHO, 1982).

A competição de clones em pequena escala (CCPE), segunda etapa do
processo de seleção, é um ensaio instalado sob espaçamento de plantação,
envolvendo um grande número de clones oriundos de viveiros de cruzamento,
maisdois clones- testemunha.

Alguns procedimentos visando melhorar a eficiência de seleção e abreviar
a duração do programa foram propostos pelo Institut des Recherches sur le
Caoutchouc(IRCA), na Costa do Marfim (KALIL FILHO, 1989). Inicialmente, é
efetuadaa seleção de dois a cinco melhores clones no CCPE, entre 3 e 3,5 anos
de idade por sangria precoce, acompanhada de um microdiagnóstico de látex, a
fim de precisar sua robustez frente ao fenômeno de secamento de painel (brown
bast).

A competição de clones em larga escala (CCLE) objetiva comparar os
clonespromissores de outras instituições, bem como os clones selecionados nos
CPE,a um clone-testemunha. Neste caso, o número de clones por experimento é
baixo, sendo testados em várias localidades. Como os clones nesta fase serão
recomendados para plantio comercial, são utilizadas nos CCLE parcelas grandes
quepodem atingir um hectare por clone, com repetições (KALIL FILHO, 1989).

Usualmente, o tempo necessário para a recomendação de um clone é de
trinta anos. Este tempo tem sido reduzido para vinte e um (21) anos pelos
franceses, pela modificação introduzi da na competição de clones em pequena
escala(KALIL FILHO, 1989). - - --

A qualidade tecnológica da borracha será determinada ao fim do processo
deseleção.

1.3.2. Esquema para Ocorrência de Epidemias

Neste esquema, é necessário introduzir no programa de cruzamento outras
espécies que apresentem níveis de resistência horizontal satisfatórios a doenças
foliares, mormente ao mal-das-folhas. A H benthamiana tem sido utilizada com
maior frequência, seguida da H. pauciflora.
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A seleção para resistência ao mal-das-folhas é incluída em todas as fases
do programa, além do vigor e produção de látex, consideradas no esquema
tradicional(KALIL FILHO, 1989).

Na primeira etapa, a avaliação de resistência ao mal-das-folhas é feita
tanto no campo como em câmaras de inoculação sob condições controladas (
JUNQUEIRA,1985).

Avaliações do mal-das-folhas, de outras doenças e.pragas, como a mosca-
de-rendae a mandarová prosseguem nos CCPE e CCLE (EMBRAPA, 1989).

1.4. O MAL-DAS-FOLHAS DA SERlNGUEIRA

o mal-das-folhas da seringueira, causado pelo fungo Microcyc/us ulei,
considerada a principal doença da seringueira, constitui-se num dos principais
fatores limitantes à cultura no Brasil (KALIL FILHO e JUNQUEIRA, 1989;
GASPAROTTOet ai, 1984). Seu maior dano consiste na queda prematura das
folhas.Em seringais adultos, ataques sucessivos debilitam as plantas, chegando a
causar-lhesa morte ou facilitam a incidência de outras doenças ( GASPAROTTO
et ai, 1984).

1.4.1. Sintomatologia, Etiologia, Epidemiologia e Controle

A doença se manifesta nos folíolos novos sob a forma de manchas
necróticassobre as quais, após cinco ou seis dias, são vistos os esporos do fungo
em massa compacta, apresentando uma coloração verde-oliva sobre a lesão. A

. - - - - - - - -

coaIescência de várias -lesões provoca .a queima dos folíolos, que caem -em
seguida. Sob -condições climáticas favoráveis, pode haver desfolhamentos
sucessivos, ocasionando o secamento dos ponteiros e, posteriormente, a morte
descendente do ápice para a base do caule das plantas que não conseguem
reenfolhar(GASPAROTTO et aI, 1984).

Microcyc/us ulei é a denominação que o fungo recebe em sua fase perfeita
ou teliomorfa, enquanto em sua fase imperfeita ou anamorfa é conhecido como
Fusicladium macrosporum. O fungo apresenta durante seu ciclo de vida três tipos
de esporos:os conídios, os picnidiósporos e os ascósporos. Na fase perfeita
(reprodução sexuada) são produzidos os ascósporos e na fase imperfeita
(reprodução assexuada), os conídios, que são o~ principais responsáveis pela
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disseminação da doença. Em condições de umidade elevada, os conídios
germinam e penetram no limbo foliar, dando início a uma lesão, que se toma
visível dentro de cinco a seis dias em clones suscetíveis. Os picnidiósporos
germinam, mas não causam infecção ( HOLLIDA Y, 1970; CHEE, 1976). Os
ascósporos produzidos nas folhas maduras são responsáveis pela sobrevivência
do fungo quando as condições climáticas são adversas e servem de inóculo
primário (GASPAROTTO, 1984).

A disseminação de esporos, principalmente dos conídios se dá
principalmente através da água da chuva e do vento. As condições mais
favoráveis para a ocorrência da doença são aquelas em que se tem umidade
relativa do ar superior a 95% por dez horas consecutivas durante um período
mínimo de doze noites por mês (CAMARGO et al, 1967). A formação de orvalho
por pelo menos oito horas propicia a infecção (LANGFORD, 1974).

Existem quatro modos de controle da doença: a) o controle químico, que
possui eficiência reduzida pela exigência de equipamentos caros e o elevado
~~t() do produto, entre outros; b) a enxertia de copa, por enquanto sem
resultados positivos; c) o plantio em áreas de escape ao fungo, que apresenta o
risco do estabelecimento e a adaptação do patógeno a condições de umidade
relativa mais baixas e d) procura, ainda não bem sucedida, de clones produtivos e
resistentes a doenças.

l.4.2. Resistência Horizontal e Vertical em Hevea

A resistência vertical ou específica (RV) envolve uma interação entre
clones do hospedeiro e raças do patógeno. Um clone será resistente a certas raças
do patógeno; mas suscetível ~ã--outras. -Outro clone apresentará reações opostas.
Este tipo é facilmente quebrada pelo hospedeiro, sendo usualmente oligogênica
(SIMONS, 1972).

A resistência é horizontal ou geral (RH) quando largamente espalhada
contra todas as raças do hospedeiro, ou seja, não há interação entre clones do
hospedeiro e raças do patógeno, precisamente por ser um tipo de resistência de
amplo espectro. Normalmente, ela é poligênica e confere proteção estável e
durável contra um patógeno (SIMONS, 1972; SIMMONDS, 1990).

Ao examinar a resistência ao M u/ei através de certos parâmetros
epidemiológicos, HASHIM e PEREIRA (1989) verificaram a existência de
alguma RH no~ clones GT 711, RRIM 501, CNS AM 7701 e SIAL 842, enquanto
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que DARMONO e CHEE (1985) observaram RH no clone SIAL 263, progênie
ilegítima do RRIM 501, e CHEE e WASTIE (1980) no RRIM 600.

Recentemente, estudando a resistência ao mal-das-folhas em progênies F,
e RC 1 de cruzamentos interespecíficos envolvendo as espécies H. brastliensts (
F 315 e B 110), H benthamiana (F 4542) e H. pauciflora (P 10, CNS BT 7838 e
CNSG 114 , JUNQUEIRA et al (1992) verificaram que a resistência do F4542
ao isolado 31 (grupo fi) e de F 315 e B 110 ao isolado 33 (grupo I) é de caráter
monogênico e controlada por um gene maior, enquanto que a resistência dos
clones de H pauciflora aos dois isolados não é monogênica, podendo ser
oligogênica ou poligênica, Estes resultados sugerem que os híbridos entre F4542
de H. benthamiana e H brasiliensis, assim como os híbridos intraespecíficos
de H. brasiliensis, apresentam resistência vertical, enquanto que os clones de H.
pauciflora apresentam resistência horizontal.

Os clones PA 31, PFB 5, CNS AM 7907 e CNS AM 7745 apresentaram
níveis elevados de resistência horizontal a 16 isolados de M ulei (JUNQUEIRA
et ai, 1988).

Efetuando avaliações em dez espécies de seringueira com quinze isolados
de M ulei, JUNQUEIRA et al (1989) comprovaram que o clone F 4542 ( H.
benthamiana) apresentou RV para alguns isolados e RH para outros. Essa RH
diminui quando o F 4542 é retrocruzado com clones de H. brasiliensis,
altamente suscetível ao M ulei, ao passo que a RV permanece. H pauciflora
possui elevados níveis de RH que também se reduzem após os retrocruzamentos
com os clones altamente suscetíveis. Em H brasiliensis foram detectados alguns
genótipos somente com RV.

1.4.3. Fatores que Governam a Resistência ao Patógeno
Ao se visar a manipulação genética do material clonal, é imprescindível o

conhecimento dos mecanismos bioquímicos, das substâncias envolvidas no
processo de infecção e parâmetros epidemiológicos ligados à resposta aos ataques
do patógeno.
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1.4.3.l.Fatores Relacionados à Interação Patógeno-Hospedeiro

Um componente na interação patógeno-hospedeiro é a resistência ligada à
idadeda folha, expressa durante sua maturação (BLASQUEZ e OWEN, 1963;
VALOIS, 1983). Ainda é desconhecido qual o fator responsável pela rápida
mudançaontogênica de uma folha totalmente resistente em relação a uma folha
suscetível.

Alguns componentes da resistência parcial ou incompleta e que tomam
possível a seleção de plantas resistentes ao mal-das-folhas são: período de
incubação(IP) - tempo da inoculação até a ocorrência de lesões macroscópicas
visíveis), período de geração do patógeno (GP) - tempo da inoculação até a
produçãode conídios, número de lesões por 9 em? de superficie foliar lesionada
(LN),diâmetro de lesões (DL) e produção de esporos nas lesões ou esporulação
(JUNQUEIRAet al, 1988). Foi verificado que o período latente (da inoculação
atéo aparecimento de 50% das lesões com esporos) e o diâmetro médio de lesões
sãoparâmetros relacionados com a resistência de clones de seringueira ao M ulei
, mas somente esses parâmetros não explicam a resistência, sendo necessária a
associação de vários componentes, dentre os quais o mais importante é a
esporulação. O período de incubação e o número de lesões não são bons
parâmetrospara análise de resistência ao M ulei.

l.4.3.2. Fatores Bioquímicos

Há cerca de trinta anos foram feitas as primeiras pesquisas que
.investigavamsubstâncias produzidas pela seringueira que exibissem algum papel
iníbidor ouestimulador da resistência da planta ao M· ulei, bem como -
mecanismos que explicassem de forma mais clara a reação de resistência.

BLASQUEZ e OWEN (1963), em trabalho pioneiro, demonstraram a
presença de taninos na coloração marron-amarelecida que aparecia próximo a
lesões não desenvolvidas em folhas de clones resistentes após inoculação com
conídios de M ulei.

Mais tarde, FIGARI (1965) mostrou que os ácidos clorogênico e cafeico,
catecol e extratos de folhas de Hevea continham um flavonol que inibia a
germinação de conídios de M ulei. A substância foi identificada como
kaempferol 3- rhamnodiglucosídeo. CHEEE e SEAFORTH ( 1974), citados por
HASHIM et al (1978) descobriram quercetina em extratos de folhas dos mesmos



13.

e de outros clones de Hevea. Estes achados sugeriam que os fenóis e,
particularmente, os flavonóides kaempferol e/ou quercetina poderiam estar
envolvidos em mecanismos de resistência ao M ulei. Estes, ou inibem a
disseminação do patógeno, ou modificam a atividade da Ácido Indol Acético
oxidase (AIA oxidase ), atuando, assim, sobre a regulação das auxinas. Os fenóis
exercem efeitos sobr~ a germinação dos esporos e crescimento das hifas.
Enquanto o kaempferol foi o mais potente co-fator, a quercetina foi o mais
potente inibidor da AIA oxidase.

Devido às profundas diferenças nos efeitos do kaempferol e quercetina em
folíolos de seringueira, HASHIM et al ( 1978) propõem que primeiro sejam
determinadas a presença, concentrações relativas e metabolismo desses flavonóis
emum grande número de clones com diferentes suscetibilidades ao M ulei, antes
de se propor qualquer mecanismo envolvendo estes compostos na resistência à
doença. :

HASHIM e CHEE (1979), citados por HASHIM e CHEE (1978),
encontraram alterações na atividade da peroxidase após infecção pelo M ulei.
Estes autores observaram ainda que mudanças no pH da folha durante a
ontogenia foliar podem ter alguma relação com a resistência.

Mais recentemente, LIEBEREI et al (1989) elucidaram o mecanismo de
reação de hipersensibilidade incompatível (Figura 2). Esta reação, representada
por pequenas lesões necróticas quando observadas com luz ultravioleta (UV) a
365 nm, apresenta um halo fluorescente azul ao redor das lesões.

Essa substância fluorescente azul foi defmida como escopoletina, uma
fitoalexina derivada da cumarina (produzida pela oxidação de fenóis). As lesões
de M ulei em clones diplóides ou poliplóides suscetíveis não apresentam a
substância fluorescente, ou têm pe-quena quantidade delas, raramente -visíveis em
luz ultravioleta. A produção de escopoletina por folhas infectadas é
totalmente inibida pela liberação do ácido cianídrico (RCN) em grande
quantidade durante o processo de patogênese. Em clones resistentes, o RCN age
como um fator de suscetibillidade, é liberado lentamente em grandes quantidades
sem inibir as reações de defesa da planta contra o M ulei.

A liberação lenta de HCN por plantas resistentes pode ser devida à alta
atividade da ~-cianoalanina sintetase. A atividade desta enzima era máxima nos
estádios mais precoces do desenvolvimento foliar, decrescendo durante o
desenvolvimento até se situar em um nível reduzido por ocasião da paralização
do crescimento foliar.



Figura2 Mecanismos Bioquímicos de ResistêncialSuscetibilidade ao M ulei
(LIEBEREI, 1981;1986;1989; LIEBEREI et ai, 1985; SELMAR et al,
1989)
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Muitas plantas liberam HCN após dano mecânico ou químico às suas
células (CONN, 1981) ou ao longo de uma infecção fúngica (MYERS e FRY,
1978).FRY e EVANS (1978) proveram considerável evidência de que fungos
patogênicos a plantas são tolerantes ao ácido hidrociânico, precursor do HCN.
Daíse deduz que fungos que carecem de um mecanismo de competição ao HCN .
são incapazes de infectar plantas cianogênicas. Assim, compostos cianogênicos
sãoconsiderados fatores de resistência.

Em contraste, LIEBEREI (1988) relatou uma correlação entre uma alta
capacidadede liberação de HCN e alta suscetibilidade de folhas de Hevea ao M
ulei. Este fungo não só é tolerante ao HCN, mas cresce melhor em atmosfera
contendo HCN (LIEBEREI et aI, 1983). Em Hevea, HCN é um fator que o
pat6genopossui capacidade de superar, sendo um fator de impedimento da defesa
daplanta.

A produção da escopoletina como resposta à penetração do patógeno é
consideravelmenteimpedida pelo HCN, confirmando seu papel como um fator de
suscetibilidade ao nível molecular. Patógenos bem sucedidos em plantas
cianogênicas produzem a enzima formamida hidrolase (FHL), que cataliza a
hidr6lise de HCN para produzir a formamida (FRY e MILLAR, 1972). O
metabolismodo HCN em plantas difere dos fungos.

A formamida hidrolase (FHL) não tem sido detectada, por sua vez , em
plantas que contém rhodanese e p-cianoalanina sintetase. Estas enzimas estão
envolvidasna desintoxicação do HCN (CHEW, 1973; MILLER e CONN, 1980).

Plantas pouco cianogênicas liberam pequenas quantidades de HCN contra
suas reações de desintoxicação, provendo suficiente proteção. Desta forma,
reaçõesde resistência e quantidades de escopoletina produzidas ao curso destas
-reaçõesnão são inibidas .

. Em plantas cianogênicas, contudo, a liberação de HCN é rápida e a
concentração de HCN é suficientemente grande para ser imediatamente
desintoxicada pela planta. Consequentemente, a resposta de defesa será
impedidapelo HCN. Estes achados sugerem que plantas altamente cianogênicas
possuem o mesmo potencial genético para reações de defesa que plantas
fracamente cianogênicas, mas são inibidas endogenamente ao curso da
colonizaçãodo tecido.

Neste sistema não é _decisivaa liberação de HCN, mas a combinação da
liberaçãoe desintoxicação do HCN.
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A velocidade e a extensão da liberação do HCN em plantas cianogênicas é
governada por diversos fatores (SELMAR et al, 1989), entre os quais a a-
hidroxinitrilo liase.

LIEBEREI (1986) estudou a liberação de HCN em 87 clones de Hevea
pertencentes a oito espécies, descobrindo que todas as plantas eram cianogênicas,
sendoque H. ntttda e H. pauciflora mostravam uma reação lenta, sugerindo uma
baixacapacidade de liberação de HCN.

Folhas de clones suscetíveis como IAN 710, RRIM 600 e GT 1 liberam
maisde duas ve~es a quantidade de HCN durante 102 horas de incubação do que
folhasde clones resistentes a alguns isolados, tais como IAN 717, IAC 207, IAC
222, IAN 873 e PUA 7. Os clones IAC 207 e IAC 222 não liberam mais HCN
queo clone IAN 873, seu diplóide respectivo.

LIEBEREI (l986) constatou que todos os clones suscetíveis apresentavam
muito p-HCN ou ácido hidrociânico e os clones resistentes pouco p-HCN. O
autor aponta duas hipóteses para a pequena liberação de HCN: a primeira é o
pequeno tempo de fixação de HCN em tecidos pela formação de hidroxinitrilos
ou aminonitrilos e a segunda é a maior eficiência de clones resistentes nas
reações enzimáticas de desintoxicação do HCN.

O clone IAN 873, mais resistente que o GT 1, apresenta quase a mesma
quantidade de p-HCN e a mesma quantidade de p-Glucosidase. A diferença
reside na dificuldade de penetração que o fungo encontra em certos setores
foliares do clone IAN 873.

Uma explicação para essa penetração diferencial do fungo pode ser devida
à diferença na distribuição histológica dos precursores cianogênicos (LIEBEREI,
1~86).Se os prec~sores estivere~ dist?buídos em mosaico como os glicosídeos
flavonóides, então as células em que se formarão reações de hipersensibilidade--
serão aquelas com baixo conteúdo de precursores cianogênicos, sendo que nas
demais ocorrerá a penetração do patógeno.

No clone PUA 7, o modelo de liberação de HCN é semelhante ao de
clones suscetíveis. Porém , não são detectados sintomas do fungo, o que
evidencia que neste clone existe um mecanismo tardio de defesa para interromper
o crescimento do fungo (LIEBEREI, 1986).

HASHIM et al (1980) observaram mudança de concentração de
peroxidases e fenolases após a infecção pelo fungo.

LIEBEREI (l981) explica a falta de correlação entre compostos fenólicos
(controlados por peroxidases e fenolases) com a resistência ao M u/ei pelo fato-
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do cianeto inibir estes compostos, interferindo na reação de hipersensibilidade
queleva à necrose celular.

Um dos precursores do cianeto é a linamarina. A linamarase (p-
glucosidase) participa na síntese do precursor, desfavorecendo, assim, a reação
de hipersensibilidade (LIEBEREI, 1981). Este autor não constatou uma
correlaçãototal entre atividade enzimática da P- glucosidase e suscetibilidade ao
M ulei. A maioria dos clones de H. nitida, H. benthamiana e H. pauciflora,
apresentavabaixa atividade da P-glucosidase, exceção feita ao clone PIO de H.
pauciflora, que possuia propriedades semelhantes ao de H. brasiliensis.

Não foi observada correlação entre a atividade da P- glucosidase com a
idadeda folha (LIEBEREI et aI, 1985).

1.4.4.Variabilidade Fisiológica e Isoenzimática do Patógeno

A análise de isoenzimas e proteínas tem sido preconizada por diversos
pesquisadores ( HALL, 1969; ALFENAS, 1983; ALFENAS et al, 1987;
JUNQUEIRA et al, 1987; BERNIER et al, 1983; JENG e RUBBES, 1983;
STIPES et aI, 1982; BURDON e MARSHALL, 1981) como um método simples
e rápido para a identificação e caracterização de virulência de fitopatógenos, que
poderá ser empregada como suporte aos resultados obtidos a partir de
hospedeiros diferenciadores. Isolados de M ulei provenientes de diferentes
regiões geográficas e com diferentes níveis de virulência também apresentam
padrões isoenzimáticos diferentes, principalmente para esterase.

1.4.4.1. Variabilidade Fisiológica do Patógeno
- - --

Em um programa de melhoramento genético visando a resistência a
doenças, é necessário que se conheçam o germoplasma do hospedeiro e a
variabilidade fisiológica do patógeno.

Como variabilidade vertical se entende a capacidade do patógeno de
colonizar um elenco de clones com ampla variação de genes relacionados à
resistência . Se o patógeno apresentar baixa variabilidade vertical (poucos genes
de virulência), as chances de sucesso na obtenção de variedades resistentes serão
maiores, principalmente se o programa de melhoramento visar a incorporação de
resistência completa e será o contrário se o patógeno apresentar alta variabilidade
vertical.
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A identificação de raças fisiológicas é baseada em relações distintas dos
isolados em uma série de variedades ou espécies diferenciadoras, as quais
apresentam um ou vários genes de resistência distintos a uma ou mais raças.

A especialização fisiológica do M li/e; foi admitida desde 1946 por
LANGFORD (1960, 1961 - citado por CHEE E WASTIE, 1980), sendo
confirmada por LANGDON (1965), ao trabalhar com isolados de M li/e; da
Guatemala e Costa Rica.

MILLER ( 1966 ) selecionou cinco clones diferenciadores para a
identificação de raças de M ulei, constatando a raça 3 na Costa Rica e Guatemala
e a raça 4 em Belém do Pará.

As quatro raças descritas por MILLER (1966) mais uma quinta raça foram
constatadas por CHEE (1983) em Una na Bahia. Mais tarde, CHEE (1984)
descreveu a existência de sete raças nos estados da Bahia, Acre, Amazonas, Pará
e Mato Grosso.

JUNQUEIRA et al (1986) e JUNQUEIRA et ai (1989) verificaram a
reação de vários clones derivados de nove espécies a 52 isolados de M u/ei de
diferentes regiões heveícolas do Brasil. De acordo com a esporulação dos
isolados nos diferentes clones, determinaram-se quatro grupos distintos:

1) Isolados do grupo I esporularam em todos os clones com genes de H.
benthamiana e em alguns clones com genes de H. brasiliensis e não esporularam
nos clones Fx 985 e MDF 180 (clones de H. brasiliensis);

2) Isolados do grupo II atacam e esporulam em todos ou na maioria dos
clones de H. brasiliensis, inclusive o Fx 985 e MDF 180, e esporulam em poucos
clones portadores de genes de F 4542, de H. benthamiana (inclusive os clones
IAN 61_58e _IAN6323);

- - - -
3) O grupo m é 'constituído por isolados que atacam e esporulam, tanto na

maioria dos clones de H. brasiliensis, quanto na maioria dos clones portadores-de
genes de F 4542 (H. benthamiana);

4) Os isolados do grupo IV produziram esporos somente em H. camporum
e em seus prováveis derivados como os clones CNS AM 7665 e CNS AM 7718.

Todos os grupos esporularam em clones orientais de H. brasiliensis como
LCB 510, GT 1, PB 86 e RRIM 600.

Alguns isolados enquadram-se nas raças I, II, III e IV, já descritos por
CHEE ( 1984), ao passo que outros- apresentam comportamentos diferentes
destas raças (JUNQUEIRA et al, 1989).
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1.4.4.2. Variabilidade Isoenzimática do Patógeno

JUNQUEIRA et al ( 1987 ) analisaram os padrões isoenzimáticos de sete
isolados de M ulei com diferentes níveis de virulência. Foram testadas as
enzimas PO, EST, MDH, LDH, J3-GLU, PPO, ADH, ALP, SOD e HK. Os
resultados foram comparados com a virulência dos isolados a vários clones de
seringueira. Os padrões enzimáticos da PPO, ADH, ALP e J3-GLU apresentaram
resolução insatisfatória.

Os padrões de EST, PO e LDH diferenciaram, respectivamente, dois e
três isolados. ° isolado HM foi avirulento e não esporulante, tendo apresentado
padrões isoenzimáticos diferentes dos demais isolados para todas as enzimas
analisadas.

Os autores afirmaram ter encontrado uma associação entre a virulência
dos isolados de M ulei e seus padrões isoenzimáticos, embora não houvessem
obtido uma relação entre os padrões isoenzimáticos e os grupos de isolados,
talvezdevido ao pequeno número de enzimas utilizadas.

1.5.MARCADORES MOLECULARES EM SERINGUEIRA

1.5.1. Caracterização e Variabilidade Isoenzimática em seringueira

A primeira caracterização isoenzimática em folhas de seringueira foi feita
por IRCA (1981), uma vez que os estudos anteriores haviam sido conduzidos
com látex. ° propósito da caracterização era promover estudos da variabilidade
genética do material resultante da coleta de germoplasma do Intemational Rubber
Research Development Board ( IRRDB ), realizada na Amazônia em 1981._A -
variabilidade do material amazônico seria comparada à do material Wickham, já
domesticado na Ásia. Procurava-se verificar se a variabilidade genética dos
clones Wickham estaria esgotada frente à constante manipulação por seleção.

No primeiro estudo, IRCA (1981) analisou vinte e cinco sistemas
enzimáticos, nove dos quais com boa resolução: MDH, SKD, LAP, EST, PGI,
GOT, SOD, J3-GLU e ACP. ADH, IDH e 6-PGD apresentaram polimorfismo,
mas sua atividade diminuiu com o tempo de estocagem.

Mais tarde, SOLEILLE ( 1984 ) procurou caracterizar alguns sistemas
enzimáticos em Hevea brasiliensis, obtendo os seguintes resultados: GOT (2
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locos, 5 alelos - dimérica), LAP (1 loco, monomérica), EST (1 loco com dois
alelosmais 2 regiões onde não foi possível elucidar o detenninismo genético),
ACP (1 loco, 1 alelo), SOD (2 locos, 6 alelos, monomérica, bandas
correspondentes ao loco 1 pouco nítidas).

A partir desses resultados, foram realizados vários estudos sobre
variabilidadegenética de populações de Hevea.

Populações de Hevea brasiliensis do Acre, Rondônia e Mato Grosso, ao
seremanalisadas, apresentaram 33% de sua variabilidade entre estados. 93% da
variabilidade é expressa dentro de cada distrito e somente ?01o representa a
variabilidade interdistrito (CHEV ALLIER, 1984; CHEVALLIER et al, 1985).

No trabalho desenvolvido por CHEVALLIER ( 1988), foram detectados
59 alelos em 20 locos amostrados, um dos quais monomórfico, no material da
prospecção de 1981 na Amazônia ( Mato Grosso, Acre e Rondônia ), contra 18
locose 36 alelos nos clones Wickham, com cinco locas monomórficos.

A maior porcentagem de locas polimórficos foi exibida pelo material de
MatoGrosso ( 97%), seguida pelo Acre ( 82,5%) e Rondônia ( 73,3%). A menor
porcentagem de alelos raros foi encontrado em Hevea do Mato Grosso ( 23%)
contra 41% e 34% para Acre e Rondônia. Para diversos alelos, foi observada
forte heterogeneidade geográfica nas frequências gênicas. O alelo mais comum
diferia entre os estados. Foi detectada correlação de Speannan positiva entre 7
alelose longitude.

A heterozigosidade média esperada por distrito variou consideravelmente
loco a loco e de um distrito para outro. A heterozigosidade total alcançou 0,418
no gerrnoplasma nativo e 0,362 na coleção Wickham.

A descoberta de vários alelos em Hevea foi obtida destes e de outros
trabalhos (CHEVALLIER etal, 1988; PAIVA, 1992): EST (410cos, 11 alelos),
MDH ( 2 locas, 5 alelos), SI(J) ( 1 loco, 6 alelos), PGM ( 4 alelos), AAP ( 4
alelos), DIA ( 3 alelos), ADH ( 4 alelos), IDH ( 4 alelos), 6 PGD ( 3 alelos), ACP
(4 alelos) e PGI ( 5 alelos). Alguns destes alelos como EST 6, ADH 3, LAP 1 e
SKD 6 são específicos de H. benthamiana, enquanto os demais ocorrem em H.
brasiliensts. Mais recentemente, IRCA ( 1989) descobriu mais 2 alelos de ADH,
um específico de H. guianensis e outro de H. camargoana.
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l.5.2. Polimorfismo do DNA em Seringueira
A técnica de RFLP pode ser utilizada para a detecção de marcadores

genéticos em Hevea, sendo possível a detecção, através das mesmas, de um
maior número de marcadores do que através das técnicas de eletroforese de
isoenzimas, além do natural refmamento por enfocar diretamente o material
genético.

Em trabalho pioneiro com polimorfismo do DNA em seringueira pela
técnica do "fingerprint", BESSE et al ( 1993 ) resolveram 17 fragmentos,
detectando regiões hipervariáveis do genoma. Utilizando sondas de minisatélites
humanos para gerar "fmgerprints" nucleares, os autores conseguiram visualizar
regiões de DNA repetitivo, com repetições em tandem variáveis. As diferenças
de intensidade autoradiográfica não eram devidas ao comprimento do fragmento,
mas às diferenças nas similaridades das sequências às sondas, homozigosidade e
número de cópias do genoma.

A ampla variação dos valores de similaridade ( O a 0,92 ) confumou os
dados de isoenzimas de que um alto grau de polimorfismo tem sido mantido nas
populações de clones Wickham (clones orientais descendentes do material
introduzido pelo britânico Wickham). Assim, a base genética das sementes
Wickham que deu origem às plantações orientais e africanas é suficiente para ser
mantida por seleção massal e então fixada por propagação assexual (enxertia) dos
clones para produzir uma população primária relativamente polimórfica ( BESSE
et al, 1993).

O alto polimorfismo encontrado através dos fmgerprints de Hevea tomou
válida a aplicação da técnica do RFLP. O RFLP do DNA mitocondrial em 43
clones nativos de seringueira, utilizan~o s.ondas heterólogas mitoc~ndriais_ de
feijão, permitiu - a obtenção de 44 fragmentos, dos quais 28 _eram variáveis..
revelando polimorfismo bastante elevado (IRCA, 1990).

Em estudo de RFLP nuclear, foram utilizadas sondas de RNA
ribossômico, por serem muito conservadas ao longo da evolução. Utilizando
sondas de RNA ribossômico de trigo, foram obtidos fragmentos bastante
variáveis entre clones aparentados, apresentando, assim, alto grau de
polimorfismo.

O IRCA visa criar um banco genômico com aproximadamente 650
colônias recombinantes, cada qual com uma sonda de DNA r homólogo de H.
brastltensis. Esse banco perimitirá a obtenção de numerosos marcadores
genéticos em Hevea.
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2. OBJETIVOS

o objetivo principal deste trabalho foi verificar a existência de associação
entre padrões obtidos por eletroforese de isoenzimas de seringueira. e
resistêncialsuscetibilidade ao M ulei, agente causal do mal-das- folhas da. .
seringueira.

Duas razões estão embutidas neste objetivo: a primeira é ampliar os
conhecimentos dos fatores envolvidos na resistência à doença; a segunda visa a
aplicação dos resultados no melhoramento genético da seringueira, contribuindo
no processo de seleção de plantas resistentes.

A análise do determinismo genético, além de permitir o conhecimento do
polimorfismo presente, trouxe fundamental contribuição ao conhecimento sobre a
origem evolutiva do gênero Hevea.

o estudo das associações entre fenótipos enzimáticos e resistência, entre
fenótipos interlocos e entre heterozigosidade média e resistência forneceu
subsídios para a discussão sobre a genética da seringueira.

Finalmente, este estudo objetivou desenvolver a metodologia de análise de
isoenzimas em seringueira com a utilização de extratos foliares de clones, o que
permitirá: a) a caracterização do material do banco de germoplasma de
seringueira das unidades de pesquisa da EMBRAP A, institutos de pesquisa
estaduais e universidades; b) identificação clonal , evitando-se misturas, em áreas
de produtores, possibilitando a substituição do material ilegítimo; c) auxiliar em
programas de melhoramento e visando estudos de genética de populações e
evolução.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. COLETA DO MATERIAL EXPERIMENTAL

O material consta de 107 clones de seringueira, apresentados na Tabela 1,
sendo a maior parte dos mesmos de H brasiliensis e H benthamiana e híbridos
entre H brasiliensis, H. benthamiana e H pauciflora.

Tabela 1 - Identificação e ancestral idade de clones de seringueira ( Hevea sp )
analisados por eletroforese (Fonte: BAHIA et aI. 1985)

Clone Ancestralidade Clone Ancestralidade

H camporum

H rigidifolia

H guian. varo guian.

H nitida

H spruceana

Clones H.brasiL

MDF 180

LCB 510

PFB5

PB 86

PB235

FX 3864

FX985

FX 2261

FX25

FX3844

RRIM527

RRIM600

IAN 873

IAN 2388

Clones H. paucif.

PIO

PA 31

CNS BT 7831

CNS BT 7835

CNS BT7838

CNSAM 7745

Espécie pura

Espécie pura

Espécie pura

Espécie pura

Espécie pura

Clones polipl.

CNSAM7704Pl

FX 4098 Pl

FX 985 Pl

FX 3925 Pl

FX 3899 Pl

IAN 6158 Pl

IAN 6323

lAC 222

Clone primário-

Clone primário

Clone primário

Clone primário

PB 5/51XPBS 38

PB 86XB 38

F 315 X AV 183

F 1619 X AV 183

F351XAV49

PB 183 X B 45

PILB 50 X PILB84

Tjir lx PB 86

PB 86 X FA 1717

FX 2025 X FX 25

H. pauc. x H.bras.

IAN 6486

H.bras.xH.benL

lAN 3087

IAN 2878

IAN 2880

IAN 717

IAN 3193

IAN2909

lAN 6323

IAN 3044

lAN 710

IAN 6158

FX 3899

FX 3810

FX 2804

FX 3925

FX567

Clone primário

Clone primário

Clone primário

Clone primário

Clone primário

_Clone primário

Clone primário

PB 86XB 110

F 315 XAV 183

F 4542 X AV 363

F 4542 X AV 363

FX 43-655XPB186

Tjir 1 X FX 3810

PB 86 X FA 1717

P lOXPB 86

FX 516XPB 86

FX 516XPB 86

FX 516X PB 86

PB 86 X F 4542

FX 516 x=PB 86

FX 516 X PB 86

Tjir 1 X FX 3810

FX 516XPB 86

PB 86 XF409

FX 43-655 X PB 186

FX 4542 X AV 363

FX 4542 X AV 363

FX 4542 X Tjir 1

FX 4542 X AV 363

FX 4542 X AV 368
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Clones H. benth, AM/86114 FX 4098 X IAN 6158

F 4512 Clone primário AM/86124 FX 4098 X IAN 6158

CNSAM 8203 Clone primário AM/86/148 FX 4098 X IAN 6158

CNSAM 8204 Clone primário AM/86/984 IAN 6158 X FX 985

Clones primários AM/86/117 FX 4098 X IAN 6158

CNS AM 7752 Clone primário AM/86/18 FX 4098 X IAN 6158

CNSAM7701 Clone primário AM/86/120 FX 4098 X IAN 6158

CNS AM 7718 Clone primário AM/86/1062 IAN 6158 X FX 985

CNSAM7907 Clone primário AM/86/415 FX 4098 X IAN 6158

CNSAM7731 Clone primário PL2 IAN 6158 X FX 985

CNSAM7665 Clone primário PL6 IAN 6158 X FX 985

CNSAM7623 Clone primário PL7 IAN 6158 X FX 985

AM/8611296/C Clone primário PL8 IAN 6158 X FX 985

Clones ilegftimos PL 10 IAN 6158 X FX 985

AM/86/41 IAN 6158 m.2 PL 11 IAN 6158 X FX 985

AM/86/315 IAN 6158 m. PL 12 IAN 6158 X FX 985

AM/86/150 IAN 6158 m. PL 13 IAN 6158 X FX 985

AM/86/197 IAN 6158 iu PL 15 IAN 6158 X FX 985

AM/86/433 IAN 6158 m. AM/86/354 FX 4098 X IAN 6158

AM/8612106/C IAN 6158 m. AM/86129 FX 4098 X IAN 6158

AM/86/116 IAN 6158 m. AM/861126 FX 4098 X IAN 6158

AM/8612206/C IAN 6158 m AM/86/106 FX 4098 X IAN 6158

AM/87/832/C IAN 6158 m. AM/861229 FX 4098 X IAN 6158

Hfbr. H.bras. x H.benth AM/8611241 IAN 6158 X FX 985

x H. pauciflora

AM/87/1056/C IAN 6158XCNS BT7838 AM/86/318 :: FX 4~98 X IAN 6158-

AM/86/1906/C IAN 6158XCNS BP08 AM/861271 FX 4098 X IAN 6158

AM/8711196/C IAN 6158XCNS BT7831 AM/8611514 IAN 6158 X FX 985

AM/87/932/C IAN 6158XCNS BT7835 AM/86/37 FX 4098 X IAN 6158

AM/87/923/C IAN 6158XCNS BT7835

AM/87/955/C IAN 6158XCNS BT7838

AM/87/944/C IAN 6158XCNS BT7838

AM/87/1022/C IAN 6158XCNS BT7838

1- Clone primário (clone silvestre não melhorado); 2 - Clone ilegítimo (parental
masculino é desconhecido)
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A escolha destes clones prende-se principalmente à disponibilidade de
informações sobre a resistência dos mesmos ao mal-das- folhas, mas também à
sua importância para o melhoramento da seringueira. Por isso, não pertencem a
uma ou mais populações de uma mesma espécie.

Como as espécies H nitida, H camporum, H camargoana, .H
spruceana, H rigidifolia e H guianensis estão representadas por um único
indivíduo, foram excluídas da análise da associação entre fenótipos e resistência
ao mal-das- folhas.

O material foi coletado em Manaus ( AM ), na Estação Experimental do
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental ( CPAA ), orgão da
EMBRAP A, no Campus da ESALQ, em Piracicaba ( SP) e no IAC-Campinas
(SP).

Foram coletados 15 folíolos por planta em diferentes estádios fenológicos
foliares (B, ,B2' B3 e C), descritos por HALLÉ et al (1978), em mudas com até
um ano de idade.

Foram escolhidas duas a quatro plantas por clone. Os folíolos foram
congelados e, em seguida, liofilizados a - 520 C por 72 horas a uma pressão de
0,1 mbar. Somente os dezesseis clones coletados em Piracicaba não foram
liofilizados. O material foi estocado a - 200 C em freezer. .JL tr» vW-T AC

3.2. PREPARO DAS AMOSTRAS

Quando os fenóis são liberados durante a trituração dos tecidos vegetais,
são prontamente oxidados a quinonas por polifenoloxidases e peroxidases da
própria planta. Os fenóis não oxidados e as quinonas reagem com as proteínas
(ALFENAS, -1991). Assim.. a extração -das enzimas foi conduzida de- modo a
separar os fenóis das proteínas e reduzir a oxidação de compostos fenólicos.
3.2.1. Folíolos Liofilizados

A 44 mg de folíolos são adicionados 44 mg de Polivinil Pirrolidona (PVP)
e Iml de tampão de extração (Tris 0,07 M + Cisteína 0,01 M, pH 7,4), sendo os
mesmos macerados em cadinho resfriado, sendo levados a centrifugação a 40 C
por 25 minutos a 18.000 rpm em centrífuga Sorvall RC 5B (LEBRUN e
CHEV ALLIER, 1988).

O PVP adsorve fenóis e inibe polifenoloxidases por se combinar com o
_cQmplexosubstrato-enzima, enquanto a cisteína liga-se a fenóis (ALFENAS et al,
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1991). O sobrenadante foi coletado em tubo Eppendorf, devidamente
identificado.

Parte do material foi centrlfugado a 2.500 rpm por 15 minutos em
centrífugaFanem, modelo 204N, sem refrigeração.

3.2.2.Folíolos Não Liofilizados

Os folíolos dos clones coletados em Piracicaba e Campinas não foram
liofilizados.Foram preparados da mesma forma que o materialliofilizado, porém,
neste caso, foram pesados 111 mg de folíolos frescos, aos quais foram
adicionados 44 mg de PVP e I ml do tampão de extração preconizado por
LEBRUNe CHEVALLIER (1988).

Inicialmente também foi testado outro tampão de extração, utilizado em
dendêcom bons resultados (SANTOS e MESTRINER, 1989), com as seguintes
modificações: o PVP não foi empregado em solução, mas em substituição à areia
na maceração dos folíolos. Além disso, o sobrenadante não foi liofilizado após a
centrifugação.

3.3. PREPARO DOS GÉIS

Géis de amido Sigma a 14% (28 g de amido em 200 ml de tampão) foram
preparados de modo convencional (HARRIS e HOPKINSON, 1976) e dispostos
em placas de vidro de 18,5 x 13,0 x 0,5 em (15 - 16 amostras/gel).

Cada gel, após a eletroforese, era fatiado em duas partes, que permitia a
investigação de duas ou três enzimas.
- .- - -

3.4. CONDIÇÕES DE MIGRAÇÃO

Com a fmalidade de conhecer a qualidade dos padrões eletroforéticos,
foram inicialmente estudados vinte e cinco sistemas enzimáticos em amostras de
dezesseis clones de seringueira. Os nomes e códigos das enzimas analisadas estão
apresentados na Tabela 2 e os sistemas de tampões (gel e cuba) utilizados
constam na Tabela 3.
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Tabela 2 - Vinte e cinco sistemas enzimáticos testados em 107 clones de seringueira
(Hevea spp.): enzimas e códigos

Enzima Sigla Códigos
AJcoolDesidrogenase
c-Amilase
Catalase
Endopeptidase
Enzima Mâlica
Esterase
Fosfatase Ácida
Fosfatase Alcalina
Fosfoglicomutase
6 Fosfogliconato Desidrogenase
Fosfoglicose isomerase
a- Glicerofosfato Desidrogenase
~-Glicosidase
Glutamato OxaloacetatoTransaminase
Glutamato Piruvato Transaminase
Hexoquinase
Isocitrato Desidrogenase
Leucina Aminopeptidase
Malato Desidrogenase
Peroxidase
Pirofosfatase
Po/ifenoloxidase
Sorbitol Desidrogenase
Superóxido Dismutase ou TetrazólioOxidase
Shiquirnato Desidrogenase

ADH
ex-AM
CAT
ENP
ME
EST
ACP
ALP
PGM
6PGD
PGI
ex-GPDH
~-GLU
GOT
GPT
HK
IDH
LAP
MDH
PO
PP
PPO
SDH
SOD
SKD

EC 1.1.1.1
EC 3.2.1.1
EC 1.11.1.6
EC 3.2.22.16
EC 1.1.1.40
EC 3.1.1.1
EC 3.1.3.2
EC 3.3.3.1
EC 2.7.5.1 ,. '-1.1...2....
EC1. 1. 1.44
EC 5.3.1.9
EC 1.1.1.8
EC 3.2.1.21
EC 2.6.1.1
EC 2.6.1.2
EC 2.7.1.1
EC 1.1.1.42
EC 3.4.11.1
EC 1.1.1.37
EC 1.11.1.7
EC 3.6.1.1
EC 1.14.18.1
EC 1.1.1.14
EC 1.15.1.1
EC 1.1.1.25
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Tabela 3- Tampões do gel e da cuba testados para diferentes sistemas enzimáticos
em clones de seringueira ( Hevea spp)

Tampões do gel Tampões da cuba NO Enzimas
Histidina 5,0 mM ajustado a Tris O,15M Ac. 1 •
pH 6,0 com Tris 1M Cítrico 0,05M, pH 6,6

Tris O,IM+Ác.Cítrico Tris 12,5mM Ác. 2 ••
0,028M pH7,5 Cítrico3,5mM pH 7,5

TEMM 9mM Anidrido Maleico9mM TEMM pH7,4 3 PGM,ENP,HK,
_EDTA 0,9mM MgCI2 0,9mM pH 7,4 PPO,a-GPDH

Histidina 34 mM pH 8,0 ajustado a Tris 0,15M Ác.Cítri- 4 AOH,EST,PO,
pH 8,0 com Tris 1M co 0,05M pH 6,6 PPO,a-AM

FEM 6,25 mM EDTA 1g MgCI2 FEMpH6,7 5 SKD,EST,IDH,
19 pH 6,7 6PGD

Histidina 5 mM pH 6,0 Ác.Cítrico 0,41M 6 PGI,MDH
pH6,0

Tris 0,017M Ác.Cítrico 0,023M Tris 0,25 MÁc.Cítrico 7 GOT,EST
pH8,0 0,057M pH 8,0

Tris 0,017M Ác. Cítrico 0,023M Ác. Bórico 0,3 M 8 GOT,EST
pH8,0 pH 8,3

Tris 0,09 M Ác. Cítrico 0,03 M Tris 0, 135M Ác. ct- 9 SKD,IDH,
pH7,0 trico 0,043M pH 7,0 PGM,6PGD

Tris 0,19 M Ác. Cítrico 0,024M Ác. Bórico 0,3 M 10 SOD,LAP
pH7,2 pH8,3

Fosfato 9mM pH 6,5 Fosfato 0,1 M pH 6,0 11 EST,PPO

• EST, GOT, ADH, MDH, PGI,; SKD, LAP, ACP, PPO e ~-GLU .

ACP,~-GLU,SOD,EST,GOT,6 PGD,IDH,PO,ALP,SKD,PPO,GPT,CAT,ME,

SDHePP

••
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As diferentes condições de migração estão apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Condições de migração para diferentes tampões em clones de seringueira
(Hevea spp.)

NÓ Tampão Amperagem Voltagem na Constante Migração Tempo
na fonte(mA) fonte (V) (A,V) mAlcm-V/cm Migraç.(h)

1 20 100-200 A 1,5 5
2 35-40 200-220 A 1,5 5
3 75 200 V 10 5
4 20-25 170-180 V,A 1,5 ou 10 5
5 90-100 150-170 V 10 5
6 20 120 V 10 5
7 40 200 A 1,5 5
8 25 200 A 1,5 4:30
9 40 110 V 10 5
10 30 150 V 10 5
11 80 150 V 10 5:30

3.5. MÉTODOS DE COLORAÇÃO

Os métodos de coloração para ADH, EST cromogeruca, ACP
cromogênica, ENP, PGM, 6PGD, PGI, IDH, MDH, SKD, LAP 1 e a-AM foram
propostos por LEBRUN e CHEVALLIER( 1988), enquanto os demais sistemas
foram revelados segundo ALFENAS et al ( 1991), com ligeiras modificações.

3.6. LEITURA DOS ZIMOGRAMAS

Com base no padrão de resolução das bandas dos vinte e cinco sistemas
enzimáticos testados preliminarmente, foram tipados seis sistemas enzimáticos
para todos os clones: PGI, 6PGD, ADH, MDH, SKD e LAP.

O sistema da p-GLU foi tipado para 31 clones, constatando-se padrão
monomórfico. Por isso, não foi efetuada a tipagem deste sistema para todos os
clones. A tipagem da ACP revelou a mesma variante em 94 clones analisados,
embora diferenças na intensidade desta banda nos diferentes clones tenham sido
observadas. Desta forma, foram atribuídas notas para estes clones, as_quais
representam inferências da atividade enzimática desta enzima.
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Outros sistemas que apresentaram limitações metodológicas, a despeito da
nítida resolução, foram EST 1 , EST 5 , IDH , PGM e GOT.

Para tipagem dos clones, foi adotado o sistema de codificação de NEALE
(1984), cuja banda mais anódica seria denominada de 1 e assim sucessivamente.

3.7. AVALIAÇÕES FITOPATOLÓGICAS

As avaliações de resistência ao M ulei, utilizadas na análise da associação
com os fenótipos enzimáticos dos clones de seringueira, foram conduzidas por
JUNQUElRA et al (1988, 1990, 1994) e ARAÚJO (1992 - comunicação
pessoal), segundo um sistema de notas, considerando esporulação e diâmetro de
lesões proposto por GASPAROTIO e JUNQUEIRA (1994).

Alguns clones poliplóides foram incluídos por apresentarem resistência
diferencial em relação a seus diplóides respectivos (JUNQUElRA et al, 1993).

Os diferentes tipos de lesões obedecem à classificação da seguinte escala:

Notas Tipos de Lesão

o Lesões cloróticas (fleck) com menos de 1,0 mm de diâmetro sem
esporos.

1 Lesões necróticas com menos de 1,0 mm de diâmetro, destituídas.
de esporos.

2 Lesões necróticas com 1,0 a 2,0 mm de diâmetro, destituídas de esporos.
3A Lesões necróticas com mais de 2,0 mm de diâmetro, destituídas de

esporos.
3B Lesões não necróticas com-mais de 2,0 mm de diâmetro, destituídas-de

esporos.
4A Lesões com até 2,0 mm de diâmetro, com esporulação somente nas

bordas das lesões.
4B Lesões com mais de 2 mm de diâmetro com esporulação somente nas

bordas das lesões.
5A Lesões com até 2,0 mm de diâmetro, parcialmente esporuladas (presença

de esporos em toda a superficie foliar lesionada).
5B Lesões com mais de 2,0 mm de diâmetro, parcialmente esporuladas

(presença de esporos em toda a superficie foliar lesionada).
6 Lesões com até 1,5 mm de diâmetro com abundante esporulação na face
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abaxial da folha.
7 Lesões de 1,5 a 2,5 mm de diâmetro com abundante esporulação na face

abaxial da folha.
8 Lesões de 1,5 a 2,5 mm de diâmetro com abundante esporulação na face

abaxial da folha e parcial esporulação na face adaxial da folha.
9 Lesões com mais de 2,5 mm de diâmetro com abundante esporulação na

face abaxial da folha.
1° Lesões com mais de 2,5 mm de diâmetro com esporulação na face adaxial e

abundante esporulação na face abaxial da folha.

Em função dos tipos de lesão, determinaram-se os seguintes tipos de
reação dos clones à infecção por M ulei:

Notas (dos tipos de lesão)

° e 1
2 a 3B
4A a 5B
6 e 7
8,9 e 10

Tipo de Reação
Altamente Resistente
Resistente
Moderadamente Resistente
Suscetível
Altamente Suscetível

( AR )
( R )
( MR)
( S )
( AS )

De acordo com a esporulação dos isolados nos diferentes clones, os
isolados foram classificados em quatro grupos. Neste trabalho, foram
considerados somente os isolados do grupo I e do grupo lI.

Nas análises, os tipos de lesão 3A, 4A e 5A receberam notas 3,0 , 4,0 e
5,0, respectivamente, enquanto que os tipos de lesão 3B , 4B· e 5B receberam
notas 3,5, 4,5 e 5,5, respectivamente.

O diâmetro de lesões em mm também foi incluído nas análises, por ser
considerado, pela sua variabilidade, um bom parâmetro aferidor da resistência
dos clones (JUNQUElRA et al, 1988).

A seguinte nomenclatura foi adotada:

RI Resistência aos isolados do grupo I de M ulei;
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R, Resistência aos isolados do grupo TI de M ulei;
DLI Diâmetro de lesões causadas por isolados do grupo Ide M ulei;
D~ Diâmetro de lesões causadas por isolados do grupo TI de M ulei.

Foram considerados convencionalmente e baseados na escala de tipos de
lesão, como resistentes os fenótipos com nota igual ou abaixo de 3,5 e suscetíveis
os fenótipos com nota acima de 3,5. Esta classificação, além de discriminar

- -

melhor os fenótipos resistentes dos suscetíveis, facilita a aplicação dos teste de X-
l. Semelhantemente, foram considerados resistentes os fenótipos que
apresentassem diâmetro de lesões igual ou abaixo de 1,0 mm e suscetíveis aqueles
com diâmetro acima de 1,0 mm.

3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICO-GENÉTICA

Este tipo de análise foi conduzida com somente parte do elenco total de
clones tipados, ou seja, aqueles já avaliados para resistência ao mal-das-folhas.
Também não foram considerados para efeito destas análises os clones de espécies
representadas por um único indivíduo.

3.8.1. Estatística Descritiva dos Níveis de Resistência dos Fenótipos Enzimáticos

Para cada sistema enzimático, foram construídos histogramas
comparativos das médias de resistência dos diferentes fenótipos para os isolados
de M ulei dos grupos I e II ( RI e ~).

3.8.2. Frequência Relativa dos Fenótipos Enzimáticos

Dentro de cada sistema enzimático e de cada classe de resistência foi
calculada a proporção relativa de cada fenótipo em relação a todos os fenótipos
tipados. Estas frequências foram calculadas para as duas características de
resistência dos dois grupos de isolados (RI' ~, DLI e DL2), conforme segue:

P = f / F , sendo:
P = frequência relativa do fenótipo x em porcentagem;
f = número de clones com.o fenótipo x dentro de cada classe de



33.

resistênciapara cada sistema enzimático e
F = número total de fenótipos dentro de cada sistema enzimático.

3.8.3.Análise da Associação entre Fenótipos e Resistência ao M ulei

3.8.3.1.Análise do Qui-quadrado (X2) entre fenótipos e Resistência ao M ulei

Para a análise do qui-quadrado ( X2). os fenótipos foram agrupados em
classes, cada qual contendo um ou mais fenótipos, procurando-se evitar
frequências observadas iguais a zero e frequências esperadas menores que cinco,
aumentando-se, assim, o poder do teste (Yates , 1934).

A análise constou da determinação do qui-quadrado ( X2 ) entre os
fenótipos de cada sistema enzimático e resistência ao M ulei (RI, R2, DLl e
DL2), considerando-se significativos os valores de qui-quadrado iguais ou
supenores aos valores da distribuição de qui-quadrado ao nível de 5% de
probabilidade.

3.8.3.2 Análise do Qui-quadrado ( X2) de Woolf entre Fenótipos e
Resistência ao M ulei

Proposto por WOOLF (1955), esta análise do qui-quadrado permite
analisar a associação entre um fenótipo enzimático com resistência. Desta
maneira, todos os fenótipos com frequências observadas acima de zero foram
observados em todos os sistemas enzimáticos.

Por exemplo, a determinação do qui-quadrado ( X2 ) de Woolf entre os
fenótipos ( R < ou = a 3,5) e não resistentes (R> 3,5) do lo-co2-1 na ADH , por
exemplo, é procedida da seguinte foima:

R<ou=a3,5 R> 3,5

2-1
(h)
X2 = w.y2

X = razão de probabilidade = h.K/ H. k , sendo:
h, k, H e K as frequências dos fenótipos
y = ln x , portanto Y 2 = ( ln X )2

Não 2-1
(k)

2-1
(H)

Não 2-1
(K)
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Var ( y) = variância de y = 1/h + 1/k + llH + llK
w = quantidade de informação = 11Var (y)

3.8.4. Análise da Associação entre Fenótipos e Heterozigosidade Média (H)
3.8.4.1. Análise do Qui-quadrado entre Fenótipos e Heterozigosidade

Média (H)

Foram calculados os qui-quadrados (X2) entre heterozigosidade média (H)
e as duas características ligadas à resistência: esporulação (RI e R2) e diâmetro
de lesões (DLI e DL2).

A heterozigosidade média (H) foi obtida de acordo com TANKSLEY et
al( 1981), como segue:

H = nIN, sendo
n = número de fenótipos heterozigotos dentro de cada sistema enzimático

para cada clone e
N = total de sistemas enzimáticos tipados.

3.8.4.2. Matriz de correlação entre Heterozigosidade Média e Parâmetros de
Resistência

Foi construída uma matriz de correlações lineares(SNEDECOR, 1966)
entre: heterozigosidade média (H) e Resistência aos isolados do grupo I ( RI); H
e Rú H e Diâmetro de lesões causadas pelos isolados do grupo I ( DLI); H e
DL2; RI e DLI; R2 e DLú RI e DL2 e entre R2 e DLI'

- - -

3.8.5. Análise da Associação entre Fenótipos Enzimáticos de Diferentes Locos

A determinação das associações entre os fenótipos dos diferentes sistemas
enzimáticos foi realizada, utilizando-se o X2 de Woolf ( WOOLF, 1955),
normalmente utilizado em humanos ( PAYNE E HUNTSMAN, 1982).

Também foi calculada a frequência média de clones oriundos de
cruzamentos interespecíficos relativa aos fenótipos associados dois a dois. Por
exemplo, H% (ADH 2-11PGI 3-2) = média, em porcentagem, entre a frequência
de clones com o fenótipo ADH 2-1 e a frequência de clones com o fenótipo PGI
3-2 oriundos de cruzamentos interespecíficos.
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3.8.6. Correlações Lineares entre a Atividade da Fosfatase Ácida e Resistência ao M
ulei

Como a ACP apresentou monomorfismo, foram estabeleci das notas para a
intensidade das bandas nos zimogramas.A atividade da ACP foi inferida a partir
da intensidade de bandas . Logo, foi possível determinar correlações lineares
entre a atividade da ACP e os parâmetros de resistência aoM ulei (RI' R2' DLI e
DL2)·

3.8.7. Tamanho Ideal da Amostra

A partir dos valores de RI,R2' DLI e DL2 (parâmetros de resistência) e da
heterozigosidade média (H), foi possível calcular as médias (X), desvios
padrões(s), coeficientes de variação (CV% ) e erros toleráveis para a estimativa
da média (E) (BEIGUELMAN, 1988). Os valores de E foram reduzidos a 1/4
para RI' R2' DLI e DL2 e a 1/2 os valores de E para H , com o objetivo de se
reduzir os valores de CV.

Assim, foram calculados os novos tamanhos amostrais, mais próximos do
tamanho ideal e novos coeficiente de variação para RI,R2' DLI' DL2 e H ..
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4. RESULTADOS

4.1. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E RESIST~NCIA A ESTOCAGEM

4.1.1. Folíolos Liofilizados x Folíolos não Liofilizados

Zimogramas de extratos de folíolos liofilizados apresentaram o mesmo
padrão de resolução que extratos de folíolos não liofilizados preparados após até
2 dias da coleta dos mesmos para ADH, PGL 6 PGD, LAP, SKD, ACP, MDH, J3
• GLU, PGM e IDH. Entretanto, .algumas amostras liofilizadas apresentaram
baixa atividade enzimática ou zimogramas pouco nítidos ou com rastros.

Os padrões de GOT e EST somente apresentaram boa nitidez com folíolos
frescos preparados após 2 dias, porém sem boa nitidez em folíolos liofilizados e
estocados por vários meses ou em extratos de folíolos frescos, preparados após
mais de uma semana da coleta.

Extratos de folíolos liofilizados ou não, estocados por mais de uma
semana, apresentaram zimogramas com praticamente nenhuma nitidez das bandas
para fins de análise.

4.1.2 Extração com Centrifugação sob Refrigeração x Temperatura Ambiente

Tanto folíolos liofilizados como folíolos frescos centrifugados a 18.000
rpm à temperatura de 40C por 25 minutos apresentavam bandas com resolução
idêntica nos géis.

. _Posteriormente, foi observado que a. resolução nos géis manteve. a mesma ..
qualidade quando folíolos liofilizados ou não, -eram centrifugados a 2.500 rpm -
em 1emperatura ambiente por 15 minutos, independentemente do sistema
enzimático utilizado.

4.1.3. Estádio Fenológico

Não se observou variação significativa entre os estádios fenológicos Bl'
B2' B3 e C quanto aos padrões de bandas bem resolvidas nos géis.



4.1.4. Perfis Eletroforéticos entre Plantas do mesmo Clone e entre Clones
Diferentes

Plantas do mesmo clone são enxertadas em porta-enxertos de origens
genéticas distintas.

Não se observou qualquer variação intraclonal nos perfis eletroforéticos
entre plantas do mesmo clone. Entretanto, foram observadas diferenças na nitidez
de bandas da mesma enzima entre clones diferentes.

4.1.5. Tampões de Extração

o tampão de extração utilizado por SANTOS e MESTRINER ( 1989) em
dendê foi preterido em relação ao recomendado por LEBRUN e CHEVALLIER
(1988 - ver ítem 3.2.2.) pela qualidade inferior dos zimogramas. Por ex, no caso
da MDH não apareceram as bandas mais lentas.

4.2 SISTEMAS-TAMPÕES

Os sistemas-tampões utilizados para o gel e o eletrodo estão apresentados
na Tabela 3.

Os sistemas-tampões que apresentaram bandas melhor resolvidas de t
acordo com o sistema enzimático foram: para SKD, ADH, MDH, PGI, LAP 2~
ACP (sistema-tampão nO1) ; para 6 PGD, IDH, GOT e EST 5 ( sistema-tampão
nO2) ; para PGM (sistema-tampão nO3) e para EST 1 (sistema-tampão nO8).

As cond~çõ~s de migração, de acordo com os sistemas-tampões estão
ápresentadas na tabela 4.

4.3. DESCRIÇÃO DOS PERFIS ELETROFORÉTICOS

No Anexo estão apresentados os resultados das tipagens efetuadas nos
107 clones de seringueira, assim como as avaliações de resistência ao M u/ei.

Dos vinte e cinco sistemas enzimáticos estudados inicialmente ( Tabela 2),
doze apresentam sistemas de enzimas ligadas à defesa da planta ( a- AM, CAT,
ENP, EST, ACP, ALP, ~- GLU, GOT, PP, PO, PPO e SOD). Destes, 8 ou
apresentaram má resolução ( ALP, ENP, PO, PPO e PP) , ou simplesmente não
revelaram enzimas ( a-AM, CAT e SOD). Dos outros 4 sistemas de enzimas,

37.
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dois apresentaram-se como monomórficos ( ACP e ~- GLU) ou foram revelados
apenas com folíolos frescos (EST e GOT).

Dos vinte e cinco sistemas enzimáticos estudados ( Tabela 2), doze
apresentaram boa resolução ( ACP, IDH, PGM, ~-GLU, ADH, 6 PGD, PGI,
LAP, MDH, SKD, EST e GOT), enquanto os demais foram mal resolvidos.

4.3.1. Sistemas Enzimáticos com Baixa Resolução

Dos treze sistemas enzimáticos que apresentaram problemas relacionados
à resolução, 6 não revelaram enzimas. Os outros 7 apresentaram fraca atividade
enzimática. PP e SOD apresentaram fraca atividade. ME apresentou região a 2,0-
2,5 em da origem com atividade excelente, mas com baixa resolução.

A ENP apresentou padrão de bandas semelhante ao da EST 5, utilizando-
se BANA como substrato. A fraca atividade da enzima foi atribuída ao substrato.

Da mesma forma, o padrão de bandas apresentado pela PO com 0-

dianisidina como substrato foi semelhante ao da PPO. A atividade da PO não foi
detectada quando se utilizou 9 etil carbazole e guaiacol como substrato.

A GPT apresentou região com fraca atividade, com padrão semelhante à
GOT.

A PPO apresentou região de fraca atividade a 5,0 em da origem e região
de maior atividade a 2,3 em da origem, mas com bandas apresentando rastros,
acarretando baixa resolução. O melhor substrato para PPO foi DL-DOPA ( DL-
Dihidroxifenilalanina), seguido por catecol e 4 metil catecol. Utilizando-se
tirosina metil ester, não foi vista atividade detectável. Utilizando-se 4 metil
catecol, apareceram 2 bandas, enquant? C9m QOP A apareceu somente uma
banda a 3,4 em da origem. -

Tanto a a. como a ~-ALP cromogênicas apresentaram fraca atividade, com
padrão monomórfico semelhante à ACP.

4.3.2. Sistemas Enzimáticos com Boa Resolução

A Tabela 5 apresenta os resultados dos zimogramas (Figuras 3 a 9) das
enzimas com bandas bem resolvidas (PGM, IDH, GOT, EST, LAP, MDH, SKD,
ADH, PGI, 6 PGD, ACP e ~-GLU).
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Tabela 5 - Número de locos, no de alelos/loco e estrutura qYM@ffiél'ie de 12 sistemas
enzimáticos de seringueira

Enzimas N0Locos NO Alelos/Loco Estrutura
PGM 1
IDH 1
GOT 3

3
3

GOT 1:3, G0T2:2
GOT3:1

EST 1:3, EST 5:4
EST4: 2

LAP 2 LAPI: 5
MOH 2 MDHI:4,MDH2:1
S~ 1 6
AOH 1 4
PGI 1 4
6 PGD 1 3
ACP 1 2
~GLU 1 2

EST 3

Monomérica
Dimérica
GOT 2:Dimérica;GOT le
GOT 3: :monomérica

Monomérica

Monomérica
Dimérica
Monomérica
Dimérica
Dimérica
Dimérica
Monomérica
Monomérica

Total 18 52

Foram constatados 18 locos e 52 alelos nos 12 sistemas que apresentaram
nítida resolução. Com exceção da ACP e ~-GLU, que apresentaram
monomorfismo, todas as demais apresentaram polimorfismo.
4.3.2.1. Esterases

Os resultados encontrados nos zimogramas das esterases mostraram sete
regiões distintas ( Figura 6), reveladas por diferentes substratos ( Tabela 6). As
regiões 2, 2' e 2" parecem ser codificadas pelo mesmo loco gênico.
Tabela 6 - Atividades das esterases frente a diferentes substratos. A escala de

atividade varia de O (baixa) a 4 (atividade máxima)
Substr. 71 2 2' 2" 3 4 5 6
AF
BF
PF
DF
PL
(l-A
I3-A
B
P

433 o 3 o o
533 o o o o
5 3 ~ o o o ._ o
o 4 4 0- o 1 -o·
o o º 1 o o o
4 o 4 o 2 o 5
3 o 4 O. 1 o 3
3 o 1 o o 01
4 o 4 o 2 o 5

o
o
o
o
o
1
o
o
1

o
o
1
o
o
o
o
o
1

Acetato de Umbeliferona (l-A
Butirato de Umbeliferona I3-A
Propionato de Umbeliferona B
Diacetato de Fluoresceína P
Palmitato ( fluorogênico)

As regiões melhores discriminadas das esterases são: EST 1 (mais anódica,
com 3 alei os), EST 4 com 2 alelos e EST 5, onde foram discriminados 5 aleios

AF
BF
PF
DF
PL

o-Naftil Acetato
I3-Naftil Acetato
I3-Naftil Butirato
u-Naftil Propionato
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Figura 6 ). As demais regiões não apresentaram nitidez nos zimogramas,
passíveis de interpretação. O que se percebeu, contudo, é que as esterases
apresentaram regiões polimórficas.

A Tabela 6 apresenta as atividades das esterases, avaliadas por notas de O a
5, de acordo com os substratos utilizados.

As atividades das esterases foram semelhantes nas diversas regiões quando
·se utilizou AF, BF e PF. A EST 5 foi revelada somente com substratos
cromogênicos, destacando-se o nA e P, enquanto que a EST 4 foi detectada
somente com DF.

4.3.2.2. GOT, PGM, IDH, ACP e ~-GLU

A GOT apresentou 3 locos, GOT 1 com 3 aleios, GOT 2 com 2 alelos e
GOT 3, com 1 alelo em Tris Citrato 7,5 ( sistema-tampão nO2) e com 2 alelos em
Tris Citrato 8,0 ( tampão nO7), conforme apresentado na Figura 5. As GOT 1 e
GOT 3 apresentaram estrutura monomérica, enquanto que a GOT 2 apresentou
estrutura dimérica.

A PGM apresentou 1 loco com 3 alelos e estrutura monomérica ( Figura
3A).

A ACP mostrou monomorfismo, com exceção da H. nitida, que apresentou
um indivíduo heterozigoto, com um alelo lento, comum a todos os c1ones, e um
alelo rápido, específico.

A ~-GLU apresentou monomorfismo e mesma atividade para todos os
fenótipos tipados. A H rigidifolia, porém, apresentou banda mais lenta em
indivíduo heterozigoto, provavelmente produto de um alelo específico.

- - .- -

4.3.2.3 Enzimas Tipadas para todos os Clones: ADH, MDH, LAP, 6PGD, PGI e
SKD

A LAP apresentou 2 locos ( Figura 7). A LAP 2 não apresentou bandas
bem resolvidas nos géis. A LAP 1 apresentou estrutura monomérica. Foram
detectados 5 alelos ( Figura 7).

A MDH apresentou 2 locos ( Figura 8). A MDH 1 apresentou 4 alelos e
estrutura dimérica ( Tabela 5). Neste loco, foram distinguidas 2 regiões, a mais
anódica com 3 bandas e a mais catódica com 2 bandas, que pareciam ser produto
do mesmo loco gênico, porql:1e.aposição relativa das bandas destas regiões não se
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alterava entre heterozigotos com fenótipos diferentes. A MDH 2 foi vista ser
monomórfica.

A 6 PGD apresentou 1 loco com 3 alelos e estrutura dimérica ( Figura 3D
e Tabela 5). Apresentou resultado análogo ao da MDH, ou seja, duas regiões
repetidas com fenótipos idênticos e com posições relativas das bandas inalteradas
entre fenótipos de heterozigotos diferentes, parecendo ser, porisso, produtos do
mesmo loco gênico.

Na ADH foram encontrados 4 alelos de um único loco gênico ( Tabela 5 e
Figura 3B). A estrutura da enzima é dimérica. Todos os alelos encontrados são
específicos de espécie.

A SKD apresentou 1 loco com 6 alelos e estrutura monomérica (Figura 4
e Tabela 5 ).

A PGI apresentou 1 loco com 4 alelos e estrutura dimérica ( Figura 9 e
Tabela 5).

Os clones poliplóides apresentam, sem exceção, o mesmo padrão dos
clones diplóides respectivos.

4.4. ANÁLISE DOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DO FENÓTIPOS
ENZIMÁTICOS: HISTOGRAMAS E FREQUÊNCIA RELATIVA DOS
FENÓTIPOS

Os histogramas que relacionam os fenótipos para cada sistema enzimático
e resistência ao M ulei, expressa por RI e R2' estão apresentados nas Figuras 10 a
15.

_ ~onfonne exposto, for_~ considerados relevantes os fenótipos que
apresentaram resistência, ou seja, com RI e R2igualou menor que 3;5. - - ---

Os valores médios de resistência ( RI e R2 ) dos fenótipos de cada sistema
enzimático estão apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7 - Valores médios de resistência ( RI e R2)dos folíolos de cada sistema
enzimático

Fenótipos 6PGDXR2
1
2
3
2-1
3-2
3-1
Fenótipos
2
3
4
5
3-2
4-3
4-2
5-3
5-4
Fenótipos
1
2
3
4
2-1
3-2
3-1
4-3
4-2
4-1

ADHXRI
5,2
4,0
6,0
5,0

_9,5
10,0
LAPl XRl
3,0
7,4
5,2
2,4
7,0
4,6
3,2
5,6
1,0
PGIXRI
4,0
2,6
4,0
5,2
6,6
5,2
6,4
6,0
2,8
7,0

ADHXR2
4,4
5,2
5,0
5,6
1,8
2,0
LAPl XR2
o
5,0
4,0
5,4
4,0
5,2
3,6
7,2
4,0
PGIXR2
7,6
5,0
3,4
4,2
5,6
5,6
7,4
3,2
2,6
5,8

Fenótipos
1
2
3
2-1
3-2
3-1
Fenótipos
1
2
2-1
3-2
3-1
4-3
4-2
4-1

Fenótipos
1
2
3
4
2-1
3-2
4-2
4-1
5-2
6-3

6 PGDX RI
5,6
5,6
2,0
5,4
5,2
9,8
MDHl XRl
5,5
5,0
7,2
6,8
8,0
6,0
5,2
6,0

SKDXRI
1,0
5,2
5,8
2,2
5,0
9,6
4,6
2,0
7,0
3,0

3,2
5,8
4.3
3,3
4,0
10,0
MDHIXR2
5,6
5,2
2,0
7,2
6,0
6,6
3,2
5,0

SKDXR2
6,0
5,0
5,0
5,0
3,0
2,8
5,2
6,0
7,0
5,0

Foram constatados como resistentes os seguintes fenótipos: ADH 3-2 X
R2' ADH 3-1 x R2' LAPl 2 x RI' LAPl 5 x RI' LAPl 4-2 x RI' LAPl 5-4 x RI
,MDHl 2-1 x R2' MDHl 4-2 x R2' 6 PGD 3 x RI' 6 PGD 1 x R2' 6 PGD 2-1 x
R2' PGI 2 x RI , PGI 4-2 x RI ,-PGI 3 x R2' PGI 4-3-x R2' ~GI_4-2 X R2' SKD -1x
RI , SKD 4 x RI , SKD 4-1 x Ri , SKD 6-3 x R 1-' SKD 2-1 x R2e SKD 3-2 x R2.

A Tabela 8 apresenta, tanto as frequências dos fenótipos resistentes, como
as frequências de cada fenótipo ( incluindo os resistentes- e não-resistentes) em
relação a todos os fenótipos para cada sistema enzimático.
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Tabela 8 - Frequência dos fenótipos resistentes e frequência de cada fenótipo em
relação a todos os fenótipos para cada sistema enzimático

Fen. SKD SKD PGI PGI LAPl LAPl PGD PGD ADH ADH MDHl MDHl

FRI . FF2 FR FF FR FF FR FF FR FF FR FF
1 1,33 1,33 2,67 5,13

RI RI R2 R2
2 2,67 4,00 1,33 1,33

RI RI RI RI
3 2,57 6,41 2,67 2,67

R2 R2 RI RI
4 2,66 4,00

RI RI
5 4,00 4,00

RI RI
2-1 1,23 1,28 19,2 33,3 3,84 5,2

R2 R2 R2 R2 R2 R2
3-1 1,23 1,28

R2 R2
3-2 11,5 14,1 12,82 12,82

R2 R2 R2 R2
4-1 1,33 1,33

RI RI
4-2 4RI 8,00 5RI 6,4 20,51 36,41

6R2 8,97 1R2 6,6 R2 R2
4-3 20,5 35,90

~ R2

5-4 1,33 1,33
RI RI

6-3
FRl - Frequência em porcentagem de cada fenótipo enzimático resistente em

relação a todos os fenótipos de um dado sistema enzimático
Ff2 - Frequência em porcentagem de cada fenótipo enzimático ( resistente ou não

resistente em relação a todos os fenótipos d~ ~ dado sistema enzimático. -
Pode-se observar na Tabela 8_ que, de todos os fenótipos resistentes -

( Tabela7), os que apresentam frequências relativas aceitáveis em termos de
magnitude foram PGI 4-3 x ~ (20,5 %), 6PGD2-1 x n, ( 19,2%) e MDHl 4-2
x R, ( 20,51%). A frequência de PGI 4-3 em relação a todos os fenótipos foi de
35,90/0; a frequência de 6PGD 2-1 foi de 33,3 % e a frequência de MDHI 4-2 foi
de 34,61%.

Os demais fenótipos possuem frequências baixas em relação aos fenótipos
de cada sistema enzimático.

A frequência dos fenótipos resistentes a R, de PGI 4-3 em relação a todos
os clones com fenótipos 4-3 de PGI foi de 57,13%, a frequência de todos os
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fenótipos resistentes a R2 de 6 PGD 2-1 em relação a todos os clones com
fenótipo 2-1 de 6 PGD foi de 57,60% e a frequência dos fenótipos resistentes a R2

de ~Hl 4-2 em relação a todos os fenótipos MDHl 4-2 foi de 59,26%, ou
seja, 1 em cada dois clones PGI 4-3, 6 POD 2-1 ou MDHl 4-2 seriam resistentes
aR2

4.5 ASSOCIAÇÃO DOS FENÓTIPOS COM RESISTÊNCIA AO M ulei
A verificação de associação entre classes de fenótipos e resistência ao M

ulei, dada por RI' R2, DLI e DL2,é apresentada na Tabela 9. Nesta Tabela, por
exemplo, PGI x R2 expressa a relação entre classes de fenótipos da enzima
fosfoglicose isomerase (PGI) e resistência aos isolados do grupo 11de M ulei~R2

Tabela 9 - Análise, através do teste qui-quadrado, da associação entre classes de
fenótipos e resistência ao M ulei ( RI - resistência aos isolados do grupo
I; R2 - resistência aos isolados do grupo 11; DLI - Diâmetro de lesões
causadas pelos isolados do grupo I; DL2 - Diâmetro de lesões causadas
pelos isolados do grupo 11)

Enz.. x Resíst, '1..2 G.L. Enz. x Resist. '1..2 GL

SKD x RI 3,02 I SKD x DLI 0,48 I
SKD x R2 1,51 1 SKD x DL2 0,37 1
ADH x RI 0,59 1 ADH x DLl 0,08 1
ADH x R2 1,21 1 ADH x DL2 2,40 1
PGI x RI 3,56 1 PGI x DLl 4,16· 1
PGI x R2 12,16" 1 PGI x DL2 11,0" 1
6PGD x RI 1,04 1 6PGD x DLl 0,02 1
6PGD x R2 2,01 1 6PGD x DL2 1,61 1
LAP1 x RI 11,14·· 4 LAP1 x DLl 0,34 1
LAPl x R2 10,32·· 4 LAPl x DL2 1,57 1
MDH1 x RI 2.13 2 MDH1 x DL1 0,25 1
_MDH1 x R2 . 3,16 - 2 MDJH-x DL2· 0,05 _ 1

• Significativo ao nível de 5% de probabilidade

•• Significativo ao nível de 1% de probabilidade

Foi constatado que PGI x R2, LAPl X RI' LAPl X R2, PGI X DLI e PGI x
DL2 apresentaram qui-quadrados significativos.

As associações entre fenótipos enzimáticos específicos e resistência estão
apresentadas na Tabela 10. Estas associações foram determinadas através do qui-
quadrado ( X2) de Woolf, que permite discriminar se um dado fenótipo específico
difere dos demais em relação à resistência ao M ulei.
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Tabela 10 - Associação, através do X2 de Woolf, entre os fenótipos enzimáticos e resistência ao M ulei (

RI - resistência aos isolados do grupo I; R2 - resistência aos isolados do grupo lI; DLI -

Diâmetro de lesões causadas pelos isolados do grupo I; DL2 - Diâmetro de lesões

causadas pelos isolados do grup lI)
Fenót.Enzim. x Resist. X Fenót.Enzim. x Resist. X

SKD 2 x RI 2,92 LAPI 3 x R2 0,24
SKD 2 x R2 1,48 LAPI 4 x R2 2,82
ADH I x RI 0,03 LAPI 3-2 x R2 0,90
ADH 2 x RI 2,28 LAPI 4-3 x R2 O
ADH 2-1 x RI 2,45 LAPI 5-3 x R2 2,78
ADH I x R2 0,09 LAPI 3 -x RI 1,98
ADH 2 x R2 1,63 LAPI 3-2 x RI 6,27**_
ADH 2-1 x R2 3,64 MDHI 2 x RI 2,30
PGI 3-2 x RI 0,01 MDHI 3-2 x RI 0,36
PGI 4-3 x RI 0,38 MDHI 4-2 x RI 0,03
PGI 4-1 x R2 1,5 I MDHI 2 x R2 0,82
PGI 4-3 x R2 9,58·· MDHI 4-2 x R2 8,23"
6PGD 2 x RI 2,21 ADH 2-1 x DLI 1,54
6PGD 2-1 x RI 0,20 6PGD 2 x DLI 0,09
6PGD 2 x R2 2,91 MDHI 2 x DLI 0,12
6PGD 2-1 x R2 7,06" MDHI 4-2 x DLI 0,62
LAPI 4 x RI 0,61 MDHI 4-2 x DL2 2,17
LAPI 4-3 x R 1,89

• Significativo ao nível de 5% de probabilidade

•• Significativo ao nível de I% de probabilidade

Os fenótipos PGI 4-3, 6 PGD 2-1 e MDH1 4-2 apresentaram valores de
qui-quadrados de Woolf significativos em relação a R2 , assim como o fenótipo
LAP1 3-2 em relação a RI' o que mostra a associação destes fenótipos com
resistência.

A análise ~a ~sociação entreaatividade da ACP e resistência ~o M: ulei
mostr~~ valores de correlação não significativos através do teste t ( ACP X RI =

0,0565; ACP x R2 = 0,1744; ACP x DLI = 0,015 e ACP x DL2 = 0,0658).
4.6 ASSOCIAÇÃO ENTRE HETEROZIGOSIDADE MÉDIA (H ) E
RESISTÊNCIA

Da Tabela 7, foi verificado que entre os fenótipos resistentes a RI' 27,27%
eram homozigotos e 18,51% heterozigotos e que entre os fenótipos resistentes a
R2, 9,09% eram homozigotos e 33,33% heterozigotos ( porcentagens calculadas
em relação a todos os fenótipos tipados). Não havia, portanto, predominância de
homozigotos ou heterozigotos entre os fenótipos resistentes.
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A Tabela 11 apresenta os valores de qui-quadrado entre heterozigosidade
média ( H) e parâmetros de resistência. De acordo com os dados, não há
evidência de associação entre estas variáveis.

A Tabela 12 apresenta as correlações entre heterozigosidade média e
parâmetros de resistência, assim como correlações entre parâmetrosde
resistência.
Tabela li - Avaliação da associação entre heterozigosidade média ( H ) e resistência (RI, R2, OLI e OL2 )

aoM ulei.

H x Resist X2 GL P

H x RI 3,19 2 0,3-0,2

H x R2 4,29 2 0,2-0,1

H x OLl 0,39 0,7-0,5

H x OL2 0,91 0,5-0,3

Tabela 12 - Correlações entre heterozigosidade média (H) e resistência ao M ulei (RI ,R2, OLI e OL2 ) e

entre parâmetros de resistência ao M ulei

H RI R2 OL I OL2

H

RI 0,2832

R2 - 0,2192 0,1931

DLl 0,1281 0,8290** 0,0823

UL4 -0,3046 - - --- -0,0776- 0,7539*· 0,0800-

** significativo ao nivel de 1% de probabilidade

Correlações entre RJ e R2 e entre DLI e DL2 foram não significativas;
entretanto, correlações não significativas entre RI e DLI (0,83) e entre R2 e DL2

(0,75) foram obtidas.
4.7 ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE FENÓTIPOS ENZIMÁTICOS DE
DIFERENTES LOCaS

A Tabela 13 apresenta os X2 obtidos das associações entre os fenótipos
enzimáticos de locos diferentes. Os X2 de maior magnitude estão acompanhados das
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frequências médias (H%) de clones oriundos de cruzamentos interespecíficos entre
fenótipos 2 a 2 associados.
Tabela 13 - Associações, através do X2 de Woolf, entre fen6tipos de diferentes sistemas enzimáticos em

cIones de seringueira ( Hevea spp)
ADHlPGI X2 * HOJoI ADWMDHl X2 H%
2/3-2 4,90· 3-2/4-2 7,01·
3-2/4-3 5,42· PGIISKD X2
2-1/3-2 16,72 •• 46,1 3-2/2 47,47·· 52,4
2-1/4-1 10,47·· 4-3/2 23,89·· 84,0
ADHl6PGD Xl 4-1/2 40,05·· 85,8
3-212 27,03·· 78,8 PGII6PGD X2
1/2 22,83 •• .67,3 3-212 28,35·· 45,5
2/3-2 6,99·· 4-3/2 11,28··
3-2/2-1 5,38· 4-3/3-2 8,66··
ADHlSKD X2 4-112 21,44·· 78,9
1/2 41,57·· 74,3 PGIILAPl X2
2/2 30,60·· 64,4 3-2/3-2 5,65·
2-1/2 13,36·· 4-3/5-3 7,53·
3-2/2 45,60·· 85,8 6PGDILAPl X2
PG IIMDH 1 X2 2/4-3 21,44·· 73,05
4-3/3-2 5,42· 2/5-3 29,50" 28,85
4-1/2 10,48·· 2-1/5-3 7,53·
SKD/6PGD X2 3-2/3-2 7,82·
212 4,61· 6PGDIMDHl X2
212-1 25,78·· 83,9 2/3-2 27,04·· 48,85
2/3-2 47,98·· 73,3 2/4-2 9,20··
SKDILAPl X2 3-2/2 19,21·· 66,7
2/3 43,04·· 83,9 3-2/4-2 10,58··
2/3-2 29,06·· 73,8 LAPIIMDHl X2
2/4 40,05·· 72,5 3/2 12,88··
LAPIIMDHl Xl LAPIIMDHl X2
3/4-2 5,03· 5-3/4-2 9,24"
3-2/2 4,03·
3-2/3-2 4,68·
ADHlLAPl X2 SKDILAPl X2
2/5-3 . 5,90· 2/4-3 40,05·· 80,0
2-1/3 1288·· 2/5-3 47,5.7·· 35,8- '- X22-1/3-2 4,01· SKDIMDHl
2-1/4 10,48·· 2/2 13,36··
2-114-3 10,48·· 2/3-2 45,55·· 55,8
2-1/5-3 18,00" 29,S 2/4-2 24,63·· 78,4
3-2/3-2 4,68· 6PGDILAP1 X2
ADHlMDHl X2 2/3 24,30·· 77,0
1/2 11,64·· 2/3-2 12,36··
1/4-2 4,18· 2/4 21,44·· 65,5
2/2 4,75· LAPIIMDHl X2
2/3-2 3,98· 4/2 10,47··
2-1/3-2 15,45·· 29,5 4-3/2 10,47··
3-2/2 15,49·· 29,5 5-3/2 18,00·· 29,2

* P< ou = 0,05; •• P< ou =0,01; HI - Média entre a frequência de cIones com o fen6tipo ADH 2-1

e a frequência de cIones com o fen6tipo PGI 3-2 oriundos de cruzamentos interespecíficos.
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Ocorreram também, além das 68 associações obtidas de X2 significativos,
74 valores de X2 estatisticamente não significativos, distribuídos da seguinte
maneira: ADHlPGI ( 8 ), ADHl6PGD (4), ADH/SKD ( 1 ), ADHlLAP 1 ( 13 ),
ADHlMDHI ( 5 ), PGII6PGD ( 4 ), PGIILAPI ( 13 ), PGIII\1DHl ( 7 ),.
6PGDILAPl ( 8 ), 6PGDIMDHl ( 4 ) e LAP1&IDHl ( 7 ).

4.8. ESTIMATIVA DO TAMANHO AMOSTRAL

A Tabela 14 apresenta as medidas estatísticas e tamanho amostral
calculados a partir dos valores de RI' R2, DLI , DL2 e heterozigosidade média.

Tabela 14 - Médias ( X ), desvios-padrão ( s ) , coeficientes de variação ( CV ), tamanhos das
amostras (n) e erros da média toleráveis (E) de RI' R2, DLI e DL2 e H em clones de. .
seringueira

condições experimentais vigentes condições experimentais p/ redução
do erro da média

Parâm. X s CV% n E s CV% n E
RI 5,56 3,35 60,25 75 0,575 1,27 22,84 300 0,144
R2, 4,74 2,90 61,18 78 0,414 0,93 32,16 312 0,104
DLI 2,07 1,15 55,55 54 0,094 0,18 15,32 216 0,024
DL2 1,75 0,99 56,57 47 0,080 0,14 14,13 188 0,020
H 0,53 0,22 41,51 84 0,010 0,01 1,38 169 0,005

- X ~Média; s - Desvio-padrão da média; CV - Coeficiente de Variação
n - Tamanho da amostra; E - Erro tolerável para a estimativa da média
Com o objetivo de reduzir os valores de CV a níveis aceitáveis, os valores de
erros toleráveis para a estimativa da média ( E) para RI' R2, DLI , DL2 foram
convertidos para 1/4 e para 1/2 o valor de E para H, sendo obtidos os novos
coeficientes de variação e respectivos tamanhos amostrais que seriam adequados
para estas condições experimentais. Os valores dos tamanhos amostrais ( n) sob
redução dos valores de E quadruplicaram para RI' R2, DLI e DL2, e duplicou para
H, com aumento concomitante da precisão experimental ( redução dos
coeficientes de variação), conforme a Tabela 14.
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s, DISCUSSÃO

5.1. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E RESISTÊNCIA A ESTOCAGEM

5.1.1. Folíolos Liofilizados x não Liofilizados

Pelos resultados encontrados comparando-se os folíolos liofilizados e não-
liofilizados, depreende-se que as condições de liofilização ( -52oC por 72 horas a
0,1 mbar ) foram eficazes para ADH, PGI, 6PGD, LAP, SKD, ACP, MDH e J3-
GLU. mas não o foram para EST e GOT.

A finalidade da liofilização foi conservar a atividade enzimática durante o
transporte de Manaus a Ribeirão Preto, mantendo esta atividade durante o tempo
de estocagem.

IRCA ( 1981), por sua vez, não observou diferenças sensíveis entre
material fresco e liofilizado.

A baixa atividade enzimática e zimogramas pouco nítidos ou com rastros
em algumas amostras liofilizadas ou frescas, preparadas após 2 dias da coleta
para as enzimas ADH, PGI, 6PGD, LAP, SKD, ACP, MDH e J3-GLU podem ser
devidos ao estado sanitário das folhas e/ou à atividade metabólica das folhas, que
depende de sua conservação entre a coleta e a liofilização, e durante o
congelamento, Iiofilização e pós-liofilização.

A presença de taninos e pigmentos toma as folhas sensíveis aos fenômenos
de oxidação, os quais são reduzidos a temperaturas entre O e 5°C após a coleta
(SOLEILLE, 1984).
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A cristalização durante o congelamento induz transformações no mero
celular ( pH, concentração de eletrólitos, barreiras entre as moléculas, por
exemplo). Estas exercem efeitos danosos se o resfriamento for lento e se o ponto
de solidificação total não for atingido em tomo de -30°C para um tecido vegetal (
SOLEILLE, 1984).

A temperatura de liofilização, por sua vez, deve evitar uma fusão parcial e
permitir a eliminação rápida de água por sublimação. Ainda assim, _resta sempre
uma umidade residual no sistema biológico.

5.1.2. Extração com centrifugação sob refrigeração x temperatura ambiente

A ausência de diferença na nitidez dos zimogramas entre amostras
liofilizadas ou não centrifugadas a 18.000 rpm à temperatura de 4°C e amostras
centrifugadas a 2.500 rpm à temperatura ambiente se explica pela alta densidade
do material foliar no extrato, facilitando sua precipitação, mesmo sob
centrifugação a baixa rotação. A temperatura ambiente permitiu a obtenção de
perfis eletroforéticos semelhantes, provavelmente pelo pouco tempo de exposição
do extrato à temperatura ambiente.

5.1.3. Estádio Fenológico

Não foram observadas alterações expressivas nas isoenzimas presentes em
folíolos em diferentes estádios da ontogenia foliar ( BI' B2' B3 ou C). Com efeito,
SOLEILLE ( 1984) aponta os folíolos como um aparelho enzirnático pouco
variável, permitindo comparações jovem/adulto.

.; Fo~ es~ó1hidas folhas por serem analisáveis em um estágio precoce do
indivíduo ( seedlings ) tão bem quanto em uma árvore adulta, 'além de ser fácil de -
coletar com poucos danos ao material e possuir uma função tissular relativamente
constante ao longo da vida de uma árvore ( SOLEILLE, 1984).

Por esta razão, não foi escolhido o látex, por ser fisiologicamente instável,
variando o número de isoenzimas segundo a data da coleta, durante o período de
sangria e em relação à sangria ser conduzida em casca virgem ou regenerada
(SOLEILLE, 1984).

Em se tratando de folíolos, LEBRUN .e CHEV ALLIER ( 1988) explicam
que o estádio fenológico B ( BI' B2 e B3) é aquele no qual as antocianinas estão
formadas e no qual a atividade enzimática é mais estável.
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5.1.4. Perfis Eletroforéticos entre Plantas do mesmo Clone e entre Clones
Diferentes

As diferenças entre porta-enxertos com diferentes sistemas radiculares não
impediu a verificação de similaridade de perfis eletroforéticos entre plantas de
um mesmo clone.

Contudo, as diferenças observadas entre clones diferentes quanto à
atividade enzimática ou nitidez dos zimogramas se deve, além do estado sanitário
e à atividade metabólica da folha, às diferenças nas quantidades de fenóis entre
os clones resistentes e suscetíveis (MARTINS, 1970; HASIllM et ai, 1978).

5.1.5. Tampões de extração

Quando os fenóis são liberados durante a trituração dos tecidos, são
prontamente oxidados a quinonas por polifenoloxidases e peroxidases da própria
planta. Os fenóis não oxidados e as quinonas reagem com as proteínas e inativam
as enzimas e/ou alteram a mobilidade das moléculas de proteínas (ALFENAS et
al., 1991). Assim, a extração das enzimas foi conduzida de modo a separar os
fenóis das proteínas e reduzir a oxidação de compostos fenólicos.

A cisteína complexa fenóis e a polivinil pirrolidona ( PVP ) adsorve
fenóis, prevenindo, assim, a formação de quinonas ( ALFENAS et al, 1991).
Clones de H brasiliensts contém poucos fenóis (IRCA, 1981). Não obstante,
outros clones híbridos interespecíficos contém maior concentração de fenóis (
HASIDM et al.,1980; GIESEMANN et al., 1986).

- 5.2 SIStEMAS-TAMPÕES

O sistema-tampão n° 01 ( Tabela 3), introduzido pelo IRCA ( 1981) e
recomendado por LEBRUN e CHEVALLIER ( 1988 ), possibilitou a obtenção de
perfis eletroforéticos satisfatórios para as enzimas indicadas na Tabela 3.
Entretanto, as condições de migração utilizadas neste trabalho foram diferentes
das sugeridas por estes últimos autores (Tabela 4 ); modificações nos métodos e
substratos de coloração também foram introduzidas, permitindo uma melhor
resolução dos perfis enzimáticos.
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5.3. DESCRIÇÃO DOS PERFIS ELETROFORÉTICOS

As esterases, peroxidases, polifenoloxidases e fosfatases atuam em
diversos substratos, apresentando, em geral, polimorfismo, sendo, dessa forma,
utilizadas como marcadores. Podem exibir padrões ou atividades diferentes na
presença de substratos diversos fornecidos à reação de revelação ( ALFENAS et
al, 1991).

IRCA ( 1981) realizou testes pioneiros com material foliar de H.
brasiliensis, estudando vinte e cinco sistemas enzimáticos, dos quais nove
poJimórficos e interpretáveis: ADH EST, LAP, ACP, MDH, SOD, SKD, GOT e
PGI.

Neste trabalho, também partiu-se de vinte e cinco sistemas enzimáticos,
alguns diferentes dos trabalhados por IRCA ( 1981).

5.3.1 Sistemas Enzimáticos com Baixa Resolução

O fato da ENP exibir atividade da EST, a despeito da má qualidade do
substrato ( BANA) utilizado, pode significar que a ENP tenha atividade de
protease e que a EST 5 seja uma endopeptidase.

LIU ( 1975) revelou bandas de peroxidase em regiões de atividade de
catalase, uma vez que em ambas as reações enzimáticas, há liberação de
oxigênio.

A baixa intensidade e resolução das bandas da ENP, PO,GPT, PPO, a e ~-
ALP se deve à não otimização das condições de extração e eletroforese dos
sistemas enzimáticos ( HALL et aI, 1969).

5.3.2 Sistemas enzimáticos com Boa Resolução

5.3.2.1. Esterases

A revelação para esterases forma grande número de bandas porque
qualquer enzima capaz de quebrar a ligação naftil acetato dá reação positiva (
ALFENAS et aI, 1991).

A expressão diferencial da atividade enzimática das esterases foi atribuída
aos diferentes substratos testados.
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Foram identificados dez alelos de EST em 3 locos contra 11 alelos em
quatro locos determinados por CHEVALLIER ( 1988), utilizando material de
prospecções da Amazônia. Provavelmente os 2 alelos da EST 4 não tenham ainda
sido relatados anteriormente. Em clones Wickham, das plantações asiáticas,
aparecem somente 2 alelos da EST 1 ( CHEVALLIER, 1984). Neste trabalho,
foram determinados tres alelos da EST 1.

O grande número de bandas apresentadas pelas esterases geram
polimorfismos complexos e dificeis de analisar ( SANTOS et al., -1993;
BUCKLEY et al., 1988).

A sobreposição das regiões 2 com 21 e 4 com 5 aumenta a dificuldade de
interpretação dos zimogramas de esterases. O grande número de regiões de
atividade enzimática encontradas neste trabalho também tem sido observado em
outras espécies de plantas (DESBOROUGH e PELOQUIN, 1966; TANKSLEY
e ORTON, 1983).

5.3.2.2. GOT, PGM, IDIL ACP e p-GLU

Foram encontrados 4 alelos de ACP por diversos autores (SOLEILLE,
1984; CHEVALLIER, 1984; CHEVALLIER et al., 1988), porém neste trabalho
somente 2 alelos foram detectados, o alelo lento sendo raro e presente somente
em H. nitida. Os alelos 1 e 3 de ACP são raros, ocorrendo em populações do
estado de Rondônia, o 3 ocorrendo também no Acre ( CHEVALLIER, 1984). A
estrutura desta enzima, descrita como dimérica por SOLEILLE ( 1984), foi vista
ser monomérica neste trabalho. --

O monomorfismo de p-GLU, exposto por SOLEILLE ( 1984), é refutado
neste trabalho. Um alelo lento foi detectado no estado heterozigoto em H.
rigidifolia, parecendo ser característico da espécie.

Por este trabalho, o perfil eletroforético da GOT pode ser explicado pela
ação de 7 genes de locos distintos . GOT 3 apresenta um possível segundo alelo
no tampão n? 07, não observado no tampão n? 02, nem no tampão n° 01 (Tabela
3); este último tampão também tem sido utilizado por CHEVALLIER et
al.(1988). _
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5.3.2.3. Enzirnas Tipadas para todos os Clones: ADH, MDH. LAP, 6PGD, POI e
SKD

Neste trabalho, LAP2 não foi identificada. PAIV A et aI. ( 1993),
analisando duas populações de seringueira do Acre, constatou 4 alelos no loco 2
da LAP. SOLEILLE (1984) e outros autores não haviam obtido boa resolução
para este loco.

O alelo I de LAPI e o alelo 6 de SKD, descritos como característicos de
H. benthamiana ( CHEV ALLIER et aI., 1988), não foram identificados com esta
espécie, através deste trabalho -.

Outros alelos constatados neste trabalho foram, da mesma forma,
considerados como característicos de espécie. O alelo 1, que codifica a ADH é
característico de H. guianensis, o 2 de H. brasiliensis, o 3 de H. benthamiana e o
I' , mais rápido, de H. camargoana ( IRCA, 1989). Muitos clones lAN,
descendentes de H. benthamiana, como o IAN 2880, IAN 3193 e IAN 2909,
possuem o alelo 3 de ADH, o que está de acordo com os resultados obtidos por
CHEV ALLIER ( 1988).

Entretanto, a H. guian.ensis varo guianensis não é portadora do alelo 1 de
ADH, considerado característico da espécie (IRCA, 1989). Esta espécie possui 3
variedades (guianensis, lutea e marginata ).

Ainda foi verificado que os clones CNS AM8203 e CNS AM 8205,
catalogados no Banco de Germoplasma do CPAA-EMBRAPA como clones de H.
benthamiana, são portadores do alelo 2 de ADH na forma homozigota, não
possuindo, portanto, o alelo 3, característico daquela espécie.

O loco MDH 1 apresenta 4 alelos e MDH2 é monomórfico, resultados
constatados _neste trabalho. Trabalhando com clones nativos provenientes _de
prospecções no Acre, Rondônia e Mato Grosso, CHEV ALLIER et al.( 1988)
verificou 3 alelos em MDHI e dois em MDH2. PAIVA ( 1992) e PAIVA et
al.(l993 ), estudando duas populações de H. brasiliensis provenientes do Estado
do Acre, verificou alto grau de dificuldade na elucidação do determinismo
genético da MDH I.

Neste trabalho, duas regiões de atividade de MDH foram caracterizadas,
verificando-se completa associação entre o fenótipo observado para a primeira
região (mais anódica) e para a segunda (vide Figura 8 ). A interpretação do
padrão nos permite dizer que, se o fenótipo apresentado pelo indivíduo na região
I indicasse homo ou heterozigose para quaisquer dos três alelos, o padrão da
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região 2 indicava idêntico genótipo. Nossos achados indicam que a hipótese de
ligação genética estreita entre dois supostos locos deve ser abandonada em favor
de um modelo em que se supõe que as duas regiões devam ser produtos do
mesmo loco gênico, aqui denominado MDH1.

Com 6PGD acontece o mesmo evento de MDH1, pois ocorrem nos
heterozigotos 3 bandas mais anódicas, acompanhadas de duas bandas de
migração mais lenta. Essa variação atende, de igual modo, a uma associação
perfeita, indicando tratar-se de produtos do mesmo loco.

Os resultados referentes à MDH e à 6PGD estabelecem uma evidência de
que a seringueira é uma planta alotetraplóide ( anfidiplóide) (Figura 16). Outros
autores já defenderam esta hipótese. ONG ( 1979), estudando as espécies de
Hevea quanto à posição do centrômero nos cromossomos, propôs a origem
tetraplóide de Hevea, assim como a sequência de origem das espécies.
SOLEILLE ( 1984 ), analisando progênies Wickham, também propôs a origem
tetraplóide de Hevea.

Os poliplóides induzidos artificialmente apresentam muitos defeitos no
tronco. Apesar da possibilidade destes defeitos poderem ser atribuídos à
aneuploidia, uma vez que seus cromossomos nunca foram contados com
precisão, ou à mixoploidia ( mistura de tecidos com vários níveis de ploidia ),em
regra, os tetraplóides induzidos artificialmente em plantas cultivadas têm sido os
que apresentam menos defeitos agronômicos, fazendo suspeitar que os clones
sujeitos à poliploidização já seriam tetraplóides naturais.

O alotetraplóide natural teria surgido de forma análoga ao trigo cultivado,
Triticum aestivum ( LAWRENCE, 1980): os alelos codificadores de MDHl e
6PGD teriam se duplicado após cruzamento entre espécies com genomas

.- - - - - .

distintos.
Pelo fato das bandas produzidas pelos quatro alelos distintos (AI," ~, BI e B2)

seguirem correspondência total quanto à posição no gel, constitui-se num
indicativo de que os alelos segregam independentemente segundo um modelo
dissômico conforme a Figura 16.

O presumido heterozigoto apresentava três bandas na região 1,
caracterizando o padrão esperado para uma enzima dimérica; na região 2, este
fenótipo apresentava duas regiões de atividade, sugerindo uma estrutura
monomérica para a enzima. Portanto, conforme o modelo proposto (Figura 16),131
e 132' produtos dos alelos BI e B2 , não formam heterodímeros J31J32 (região 2).
Uma condição requerida neste modelo é a seleção preferencial de indivíduos

~.
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AIAIBIBi e ~~B2B2 para a formação de homo e heterozigotos. A ausência de
heterodímeros para a região 2 pode ser justificada por uma associação
preferencial dos homodímeros ou uma inadequação do método eletroforético para
seu fracionamento.
5.4. ASSOCIAÇÃO DOS FENÓTIPOS COM RESISTÊNCIA AO M ulei

Estudos em eletroforese de isoenzimas de seringueira, coordenados pelo
Institut de Recherches sur le Caoutchouc na última década, têm sido orientados,
primordialmente, para o conhecimento do grau de variabilidade genética do
material nativo e melhorado ( IRCA, 1981; SOLEILLE, 1984). No Brasil, foi
efetivada recentemente, com o mesmo objetivo, análise de duas populações de H.
brasiliensis do Acre (PAIVA, 1992; PAIVA et al., 1993).

De modo conspícuo, este trabalho pioneiro de Hevea, em seguimento às
pesquisas sobre fatores e mecanismos bioquímicos da resistência ao M ulei
(LIEBEREI et al., 1989), verifica a relação entre enzimas e resistência ao M ulei.
A liberação de HCN pelos tecidos do hospedeiro ( Figura 2), durante a
colonização, foi visto ser o mecanismo central da resistência, controlando a
reação de hipersensibilidade ao patógeno. A formação e liberação de HCN, assim
como a reação de hipersensibilidade são controlados por enzimas como
peroxidases, polifenoloxidases, J3-glicosidasee J3-cianoalaninasintetase, além
da escopoletina, uma fitoalexina. Clones resistentes, em regra, liberam menor
quantidade de HCN (LIEBEREI, 1981).

Dentre os fenótipos resistentes ( valores médios de resistência) a RI ,
encontram-se ADH 3-1 e ADH 3-2 ( Tabela 7). O alelo 3 é específico de H.
_benthamiana ( IRCA, 1989). Esta espécie é classificada por JUNQUElRA et
a1.(1989) como-resistente-aos isolados do grupo 11de M ulei. com exceção-dos-
clories IAN 6323 e IAN 6158. Os clones híbridos entre H. brasiliensis e H.
benthamiana, resistentes a R, , portam o aleio 3. Este alelo, por ser marcador da
espécie, em termos evolutivos, pode ser marcador de resistência a R, ,pois sempre
os clones portadores do alelo 3 também são resistentes a R, _Cwnpre notar,
ainda, que alguns clones híbridos entre as 2 espécies, resistentes a R, , não eram
portadores do alelo 3.

O significado destes achados é que seria possível selecionar híbridos entre
estas 2 espécies obtidos pelo melhoramento, para R, , através do aIeIo 3,
marcadorda espécie H. benthamiana. Os indivíduos não portadores do aIelo 3,
porém, não deveriam ser descartados, mas submetidos a outros testes de
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resistência ao patógeno.Uma limitação, porém, sobre a utilização prática de
seleção para o alelo 3 de ADH é que este resultado foi alcançado somente a partir
de comparação entre médias de resistência para os diferentes fenótipos, e não
submetido a testes estatísticos baseados em probabilidade.

Seleção para resistência ao mal-das-folhas exclusivamente através de
marcadores enzimáticos bioquímicos e moleculares é importante, principalmente
em. países africanos e asiáticos, onde é absolutamente proibida a entrada de
inóculo de M. ulei, mesmo para fins científicos, já que as plantações daqueles
países são isentas do patógeno.Este tipo de seleção seria complementar a testes
de inoculação com o patógeno que o IRCA realiza na Guiana Francesa.

Os clones primários MDF 180 e RO 38, resultantes da prospecção de 1974
na Amazônia, foram vistos serem híbridos interespecíficos entre H. brasiliensis e
H. benthamiana, pois indivíduos heterozigotos apresentaram ( através de análise
eletroforética ), respectivamente 2 e 3 aleIos de H. benthamiana para ADH, LAP
e EST ( CHEVALLIER et aI., 1988 ). Em testes com estes clones na Costa do
Marfim, o RO 38, suscetível aos isolados do grupo I e resistente aos isolados do
grupo II *, apresentou produção e vigor compatíveis com os melhores clones
orientais: GT 1 e PB 235 ( IRCA , 1986). Este clone, que apresenta o alelo 3 de
ADH ( CHEV ALLIER, 1988 ) , tem sido utilizado para formar progênies no
programa de melhoramento do IRCA.

Os outros fenótipos tidos como resistentes a R2 pela estatística descritiva
dos histogramas ( PGI 4-3,6 PGD 2-1 e MDHl 4-2) , sendo os únicos fenótipos
com frequências relativas aceitáveis ( Tabela 8), em torno de 20%. Podem
representar, porisso, outros locas disponíveis para seleção multilocos.

Com relação aos fenótipos relacionados com resistência, apresentados nos
.histogramas e na Tabela 7, poderia ser argumentado, conforme frisado, ser um
método destituído de teste probabilístico por ser baseado somente em valores
médios de resistência, colocando-se, assim, em dúvida, a consistência das
associações.

Com base nesta restrição, observamos através do teste qui-quadrado ( x2 ),

as seguintes associações entre sistemas enzimáticos e resistência: PGI x R2 ,

LAPl X RI , LAP 1 x R2' PGI X DLI e PGI x DL2 ( Tabela 9).
O fato de classes de fenótipos de PGI estarem associados, tanto a R2 ,

como a DL2' é melhor explicado pela correlação estatísticamente significativa
entre R2 e DL2' observada na Tabela 12 (r= 0,7539).
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o fato de surgirem pelo teste do qui-quadrado ( "I:) um elenco diferente de
sistemas enzimáticos associados à resistência, deve-se a que este teste abrange
todos os fenótipos resistentes de cada sistema, os quais são testados contra todos
os fenótipos não resistentes, enquanto nos histogramas os fenótipos são
examinados individualmente.

A limitação do qui-quadrado usual, entretanto, é que possibilita testar a
dependência entre fenótipos como um todo e resistência (Tabela 9), não
detalhando quais são os fenótipos específicos associados à doença. Para tal,
pode-se lançar mão do qui-quadrado (X2) de Woolf, usualmente empregado em
genética humana, que permite testar fenótipos específicos para resistência (
WOOLF, 1955). A aplicação do qui-quadrado de Woolf em vegetais parece,
portanto, estar ocorrendo de forma inédita, através deste trabalho, como
contribuição a outros trabalhos correlatos com plantas. Por este qui-quadrado,
aparecem associados com R, os fenótipos PGI 4-3, 6PGD 2-1 e MDHI 4-2.
LAP I .x R, não foi considerado associado à resistência pelo pequeno no de
fenótipos resistentes testados.

Algumas enzimas que exibiram associação com resistência como PGI e
LAP ( Tabela 9), também apresentaram fenótipos enzimáticos específicos
associados com resistência ( por exemplo, os fenótipos PGI 4-3 e LAPI 3-2).
Entretanto, classes de fenótipos de 6 PGD e MDH, cujos valores de qui-
quadrados indicavam não estarem associados com resistência, apresentavam
certos fenótipos associados à resistência pelo qui-quadrado de Woolf ( 6PGD 2-1
e MDH14-2), conforme é apresentado na Tabela 10

Independentemente das discrepâncias observadas, as associações
encontradas, tanto entre classes de fenótipos e resistência, como entre fenótipos

- enzimáticos específicos e resistência podem ser .inconsistentes, exigindo uma .
confirmação a partir da análise de um número maior de clones.

Associações geralmente são explicadas por ligação genética, pleiotropia e .
pelo nível de heterozigosidade. O desequilíbrio de ligação causado pela
introgressão também apresenta-se como uma das possíveis causas para as
associações encontradas.
A ligação genética como explicação para a verificação da existência de
associação entre marcadores e resistência exige que a taxa de recombinação seja
baixa. Para uma efetiva manipulação de marcadores, STUBER ( 1987) constatou
que a distância entre o loco marcador e o loco alvo deva ser mínima,
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provavelmente, menor que 5 centimorgans. Além disso, os marcadores devem
estar distribuídos por todo o genoma.

No caso da resistência horizontal de clones com germoplasma de H.
pauciflora ( JUNQUEIRA et aI., 1992), muitos marcadores são requeridos para
que se possa dispor de pelo menos dois genes flanqueadores para cada um dos
vários locos gênicos que condicionam resistência horizontal, a fim de que a
eficiência de seleção seja de 99% ( TANKSLEY e ORTON, 1983). Em outras
palavras, seria necessário ter um loco marcador espaçado a intervalos de 20 cM
por todo o genoma ( TANKSLEY e ORTON, 1983). A técnica do RFLP
(HELENTJARIS, 1985; TANKSLEY e HEWITT, 1988) tem-se mostrado uma
ferramenta valiosa para a busca de tais marcadores, uma vez que ela permite a
detecção de um número maior de polimorfismos que as técnicas isoenzimáticas.

Uma das maiores dificuldades para se encontrar associação de marcadores
moleculares com resistência se deve, principalmente, à dificuldade de se obter
clones com resistência horizontal em níveis adequados. Enquanto a resistência
encontrada na maior parte dos clones é do tipo vertical, monogênica
(1UNQUEIRA et al., 1992), própria de germoplasma de H. brasiliensis e H.
benthamiana, a resistência procurada pelos melhoristas de plantas é do tipo
horizontal, poligênica ou oligogênica, mais estável (SIMONS, 1972;
SIMMONDS, 1990), conquanto muitos de seus locos exerçam efeitos
detrimentais sobre a produção ( ALLARD, 1987).

A resistência horizontal, do ponto de vista evolutivo, foi desenvolvida
dentro de H. pauciflora, uma espécie muito sujeita à hibridação introgressiva.
Porém, muitos híbridos naturais com outras espécies suscetíveis acabaram por
perder tal característica ( GONÇALVES, 1990).

_Na realidade, ocorre hibridação introgressiva em t-odo o .gênero, em tal
dimensão que na floresta nativa, espécies perderam suas identidades em -
determinados locais. Nestes pontos de intersecção, espécies se sobrepõem
geograficamente, com formação de híbridos putativos ( BALDWIN JUNIOR,
1947).

Para este autor, seria razoável considerar o gênero Hevea como um
monótipo, ou seja, formado por uma única espécie. Para BRASIL ( 1971), o
gênero Hevea não pode ser dividido em espécies naturais por causa dos muitos
híbridos interespecíficos, não havendo barreiras de reprodução bem
individualizadas, podendo ser consideradas espécies incipientes.



70.

A H: pauciflora é a espécie que provavelmente mais se hibridizou no alto
Amazonas e rio Negro. O material dessa região tem causado a maior parte das
discrepâncias taxonômicas.

Assim, muitos dos danes e sementes nativas coletados pelos melhoristas,
aparentemente identificados como pertencentes a espécies resistentes e
possuidores de resistência horizontal, na verdade, são híbridos naturais, cuja
resistência encontra-se reduzida pela introgressão com espécies suscetíveis como
o clone primário (nativo) de H. pauciflora, CNS AM 7907.

Uma hipótese para explicar hibridação desta magnitude é que na região do
rio Negro, onde ocorrem a maioria das espécies, este material, em grande parte,
tenha sido plantado pelos índios ( SCHUL TES, 1945).

Segundo SEIBERT (1948), é possível que por muitos séculos e de modo
inconsciente, os índios, utilizando os rios da Amazônia, tenham mudado o habitat
natural de Hevea. O índio teria proporcionado condições para a hibridação

interespecífica que contribuiu para os muitos casos de introgressão, levando à
perda de identidade de espécies em determinados locais ( BALDWIN JUNIOR,
1947).

Spruce, um dos mais renomados taxonomistas do gênero, observou que as
sementes de H. pauciflora do rio Negro eram preparadas e comidas pelos índios
(BENTHAM, 1854). Esta espécie era frequentemente plantada pelos índios para
produção de sementes utilizadas na alimentação ( BALDWIN JUNIOR, 1947).
SEIBERT ( 1947) enfatiza a possibilidade de que por muito tempo os índios
tenham permanecido no rio Negro, contribuindo para a distribuição da H.
pauciflora fora de seu habitat natural. Entretanto, segundo WYCHERLEY (
1976), qualquer influência dos índios na domesticação da seringueira foi limitada
e conjecturável, exceto na eliminação de barreiras entre espécies através do
preparo de áreas para plantio e na mudança 90 curso de igarapés.

O problema da resistência horizontal, poligênica, está diretamente
relacionado com a amplitude de isolados ou raças do fungo patogênico em um
determinado ambiente onde encontram-se plantações de Hevea. A variabilidade
do patógeno pode ser alterada em um mesmo local em função de pressões de
seleção ambiental. Mutação e recombinação gênica no patógeno dão origem a
novas raças e isolados capazes de superar a resistência do hospedeiro.

Porisso, é de alta importância a homeostase (DOBZANSKY e
WALLACE, 1953) ou estabilidade fenotípica do hospedeiro (KALIL FILHO,
1982 ), na qual um indivíduo ou população está tampo nado às flutuações
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ambientais. Quanto maior o nível de resistência horizontal de um indivíduo ou
população, maior seria sua estabilidade ou adaptabilidade.

Segundo HALDANE ( 1954 ), a estabilidade pode ser explicada
bioquimicamente por um complexo enzimático ou mistura de enzimas ( sob
controle gênico), que confere vantagem a um organismo sujeito a amplas
variações ambientais, sendo que tal complexo poderia resultar da ação de um ou
mais genes no estado heterozigoto ou da presença de um ou mais alelos
interagindo em locos diferentes. Este modelo implica em que os heterozigotos
são mais estáveis em seus processos de desenvolvimento ( DOBZANSKY e
WALLACE, 1953). Genes modificadores também podem participar na
autorregulação dos indivíduos (LERNER, 1954).

Frequentemente, a heterozigosidade em aloenzimas está relacionada com
viabilidade, crescimento, tamanho e fertilidade, mas exemplos antagônicos
também são conhecidos ( ZOUROS e FOLTZ, 1987).

A heterozigosidade média exibiu correlações altamente significativas com
3 características morfológicas em tomate, envolvendo 12 locos de isoenzimas,
sendo considerada uma estimativa da heterozigosidade total de cada planta (
TANKSLEY et aI., 1981).

A superioridade dos heterozigotos tem sido comprovada no melhoramento
através do cruzamento de linhas endógamas, mas parece não explicar
satisfatoriamente as associações aqui verificadas entre fenótipos enzimáticos
específicos e resistência, uma vez que as correlações entre heterozigosidade e
resistência foram não significativas ( Tabelas 11 e 12). Entretanto, a ausência de
correlação significativa não exclui a possibilidade de sua existência, pois a
estimativa de heterozigosidade com base no pequeno número de locos estudados
pode não representar a realheterozigosidade destes clones para QS locosligados à
resistência.

As correlações não significativas entre RI e R2 e entre DLI e DL2 ( Tabela
12) evidenciam que os isolados dos grupos I e 11atuam de modo diferente, como
sugerem JUNQUEIRA et aJ.( 1989). Correlações significativas entre RI e DLI e
entre R2 e DL2, por outro lado, sugerem ser o diâmetro de lesões um parâmetro
adequado para aferir resistência, além da esporulação ( JUNQUEIRA et aI.,
1988).

Um outro aspecto que convém ser abordado é inerente ao valor biológico
das enzimas tidas como associadas à resistência, uma vez que na literatura elas
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desempenham outras funções não propriamente ligadas à defesa da planta ( d'
AUZAC et al., 1989).

As limitações metodológicas impediram o envolvimento de enzimas como
peroxidases e polifenoloxidases na análise da associação com resistência.

Desta forma, os fenótipos detectados são simplesmente marcadores
moleculares de resistência. GASPAROITO ( 1990) desenvolveu estudo
preliminar comparativo entre padrões eletroforéticos da MDH e clones de
seringueira resistentes e suscetíveis ao mal-das-folhas. A MDH também foi
utilizada para discriminar cultivares resistentes ao Helminthosporium sativum ,
das suscetíveis ( FREIT AS e MA TSUMURA, 1988).

JUNQUEIRA et al.( 1987) procuraram encontrar associação entre
virulência de isolados de M. ulei e padrão isoenzimático de MDH,ADH e HK do
patógeno, enzimas aparentemente sem função bioquímica direta para a reação de
hipersensibilidade ao mal-das-folhas.

Ainda foi observado que os clones poliplóides estudados neste trabalho
apresentaram os mesmos padrões isoenzimáticos de seus respectivos diplóides,
embora apresentassem diferenças no nível de resistência ao M. ulei (
JUNQUElRA et aI., 1993 ). Neste caso, a maior resistência ou suscetibilidade
dos poliplóides pode ser devida à ativação de genes que incrementam
consideravelmente a biossíntese de compostos fenólicos pré-existentes e de
fitoalexinas (JUNQUEIRA et aI., 1993). Elementos móveis (transponíveis)
controlados pelos genes desreprimidos nos poliplóides aliados aos efeitos da
colchicina alterariam o nível de resistência do hospedeiro (STASKA WICZ,
1983).

As associações detectadas, se confirmadas, sugerem uma estratégia de
_seleção para resistência -aos_isolados do grupo Il:'.

. -
A seleção para os fenótipos PGI 4-3, 6PGD 2-1 e MDHI 4-2., em um

programa de melhoramento, seria realizada para os fenótipos separadamente, ou
seja, o cJone que possuir um dos 3 fenótipos seria selecionado. Posteriormente,
os clones selecionados, seriam submetidos a testes de resistência através de
inoculação com o patógeno. Assim, a seleção de marcadores moleculares
associados à resistência seria considerado um método complementar às
avaliações usuais através de inoculação de clones com esporos de M. ulei.
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5.5. ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO DOS FENÓTIPOS ENZIMÁTICOS DE
DIFERENTES LOCOS

O número de associações entre fenótipos codificados por locas gênicos
diferentes é amplo ( 68 ) em uma determinação de 142 valores de X2. O pequeno
tamanho da amostra ( 78 danes) acarretou redução na precisão experimental,
levando a valores de X2 superestimados e, em consequência, a associações
inconsistentes, justificando, assim, a retomada do problema em experimento
posterior com tamanho amostra! ampliado. O tamanho da amostra deveria ser
elevado para 237 clones ( número médio obtido com os mesmos clones em
trabalho sobre associação entre fenótipos e resistência ao mal-das-folhas - Tabela
14). Mesmo assim, as magnitudes dos valores de X2 de certas associações foram
extremamente altas, indicando a necessidade de se investigar suas possíveis
causas.

A hipótese de ligação genética parece ser remota, uma vez que a
probabilidade dos genes que codificam os fenótipos associados estarem no
mesmo cromossomo e ligados deve ser baixa, uma vez que existem 18 grupos de
ligação em seringueira. Entretanto, ALLARD ( 1988 ), em amplo estudo de
coevolução em cevada por mais de 50 gerações, verificou que foram
desenvolvidas, precocemente, associações significativas entre alelos de locas
diferentes em todas as populações. Mudanças dinâmicas, caracterizadas por
blocos de alelos em poucos cIusters envolvendo grande número de locas,
continuaram nas gerações posteriores. Em termos de mudança evolucionária,
números crescentes de alelos eram incorporados, interagindo favoravelmente em
grandes complexos sinergísticos, visando tamponar a heterogeneidade ambiental,
assim .como _a diferenciação ecogenética entre populações que ocupav~m._
ambientes diferentes.

Pleiotropia parece não ser a causa das associações, pois as enzimas
estudadas desempenham funções diferentes na célula.

A hipótese mais provável para explicar as 68 associações encontradas é
que tenha ocorrido desequilíbrio de ligação nos danes devido a que estes eram
oriundos de cruzamentos entre espécies diferentes. Estas contribuíram com
diferentes alelos, que pode ter alterado nos clones o equilíbrio nas frequências
gênicas alcançado ao longo de muitas gerações nas populações das quais eles
provieram. Quanto maior, portanto, o grau de diversidade das espécies que
participaram na formação dos híbridos, maior seria o desequilíbrio de ligação nos
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clones. Já é bem conhecido que desequilíbrio de ligação é resultante de espécies
em introgressão. Na realidade, ocorre hibridação introgressiva em todo o
gênero, em tal dimensão que na floresta nativa, espécies perderam suas
identidades em determinados locais. Nestes pontos de intersecção, espécies se
sobrepõem geograficamente, com formação de híbridos putativos (BALDWIN
JUNIOR, 1947).

Na Tabela 13 , é observado que a maior parte das associações que
apresentaram altos valores de X2, apresentou alta frequência ( H ) de clones
oriundos de cruzamentos interespecíficos.

STUBER ( 1987 ) aponta a necessidade de saturar o genoma com
marcadores ou a presença de alto nível de desequilíbrio de ligação, que seria
obtido na geração F2 para a detecção de associações entre marcadores e
caracteres quantitativos.

Em alguns casos, ADH 2-lIPGI 3-2, ADH 2-lI LAPI 5-3 e ADH 2-
I!MDHI 3-2, onde a frequência de clones oriundos de cruzamentos
interespecíficos era menor, também as magnitudes de X2 eram menores, ou seja,
a diversidade genética oriunda de híbridos interespecíficos gera o desequilíbrio
de ligação.

Convém notar, entretanto, que os fenótipos PGI 4-3, 6 PGD 2-1 e MDHI
4-2, associados com resistência ( Tabela 10), não se acham associados entre si
(Tabela 13), o que demonstra que estes genes segregam indepentemente.

5.6 ESTIMATIVA DO TAMANHO AMOSTRAL

Foi comentado na análise de associação entre fenótipos e resistência sobre
é! posssibilidade das- as-sociações- serem inconsistentes devido ao pequeno número

- - --

de clones. Após a redução do erro -tolerãvel para a estimativa da média, com
consequente redução dos coeficientes de variação para RI , R2' DLI e DL2 e H ,
foram determinados os novos tamanhos amostrais para RI ( n= 300), R2(n=312),
DLI ( n= 216), DL2 ( n= 188) e H ( n= 169) ( Tabela 14). O tamanho médio da
amostra, considerando-se todas estas características seria de 237 clones com um
coeficiente de variação médio de 17,16 %, o que acarretaria maior precisão
experimental. Contudo, o experimento seria mais oneroso.

Os resultados de tamanhos amostrais obtidos a partir deste trabalho servem
como subsídio ao planejamento de novos experimentos desta natureza ..
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Ainda convém mencionar que o número de clones na amostra é mais
importante na determinação da associação entre fenótipos e resistência, enquanto
que para a determinação da heterozigosidade média (H), é mais importante o
número de sistemas enzimáticos que o tamanho da amostra para que o erro na
estimativa de H seja reduzido ( NEI, 1978 ). Como, na prática, as dificuldades
técnicas limitam o número de sistemas enzimáticos estudados, cujo valor ideal
seria de 50, um grande número de indivíduos estudados ajuda a reduzir o erro-
padrão de H, conforme já foi demonstrado.

5.7 ESTRATÉGIAS PARA NOVOS ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO ENTRE
ISOENZIMAS E RESISTÊNCIA A DOENÇAS EM SERINGUEIRA

Desde que seja conseguida a melhoria das condições eletroforéticas, outras
enzimas poderão ser incluídas em estudos de associação entre isoenzimas e
resistência: EST, ACP, PO, PPO, GOT e SOD. Seria ampliada a amostra e o
estudo passaria a abranger populações de H. pauciflora e clones híbridos entre
esta espécie e H. brasiliensis, utilizados para enxertia de copa ( PINHEIRO et al.,
1989).

Dosagens destas enzimas e de ~-GLU também seriam relevantes para a
determinação de correlações entre a atividade enzimática e resistência ao
patógeno.

5.8. APLICAÇÕES DE ISOENZIMAS NO MELHORAMENTO GENÉTICO DA
SERINGUEIRA E EM HEVEICUL TURA

Na- identificação c1onal, visando .diferentes finalidades: _evitar misturas
- ~ --

clonais em jardins clonais, plantios experimentais e em áreas de produtores,
caracterizar com maior precisão o germoplasma do gênero Hevea e detectar
interferência de pólen estranho em cruzamentos interclonais.

As isoenzimas podem ser utilizadas como marcadores genéticos para o
estudo do regime de reprodução de Hevea: estudar a distância de disseminação
do pólen e sua influência na taxa de autofecundação. As isoenzimas seriam
analisadas em amostras de seedlings oriundos de polinização livre e coletados em
diversos locais de parcelas monoclonais.

Os marcadores isoenzimáticos permitem estimar a taxa de intercruzamento
em um jardim de polinização livre. Através da identificação clonal por
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isoenzimas, seriam retidas as combinações de sistemas enzimáticos oferecendo o
maior número possível de genótipos homozigotos para alel os diferentes. Por
exemplo., se em EST, LAP e SKD existirem 19 genótipos diferentes seriam
plantados sob dispositivo experimental, 19 clones correspondendo cada um a um
genótipo diferente. Assim, seria possível identificar teoricamente a origem
paternal das sementes de cada árvore-mãe ( IRCA, 1990).

Outras aplicações em genética de populações e evolução são de extrema
importância para o conhecimento da genética e origem da Hevea.

As isoenzimas ainda podem ser aplicadas na seleção de clones resistentes
a herbicidas, como foi constatado por PRICE et aJ.( 1985) em populações de
aveia.

Ainda há possibilidade de sucesso na seleção de cultivares resistentes a
nematóides, causadores de consideráveis prejuízos em seringais de São Paulo e
Mato Grosso. RICK e FOBES ( 1974) encontraram forte associação entre uma
ACP de tomate e nematóides.



6. CONCLUSÕES

1- Os fenótipos enzimáticos POI 4-3, 6POD 2-1 e MDHI 4-2 parecem estar
associados com resistência ao M. ulei. A depender de confirmação com amostra
ampliada, pode-se praticar seleção destes fenótipos, seguido de testes de
resistência por inoculação em um programa de melhoramento genético de Hevea.

2- Dentre as hipóteses propostas para explicar as associações encontradas entre
fenótipos enzimáticos e resistência, a ligação genética é a que parece se ajustar
melhor. Nenhuma associação nem correlação significativa entre heterozigosidade
média e resistência ao mal-das-folhas foi encontrada, o que não significa a
inexistência de outros locos em estado heterozigoto associados à resistência e
outros caracteres adaptativos.Entretanto, é imprescindível a ampliação do número
de clones para no mínimo 237 em estudos posteriores, para a obtenção de
resultados consistentes, tanto para aplicação no melhoramento, como para a
explicação de suas possíveis causas.

3- Os perfis eletroforéticos de MDHI e 6POD sugerem a origem alotetraplóide
de Hevea por meio de cruzamento inicial entre duas espécies geneticamente
diferentes, seguida de duplicação cromossômica do híbrido e novo cruzamento de
híbridos que sofreram seleção preferencial.

4- Foram detectadas várias associações entre fenótipos enzimáticos interlocos, o
que sugere a ocorrência de desequilíbrio de ligação resultante de hibridação
artificial.

77.
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7. RESUMO

o Mal-das-Folhas, causado pelo fungo Microcyc1us ulei ( P. Henn.) V.
Arx., constitui-se na mais séria doença da seringueira na Amazônia Úmida e
região sul da Bahia é uma ameaça em potencial à heveicultura asiática e africana.

Com o objetivo de verificar a existência de associação entre a resistência e
fenótipos enzimáticos, foram determinados por eletroforese em gel de amido em
extratos de folíolos os fenótipos de 107 clones para 6 sistemas enzimáticos

As associações entre classes de fenótipos enzimáticos com resistência ao
M ulei foram estabelecidas através do teste r..2 e as associações entre fenótipos
enzimáticos com resistência ao mal-das-folhas pelo X2de Woolf.

Também foi verificada a existência de associação entre heterozigosidade
média e resistência à doença, fundamentada na hipótese do maior valor
adaptativo dos heterozigotos.

Algumas associações entre fenótipos enzimáticos de locos diferentes
também foram estabelecidas.

Particularmente interessante foram os achados nos locos de MDHl e
6PGD. Padrões eletroforéticos evidenciam a origem alotetraplóide( anfidiplóide)
proposta para o gênero Hevea. É estabelecido um modelo evolutivo para
seringueira, análogo ao do trigo cultivado ( Triticum vulgare L.), no qual duas
espécies diferentes se cruzam originalmente, seguido de duplicação
êromossômicaque levou à formação do alotetraplóide natural.

Algumas discrepâncias foram observadas na análise de associação entre
enzimas e resistência quando se comparou os resultados de X2 e X2 de Woolf.
Classes de fenótipos de 6PGD e MDHl, não associados à resistência pelo X2
normal, apresentavam fenótipos (6PGD 2-1 e MDHl 4-2) associados com
resistência ( ~) pelo X2 de Woolf. O pequeno tamanho amostrai é a mais
provável causa destas constatações.

Associações são explicadas por pleiotropia, ligação genética e nível de
heterozigosidade. Entretanto, o teste X2 e-correlações lineares demonstraram que
nenhuma associação entre heterozigosidade média e resistência foi encontrada
para os sistemas enzimáticos estudados, o que não significa que outros alelos em



estado heterozigoto relacionados à adaptação não possam estar associados com
resistência.

Se confirmadas as associações em experimentos ulteriores com maior
tamanho amostral, os locos associados ( 6PGD 2-1, MDHl 4-2 e PGI 4-3)
funcionarão como marcadores moleculares que poderão ser utilizados na seleção
inicial dos clones de seringueira resistentes aos isolados do grupo li ~).

Por outro lado, o grande número de associações entre fenótipos de
diferentes locos indica a ocorrência de forte desequili'brio de ligação oriundo de
cruzamentos interespecíficos na formação dos clones melhorados.

Ainda é discutido o papel relevante dos índios na hibridação introgressiva
no gênero Hevea, responsável pela grande quantidade de híbridos naturais
putativos. A hibridação introgressiva é um fator antagônico à obtenção de clones
com resistência horizontal ( RH ), poligênica, estável. A dificuldade de se coletar
material nativo com RH potencialmente inviaziliza a obtenção de marcadores
moleculares para RH em Hevea.
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8.SUMMARY

South American Leaf Blight (SALB), caused by the fungus Microcyc/us
u/ei is the most serious disease of rubber tree in the Amazonia Valley and a
potential menace for the Far East and African plantations.

With the aim of verifying the existence of association between resistance
to this pathogen and enzymatic phenotypes, it was carried out an experiment
about genetic determinism for six enzymatic systems in 107 rubber tree clones.

The association between classes of enzymatic phenotypes and resistance
to M ulei were established by the X2 test. The association between enzymatic
phenotypes with resistance were set up by Wollf X2.

Associations between average heterozigosity (H) and resistance were also
detennined. Such associations based in the advantage of heterozygotes
hipothesis.

Some associations between phenotypes of different loci were also
established.

The findings on MDHl and 6PGD loci were particularly interesting.
Electrophoretic pattems show an evidence for the allotetraploidy ( anphydiploid)
origen of Hevea. It's established a model for the origin of Hevea analogous to
wheat ( Triticum vu/gare L.) in which different species erossed, followed by
eromossomic duplieation that leads to the natural allotetraploid .

Some diserepaneies in the analysis of assoeiation between enzymes and
resistanee when one compares the results of X2 and -Woolf-X2 were observed.':
Classes of phenotypes like 6PGD and MDHl, not associated with resistanee by
the X2test, were founded associated with SALB by the Woolf X2( 6PGD 2-1 and
MDHl 4-2 phenotypes. This is eaused prineipally due to the small sample size
employed in the analysis.

Assoeiations were explained by pleitropy, genetic linkage and
heterozigosity leveI. Therefore, the X2test and linear correlations demonstrate no
association between average heterozigosity and resistanee what no means that the
assoeiations between these eharaeteristies doesn't exist beeause it's possible that
other adaptative alelles in a heterozygous state ean be linked with the disease
resistance.



If the detected associations were confumed in further experiments with an
adequate sample size, ( 6PGD 2-1, MDHl 4-2 and PGI 4-3), the molecular
marker loci will be able for utilizing in the breeding program to complement the
inoculation test with the pathogen.

_ The wide number of associations between phenotypes from different loci
is hoped since the linkage desequilibrium naturally occurs in hybrids of
interespecific crosses.

It's discussed yet the relevant action of indians to cause the introgressive
hybridization. Putative natural hybrids rarely exhibits horizontal resistance
wished by breeders with respect to it's stability. The difficulty to find this kind of
resistance in the nature would contribute to the difficulty of fmding molecular
markers in Hevea.

81.



82.

9. BIBLIOGRAFIA

ALBUQUERQUE, l.M. Botânica. In: CUSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
HEVEICULTURA, 12. Belém. 1983. Apostila. Belém. FCAP/SUDHEVEA.
1983. p. 9-10.

ALFENAS, A.C. Virulence and isozyme patterns of Cryphonectria cubensis
(Bruner) Hodges, causal agent of Euca1yptus canker. Toronto, 1983. 86 p.
Tese (PhD) - Universidade de Toronto, Canadá.

ALFENAS, A.C.;MOREIRA, M.A.; BROMOSCHENKEL, S.H.; OLIVEIRA,R.
Eletroforese de proteínas e isoenzimas para a identificação de espécies de
fungos.In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA , 15.,
Viçosa. 1987. Resumos. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1987.

ALFENAS, A.C.; PETER, 1.; BRUNE, W.; PASSADOR, G.C.Eletroforese de
proteínas e isoenzimas de fungos e essências florestais. Viçosa. Universo Fed.
Viçosa, 1991. capo 5, p. 31-46: Extração de proteínas para eletroforese.

ALLARD, R.W. The genetics of host pathogen coevolution implications for genetic
resource conservation. Genetics 115: 341-352, 1987.

ALLARD, R.W. Genetic changes associated with evolution of adaptedness 10

cultivated plants and their wild progenitors. Heredity 79: 225-238, 1988.
d'AUZAC, L; lACOB, J.L.; CHRESTIN, H. Physiology of rubber tree. Boca

- -Raton., CRC Press, 1989. -

BAHIA, D.; PINHEIRO, E.; GOMES, A.R.S.; VALOIS, A.C.C.; GONÇALVES,
P.S.; MELO, l.R.V.; PEREIRA, l.P. Clones de Seringueira ( Hevea sp.
H.B.K.) Muel. Arg. Origem e Ancestralidade. Ilhéus, Bahia.
EMBRAPA/CEPLAC.1985

BALDWIN lUNIOR, T. Hevea, a first interpretation. Heredity 38: 54-64, 1947.

BEIGUELMAN, B. Curso Prático de Bioestatística. Ribeirão Preto, Rev.Brasil.
Genética, 1988. capo 4, p. 95-134. A distribuição normal.



83.

BENTHAM, G. On the north brazilian Euphorbiaceae in the colJections of Mr.
Spruce. Hook. J. Bot. 6: 638-71, 1854.

BERNIER, L.; JENG, R.S. e RUBBES, M. Differentiation of aggressive and non-
aggressive isolates of Ceratocystis u/mi by gel electrophoresis of intramycelial
enzymes. Mycotaxon 17:456-72, 1983.

BESSE, P.; LEBRUN, P.; SEGUIN, M.; LANAUD, C. DNA fingerprints in Hevea
brasiliensis ( rubber tree) using human minisatelliteprobes. Heredity 70: 237-
244, 1993.

BLASQUEZ, C.H.; OWEN, J .H. Histological studies of Dothidella u/ei on
susceptible and resistant Hevea clones. Phytopathology 53: 58, 1963.

BRASIL. Ministério da Indústria e Comércio. Superintendência da Borracha. O
gênero Hevea, descrição das espécies e distribuição geográfica. Rio de Janeiro,
SUDHEVEA ( Plano Nacional da Borracha), 1971.

BUCKLEY,D.P.; O' MALLEY,D.M. ; APSIT, V.; PRANCE, G.T. ; BAWA, K.S.
Genetics of Brazil nut ( Berth. exce/sa Humbl. e Bompl.: Lecythidaceae).
Theoret. Appl. Genet. 76:923-28, 1988.

BURDON, J.1.; MARSHALL, D.R. Isozyme variation between species and forrnae
specialis ofthe genus Puccinia. Canad. J. Bot. 59:2628-34,1981.

CAMARGO, . A.P.~ ÇA~OSO, R.M.G:;- SCHIMIDT, R.C. Comportamento-
ecológico do mal-das-folhas da seringueira nas condições ecológicas do Planalto
Paulista. Bragantia 26: 1-18, 1967.

CHEE, K.H. Assessing susceptibility of Hevea to Microcyclus u/ei. Ann. Appl.
Biology 84: 135-45, 1976.

CHEE, K.H. South American Leaf Blight. s.1. s. ed. 1983.

CHEE, K.H. Development on the study of physiologic races of Microcyclus ulei
and clonal susceptibility. Report s.l. s. ed. 1984.



84.

CHEE, K.H.; WASTIE, R.L. The status and future prospects of rubber diseases in
tropical America. Rev. Plant Pathol. 59(12): 541-7, 1980.

CHEV ALLIER, M.H. Preliminary studies of genetic variability of the gennplasm
from 1981 Amazon prospection.ln: COLLOQUE EXPLOIT ATION,
PHYSIOLOGIE ET AMÉLIORATION DE L'HEVEA, Montpellier, France,
1984. IRRDB. p. 453-62.

CHEV ALUER, M.H. Genetic variability of Hevea brasiliensis gennplasm using
isozyme markers.J, Rubb. Nat.Rubb. Res. 3(1): 42-53, 1988.

CHEVALLIER, M.H.;SOLEILLE, B.; NICOLAS, D. Polymorphisme enzymatique
et variabilité génétique de l'hévéa .Caoutchoucs et Plastiques 652:83-87.1985.

CHEV ALLIER, M.H.; LEBRUN, P.; NORMAND, P. Approach to the genetic
variability of gennplasm using enzymatic markers. In: COLLOQUE
EXPLOITATION, PHYSIOLOGIE ET M1ÉLIORA TION DE L'HEVEA,
Montpellier, France, 1984. IRRDB. p. 365-376, 1988.

CHEW, M.Y. Rhodanese in higher plants. Phytochemistry 12: 2365-67, 1973.

COMPAGNON, P .Le caoutchouc naturel: biologie, culture, production. Paris.
Maison neuve & Larose. 1986.

CONN, E.E. Biosynthesis of cyanogenic glicosides. In: WENNESLAND, B.;
C-Gl'{NLE.E.; KNOWLES;- C.J.; WESTLEY, J.; WISSIN(J, P. (eds.). Cyanide
in Biology. London. Acadernic Press. í981. p. 183-96.

DARMONO, T.W.; CHEE, K.H. Reaction of Hevea clones to races of Microcyclus
u/ei in Brazil. J. Rub. Res. Inst. Malaysia 38: 1-8, 1985.

DEAN, W. A luta pela borracha no Brasisl: um estudo de história ecológica. São
Paulo, Nobel, 1989.

DESBOROUGH, S.; PELOQUIN, J.S. Esterase isozymes from Solanum tubers.
Phytochemistry 6: 989-94, 1966.



85.

DJICKMANN, M.J. Hevea: thirty years of research in the Far East. Florida,
Univ. Miami, 1951.

DOBZANSKY, T. ; WALLACE, B. The genetics of homeostasis m
Drosophilla.Proceed. Nat. Acad. Sei. 39: 162-71, 1953.

DUCKE, A.; BLACK, G.A. Notas sobre a fitogeografia da Amazônia Brasileira.
Belém, IAN. 62 p. (Boletim Técnico, 29), 1954.

EMBRAPA. REUNIÃO SOBRE MELHORAMENTO· GENÉTICO DA
SERINGUEIRA. Manaus. 1987. Brasília. SID- EMBRAPA, 1989.

FERWERDA, F.P.e WIT, F. Rubber: Hevea brasiliensis ( Willd) Muell. Arg. In:
FERWERDA, F.P. (ed.). Outlines of perennial crop breeding in the tropics.
Wageningen, H. Weenam e Zonem, 1969, p. 457-58.

FIGARI, A. Substâncias fenólicas tóxicas ao hongo Dothidella ulei en hojas de
clones de Hevea brasiliensis. Turrialba 15: 103, 1965.

FREITAS, L.B.; MATSUMURA, A.T.S. Diferenças isoenzimáticas entre cultivares
de trigo. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O
PROGRESSO DA CIÊNCIA, 36., Belérn, 1984. Resumos. São Paulo,
Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência, 1984.

_FRY, W.E.; -EVANS, p.li. Association of formamide _hydrolase with fungal
- - --

pathogenicity to cyanogenie plants. Phytopathology 67: 1001-6,,1978.

GASPAROTTO, L.; JUNQUElRA, N.T.V. Ecophysiological variabiJity of
Microcyclus ulei, causal agent of rubber tree leaf blight. Fitopat. Brasil. 19(1):
22-28. 1994.

GASPAROTTO, L. Eletroforese. Manaus. s.ed .. 1990 (Relatório Técnico de Estágio
na Univ. de Brauschweig, Alemannha).



86.

GASPAROTIO, L.; TRINDADE, D.R. ; SILVA, H.M. Doenças da Seringueira.
Manaus, EMBRAPA-CNPSD.66p ( EMBRAPA·CNPSD. Circular Técnica, 4),
1984.

GEISEMANN, A. ; BIEHL, B.; LIEBEREI, R. Identification of scopoletin as a
phytoaJexin of the rubber tree Hevea brasiliensís. J. Phytopathol. 117: 373-76,
1986.

GONÇALVES, P.S. ; CARDOSO, M.; ORTOLANI, A.A. Origem, variabilidade e
domesticação da Hevea: uma revisão. Pesq. Agropec. Brasil. 25 (2): 135-56,
1990.

HALDANE, 1.B.S. The statics of evolution. In: HARELY, A.C.; FORD, E.B. (eds.)
Evolution as a processo London, Allen and Unwin, 1954.

HALL, R. Molecular approaches to taxonomy of fungi. Botanical Review 35: 285-
304, 1969.

HALL, T.C.; MC. COWN,B.H.; DESBOROUGH, S.; MC. LEESTER, R.C.;
BECK, G.E. A comparison investigation of isozyme fractions separated from
plant tissues. Phytochemistry 8: 385-91, 1969.

HALLÉ, F.; OLDEMAN, R.A..; TOMLINSON, P.B. Tropical trees and forest.
Berlin, Springer-VerJag, 1978.

HARRIS, H.; HOPKINSON; D.A. Handbook ofenzyme electrophoresis in human- --

genetics. Amsterdam, EIsevier, 1976.

HAS1-IIM,1.;WILSON, L.A.; CHEE, K.H. Regulation of indole acetic acid oxidase
activities in Hevea by naturally occurring phenolics. J. Rub. Res. Inst,
Malaysia 26(3): 105-111, 1978.

HASHIM, 1.; CHEE, K.H.; WILSON, L.A. The relationships of phenols and
oxidative enzymes with the resistance of Hevea to South American Leaf
Blight.J. Phytopathology 97: 322-45, 1980.



87.

HASHIM,1.; PEREIRA, J.C .R. Lesion size, latent period and sporulation in leaf
discs as indicators ofresistance of Hevea to Microcyclus ulei. J. Nat. Rub, Res.
4:56, 1989.

HELENTJARIS, M.H. KING, G.; SLOCUM, M.; SIEDENSTANG, C.; WEGMAN,
S. Restriction fragments polymorphisms as probes for plant diversity and their
development as tools for applied plant breeding. PI. Molec. -Biol. 5: 109-118,
1985.

HOLLIDAY, P. South American Leaf Blight ( Microcyclus ulei of Hevea
brasiliensis). Phytopathology papers 12:1-31, 1970.

IMLE, E.P. Hevea rubber- past and future. Econ. Bot. 32: 264-77, 1978.

INSTITUTE DES RECHERCHES SUR LE CAOUTCHOUC. Laboratoire d'
électrophorêse. In: Rapport Annuel. 1981.Paris. IRCA. p. 33-37. 1981.

INSTITUTE DES RECHERCHES SUR LE CAOUTCHOUC. Laboratoire d'
électrophorêse. In: Rapport Annuel. 1986. Paris. IRCA. p. 30-32.1986.

INSTITUTE DES RECHERCHES SUR LE CAOUCHOUC. Laboratoire d'
électrophorêse, In: Rapport Annuel. 1989. Paris. IRCA. p. 30-32. 1989.

INSTITUTE DES RECHERCHES SUR LE CAOUTCHOUC. Laboratoire
d'électrophorêse. In: Rapport Annuel. 1990. Paris. IRCA. p. 28-29. 1990.

- --

JEN-G,R.S.; HUBBES, M. Identification of aggressive and non-aggressive strains of
Cerato cys tis u/mi by polyacrilamide gradient gel electrophoresis of
intramycelial proteins. Mycotaxon 17: 445-55, 1983.

JUNQUEIRA, N.T.V. Variabilidade fisiológica de Microcyclus ulei ( P. Henn. )V.
Arx. Viçosa, 1985, 135p. Tese de Doutoramento. Univ. Federal de Viçosa.

JUNQUEIRA, N.T.V.; CHAVES, G.M.; ZAMBOLIM, L.; GASPAROTTO, L.;
ALFENAS, A.C. Variabilidade fisiológica de Microcyclus ulei. Fitopat. Brasil.
11: 823-33, 1986.



88.

JUNQUEIRA, N.T.V.; ACELINO, A.C.; CHAVES, G.M.; ZAMBOLIM, L.;
GASPAROTTO, L. Variabilidade isoenzimática de isolados de Microcyclus ulei
com diferentes níveis de virulência. Fitopat. Brasil. 12(3): 208-14, 1987.

JUNQUEIRA, N.T.V.; CHAVES, G.M.; ZAMBOLIM, L.; ALFENAS, A.C.;
GASPAROTTO, L. Reação de clones de seringueira a vários isolados de
Microcyclus u/ei. Pesq. Agropec. Brasil. 23(8): 877-93, 1988.

JUNQUEIRA, N.T.V.; GASPAROTIO, L.; LIEBEREI, R.; NORMANDO, M.C.S.;
LIMA, M.I.P.M. Especialização fisiológica de Microcyclus u/ei em diferentes
espécies de seri ngueira. Identificação de grupos de patótipos. Fitopat. Brasil.
14: 147 (Resumo), 1989.

JUNQUEIRA, N.T.V.; LIEBEREI, R.; KALIL FILHO, A..N.; LIMA, M.I.P.
Components of partial resistance in Hevea clones to rubber tree leaf blight
caused by Microcyclus ulei. Fitopat. Brasil. 15(3): 211-14, 1990.

JUNQUEIRA, N.T.V.; KAUL FILHO, A..N.; ARAÚJO, A..E. Genética da
resistência da seringueira ao Microcyclus ulei. Fitopat. Brasil. 17(2): 149-50,
1992.

JUNQUEIRA, N.T.V.; MORAES, V.H.F.; LIEBEREI, R.; GASPAROTTO, L.
Induced poliploidy potentiaJ for improving resistance in Hevea clones to rubber
tree leaf blight. Fitopat. Brasil. 18(1): 12-18, 1993.

JU~Q~IRA, N .r.V.--_ Resistência _de espécies de seringueira ( _Hevea spp) a
diferentes isolados de Microcyclus ulei. Fitopat. Brasil.( no prelo) , 1994.

KALIL FILHO, A..N. Potencial de produtividade e estabilidade fenotípica na
caracterização de clones de seringueira (Hevea sp). Piracicaba, 1982, II6 p.
Dissertação ( Mestrado). Escola Superior de Agricultrua Luiz de Queiroz,
Universidade de São Paulo.

KALIL FILHO, A..N.; MIRANDA FILHO, J.B.; CARDOSO, M.; ORTOLANI,
A.A. Correlações fenotípicas e influência do clima na produção de clones de
seringueira ( Hevea spp). In: CONGRESSO NACIONAL SÔBRE



89.

ESPÉCIES NA TIV AS , 1. Campos do Jordão, 1982. Anais. São Paulo,
Instituto Florestal, 1982b. p. 1004-10.

KALIL FILHO, A.N. Rapport d' stage realisé a l' IRCA-Côte d' Ivoire au sein du
programme amélioration génétique de }"Hévéa. Côte d' Ivoire. IRCA, 1989.

KALIL FILHO, A.N.; JUNQUElRA, A.N. Bases e procedimentos para o programa
atual de melhoramento de seringueira no CNPSD-. Manaus, EMBRAPA-
CNPSD. 13p. (EMBRAPA-SID). 1989.

LANGDON, K.R. Relative resistance or susceptibility of several clones of Hevea
brasiliensis and Hevea brasiliensis x Hevea benthamiana to two races of
Dothidella ulei. PI. Disease Rep. 49: 12-14,1965.

LANGFORD, M.H. South American Leaf Blight of Hevea rubber trees.
Washington, USDA Technical Bulletin, 882, 1974.

LA WRENCE, W.J.C. Melhoramento Genético Vegetal. São Paulo. EDUSP, 1980.

LEBRUN, P.; CHEVALLIER, M.H. Starch and polyacrilamide gel electrophoresis
of Hevea brasiliensis: a laboratory manual. Montpellier. IRCA-ClRAD
publishers. 1988.

LERNER, I.M. Genetic homeostasis. Edinburgh, Oliver and Boyd, 1954.

-LIEBEREI, R. Studieson morphological and physiological factors of Hevea-species,
responsible for resistance to infection with Microcyclus ulei, the causal agent of
SALB. Manaus, EMBRAPA-CNPSD, 1981.

LIEBEREI, R. Cyanogenesis of Hevea brasiliensis during infection with
Microcvclus ulei. J. Phytopat. 115: 134-46, 1986.

LIEBEREI, R.; SCHRADER, A.; BIEHL, B.; CHEE, K.H. Effect of cyanide on
Microcyclus ulei cultures. J. Rub. Res. Inst. Malaysia 31: 227-31, 1983.



90.

LIEBEREI, R.; SELMAR D.; BIEHL, B. Metabolization of cyanogenic glucosides
in H. brasiliensis. PI. Systemat. Evol. 150: 49-53 , 1985.

LIEBEREI, R.; BIEHL, B.; GIESEMANN, A.; JUNQUElRA, N.T.V. Cyanogenesis
inhibits active defense reactions in plants PI. Phys, 90: 33-6, 1989.

LIU, E.H. Substrate specificities of plant peroxidase isozymes. In: MARKERT, C.L.
( ed.). Isozymes. New York, Academic Press, 1975. p. 837-49.

MARTIN, N.B. ; ARRUDA, S.T. A produção brasileira de borracha natural:
situação atual e perspectivas. Informo Econôm. 23 (9): 9-51. 1993.

MARTIN, N.B.; ARRUDA, S.T. Rentabilidade da cultura da seringueira. Informo
Econ, 22(7): 37-65, 1992.

MARTINS, E.M.F.; MORAES, W.B.C.; CARDOSO, R.M.G.; KUC, J. Purification
and identification of a substance conected with resistance in rubber (H.
brasiliensis to the fungus Dothidella ulei. O Biológico 36: 112, 1970.

MA TÉRIAS PRIMAS. Gazeta Mercantil. São Paulo. 22 e 27 de abril de 1992.

MILLER, J.W. Differential clones of Hevea for identifying races of Dothidella u/ei.
Pl. Diso Repo 30: 187-90, 1966.

MILLER, J.; CONN, E.E. Metabolism of hydrogen cyanide by higher plants. Pl.
Pl)yso.65: 1199-1202, 1980.

MYERS, D.F.; FRY, W.E. Enzymatic release and metabolism of hydrogen cyanide
in sorghum infected by Gloeocercospora sorghi. Phytopathol, '68: 1717-22,
1978.

NARA YANAN, R.; HO, C.Y.; CHEN, K.T. Clonal nursery studies in Hevea. IH.
Correlations between yield structural characters, latex constituents and plugging
index. r.Rubo Reso Insto Malaysia 24(1): 1-14, 1974.



91.

NEALE, D.B.; WEBER, J.C.; ADAMS, W.T. Inheritance of needle tissue isozymes
in Douglas-fir. Cano J. Genet. Citol. 26: 459-68, 1984.

NEI, M. Estimate of average heterozigosity and genetic distance from a small
number of individuals. Genetics 89: 583-90, 1978.

ONG, S.H. Cytotaxonomic investigations of the genus Hevea. Kuala Lumpur, 1979.
192 p. Tese ( PhD) - Universo of Malaysia,

PAIVA, J.R. Variabilidade enzimática em populações naturais de seringueira (
Hevea brasiliensis ( WiJld) ex Adr. de Juss.) MueJ. Arg. São Paulo, 1992.142 p.
Tese de Doutoramento. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
Universidade de São Paulo.

PAIV A, J .R.; KAGEY AMA, P.Y.; VENCOVSKY, R. Outcrossing rates and
inbreeding coefficients in rubber trees ( Hevea brasiliensis) Willd ex. Adr. de
Juss. MuelIer Arg.) Rev. Brasil. Genét. 16(4): 1003-12, 1993.

PA YNE, R.H.; HUNTSMAN, R.G. Evidence for association between alleles at two
unJinked loci GLO ( Glyoxalase I ) and Hp ( Haptoglobin). Hum. Hered. 32:
208-15, 1982.

PINHEIRO, E.; LIBONATI, V.; CASTRO, C.; PINHEIRO, F.S.V. A enxertia de
copa na formação de seringais de cultivo nos trópicos úmidos da Amazônia.Irn
ENBRAPA (ed.) Enxertia de copa em seringueira. Manaus. EMBRAPA-
CPAA, 1989 p. 63-72. _

PINTO, N.A.P. A política da borracha no Brasil: a falência da borracha vegetal.
São Paulo. Hucitec. 1992.

PIRES, J .M. Revisão do gênero Hevea: descrição das especies e distribuição
geográfica. Relatório Anual. Belém, Instituto de Pesquisa Agropecuária do
Norte, 1972. p. 6-66. ( Projeto Botânica Subprojeto revisão do gênero Hevea.
SUD~EVEA/DNPEAlIPEAN), 1973.



91.

PIRES, J.M. Notas de Herbário I ( Hevea camargoana) n.sp) Museu Paraense
Emílio Goeldi, Série Botânica, Belém, 52: 1-11, 198].

PRICE, S.C.; ALLARD, R.W.; HILL, J.E.; NAYLOR, J. Association between
discret genetic loci and genetic variation for herbicide reaction in plant
populations. Weed Sci. 33:650-53, 1985.

REIS, A.C.F. O seringal e o seringueiro. Rio.de Janeiro, Ministério da Agricultura,
SIA, 1953.

RICK, C.M.; FOBES, J.F. Association for an alIozyme with nematode resistance.
Rep. Tomato Genet. Cooperation 24/25, 1974.

SANTOS, M.M.; MESTRINER, M.A. Isozyme extraction from mature oil palm (
Elaeis guineensis ( Jacq ) Ieaves for electrophoretic studies. Rev. Brasil.
Genétic. 12(3):655-57, 1989.

SANTOS, M.M.; SIMÕES, A.L.; MESTRINER, M.A. Oil paIm (Elaeis guineensis
JACQ) esterase genetic poIymorphism revealed by isoelectric focusing in
polyacriIamide gel. Rev. Brasil. Genét. 16(3):679-83, 1993.

SCHULTES, R.E. Estudo preliminar deI genero Hevea en Colombia. Rev. Academ.
Colombiana de Ciências Exactas 6: 331-38,1945.

SCHULTES, R.E. WiId Hevea: an untapped source of germplasm.J. Rub. Res. Inst.
Sri Lanka 54(1):227-57, 1977. -

SEIBERT, R.J. A study of Hevea in the Republic of Peru. Ann. Missouri Bot.
Garden 34: 261-352, 1947.

SEIBERT, R.J. The uses of Hevea for food in relation to its domestication. Ann.
Missouri Bot. Garden 35: 117-121,1948.

SELMAR, D.; LIEBEREI, R.; BIEHL, B.; CONN, E.E. Alfa Hydroxynitrilo lyase in
Hevea brasiliensis and its significance for rapid cyanogenesis. PI. Physiol. 75:
97-101, 1989.



93.

SIMMONDS, N.W. Breeding horizontal resistance to South American Leaf Blight.
J. Nat. Rub. Res. 5(2): 102-13,1990.

SIMONS, M.D. Polygenic resistance to plant disease and its use in breeding
resistant cultivars. J. Environrn. Quality 1(3):232-40, 1972.

SNEDECOR, W.G. Statistical methods. 5- ed. Ames, Iowa. Iowa State University
Press. 1966.

SOLEILLE, B. Étude de Ia variabilité enzyrnatique chez Hevea brasiliensis. Paris.
1.1984. 163 p. These de Docteur de 3ême cicie. Université de Paris-Sud Centre
D' Orsay.

STIPES, RJ.; EMERT, G.H.; BROWN, R.D. Differentiation of Endothia gyrosa
and Endothia parasytica by disc electrophoresis of intramycelial enzymes and
proteins. Mycologia 74: 138-9. 1982.

STASKAWICZ, BJ. Molecular genetics of plant disease. In: CALLOW, I.A. (ed.),
Biochemical plant pathology, New York, John Wiley, 1983. p. 199-214.

STUBER, C.W. Molecular markers in the manipulation of quantitative characters.
In: BROWN, A.; CLEGG, M.; KAHLER, A.; WEIR, B. Plant population
genetics, breeding and genetic resources. Sunderland, Minnesota, Sinauer
Associares, 1987.p. 334-50.

SWAMINATHAN, . M.S; Recent
INTERNATIONAL RUBBER
Proceedings v. 5, p. 143-57.

trends in. the -plant breeding. IN~
CONFERENCE, Kuala. Lumpur, -1975~

TAN, H. Strategies in rubber tree breeding. In: ABBOT, AJ.A.; ATKIN, R.K. eds.
Improving propagated crops. London, Academic Press, 1987. Chapter 2, p.
27-62.

TANKSLEY, D.H.; MEDINA FILHO, H.P.; RICK, C.M. The effect of isozyme
selection in metric characters in an interspecific backcross of tomato-basis of an
early screening procedure. Theoret.Appl. Genet. 60: 291-96, 1981.



94.

TANKSLEY, S.D.; ORTON, T.J. Isozymes in plant genetics and breeding. Part B.
Amsterdam, EIsevier, 1983.

TANKSLEY,.S.D.; HEWITT, J. Use of molecular markers in breeding for soluble
solids content in tomato: a re-examination. Theor. Appl. Genet. 75: 811-23,
1988.

VALOIS, A.C.C. Expressão de caracteres em seringueira e obtenção de clones
produtivos e resistentes ao mal-das-folhas. Pesq. Agropec. Brasil. 18(9):1015-
20, 1983.

WYCHERLEY, P.R Rubber. In:SIMMONDS, N.W. (ed.) Evolution of crop
plants. Edinburgh, Scotland, Longman, p. 77-86, 1976.

WYCHERLEY, P.R The genus Hevea. In: WORKSHOP ON
INTERNATIONAL COLLABORATION Hevea BREEDING AND THE
COLLECTION AND ESTABLISHMENT OF MATERIALS FROM
NEOTROPIC, Kuala Lumpur, 1977. Proceedings Kuala Lumpur.

WOOLF, B. On estimating the relation between blood and disease. Ann. Hum.
Genet. 19: 251-53, 1955.

YATES, F. Contingency tables involving small numbers and '"I: test. J. Royal
. Statist, Soe, Suppl. 1: 217-35, 19~4.

ZOUROS, E.; FOLTZ, D.W. The use of allelic isozyme variation for the study of
heterosis. Isozymes. Current Topics in Biology and Medical Research 13:1-
59, 1987.



to. ANEXO

Anexo - Fenótipos enzimáticos e nível de resistência aos isolados dos grupos I e 11
de M ulei de clones de seringueira (Hevea sp)

Cloae AOH PGI SKD 6PGD LAPI MOHI Resistêocia Resistàlcia I ResistêDcia Resistêncial

Esporu1açio" Esporulaçlo Düm.Lesôes Dilm. Lesões

Grupo I Grupon Grupo I GrupoU

H. CQIIlPO"" 2 4-3 2 1 4 3-2
H.rigidit 2 4-3 4-2 1 4-1 4-2
H.piolr. 2 4 3-2 2 3-2 3-2
H. nitida 2 4 2 2 4 2
H.Ct1llll11"g 1' 4 2 3-2 4 4
H.sp/"IIC. 2-1 2-1 2-1 3-2 5-4 2
MOF 180 2-1 1 1 2 5-3 3-2 1 6 0.5 1,8
LCB SIO 2-1 2-1 2 3-1 4 3-2 10 10 3,5 3.2
PFB S 1 2-1 4-1 3-2 5 2 2 6 1,5 1,5

2-1 3-1 2 2 3 3-2 10 10 2.5 3
PB86

PB 23S 2-1 2-1 2 2 5-3 2 10 10 2,8 3,2
Fx 3864 2-1 I 2 2 5-3 3-2 7 9 1,6 3,0
Fx 98S 2-1 3-2 2 2 3 2 I 9 0,5 2,5
Fx 2261 2 3-2 2 2 5-3 2 2 7 I 1,5
Fx2S 2 3-2 5-2 2 5-3 4-2 7 7 2,0 2,0
Fx 3844 I 2-1 2-1 2 3 2 5 3 1.7 1,6
RRlMS27 2 3 2-1 3-2 3 3-2
RRlM600 2-1 3-1 2 2 4-3 3-2 10 9 3,4 2,5
1AN873 2-1 2-1 2 2 5-3 2 9 10 3,4 3,5
1AN2388 2-1 2 2 3-2 5 2 5,5 5,5 2,5 2,5
PIO 2 3 2 2-1 4 2 3 2 3,0 1,0
PA3I 2 3-2 2 3 5 2 2 4,5 0,2 1,5
CNS BT 7831 2 3 2 2 4 4-2
CNSBT783S 2 3 2 2 4 4-2
CNSBT7838 2 3 2 2 4 2 3 4,5 3,0 2,5
CNSAM774S 2 3 2 2 4 4-2 I 4 0,3 1,2
F §SI2 3 4 3 3-2 3-2 4-1 6 5 1,5 1,2
CNSAM1203- 2 4-3 . 3:;.2. 2-1 4-2 4-2 -
CNSAM820S " 2 4-2 3-1 3-2 5-2 4-2
CNS AM 8204 2 3 3 3-2 4 4
CNSMf77S2 2-1 2 2 3 4-2 2 2 4 1,5 1,8
CNS AM 7701 2-1 3-2 2" 2 4-3 2 4,5 3,5 2,0 2,5
CNS AM 7718 2-1 4-1 4 3-2 5-4 2-1 I 4 0,6 1,5
CNSAM7907 2 4-3 4-2 2 4-3 4-2 2 3,5 2,0 1,5
CNSAM773I 2 4-1 3 2-1 5-3 2
CNSAM766S 2 4-2 4 2 5-3 I 5,5 5,5 2,5 2,8
CNS AM 7623 I 2 4 I 5 2 I 5,5 0,5 5,5
CNS AM 7704PI 2 3-1 6-3 3-2 4-2 4-2 3 5 0,8
FX4098PI 2-1 3-1 2 2 3 3-2 3 9 0,8
FX98SPI 2-1 3-2 2 2 3 2 3 3 1,3
FX392SPI 3-2 4-3 3-2 I 3 4-2 10 2 4,2
FX 3899PI 3-2 4-1 3-2 2-1 3-2 4-2 9 I
1AN6IS8Pl 2-1 4 2 2-1 4-2 4-2 I I 0,7



96.

IAN 6323P1 2-1 3-2 3-2 2 3-2 2 9 9 4,0
IAC 222 2-1 2-1 2 2 5-3 2 3 3 0,9
IAN 3087 2-1 4-3 2 2 3 3-1 10 6 3,2 1,0
IAN 2878 1 3-1 2 2 3 2 9 6 3 1,2
IAN 2880 3-2 4-3 2 2 3-2 2-1 10 2 3,5 1,0
IAN717 1 3-2 3-2 3- 3 2 10 1 4,0 0,6
IAN 3193 3-2 3 2 2 3-2 2 9 2 4,0 1,1
IAN2909 3-2 4-3 2 2 3-2 2-1 9 1 2,2 0,3
IAN6323 2-1 3-2 3-2 2 3-2 2 9 7 2,6 2,0
IAN 3()4.4 3-2 4-3 3-2 3-2 3-2 3-2 10 2 3,0 1,2 -
IAN710 2 4-3 4-2 2 3 2 7 7 2,0 2,0
IAN 61S8 2- 4 _2 2-1 4-2 4-2 7 4 2,0 1,5
Fx3899 3-2 4-1 3-2 2-1 3-2 4-2 9 2 2,5 1,2
Fx 3810 3-2 4-3 3-2 2-1 3 4-2 10 2 3,5 1,0
Fx 2804 3-1 4-3 3-2 2-1 4 4-2 10 2 3,0 1,0
Fx 392S 3-2 4-3 3-2 1 3 4-2 10 2 3,8 1,2
Fx S67 3-2 4-3 3-2 2-1 4 2-1 9 1 3,0 1,0
AM/86114 1 4-1 2 2-1 3-2 2 9 7
AM/86141 2 4-3 2 2 2 3-2
AM/86/1.j8 2-1 4-3 2 2 4-3 4-2 1 3
AM/86131S 2 4-1 2 2 4 4-2 7 9
AM/86/1S0 2-1 4-1 2 2 4 4-3 9 9
AM/861984 1 4-2 2 2 3-2 4-2 3
AM/861117 2-1 4-3 2 2 4-3 4-2
AM/86/224 2 4-1 2 2-1 4-3 2 3
AM/86/18 2 4-1 2 2 4-3 2 9 7
AM/86/120 2-1 4-3 2 2-1 3-2 4-3
AM/8611062 1 4-2 2 2 3-2 2 1
AM/8ól4IS 2 4-3 2 2 3-2 3-2 5
P17 2-1 4-2 2 2 4-3 4-2 1 1 0,3 0,2
P113 2 4-3 2 2-1 3-2 4-2 5 8 1,8 2,4
P12 2-1 4-3 2 2 3-2 4-2 5 5 1,2 1,6
PilO 2-1 4-3 2 2-1 4 4-2 1 1 0,4 0,5
P16 2-1 4-3 2 2 3-2 4-2 1 0,6
P111 1 4-2 2 2-1 3-2 2 O O
P1IS 2 4-2 2 2 4-3 2 2 7 1,6 2,1
PI8 1 4-3 2 2 3-2 2 2 7 1,1 1,2
PI12 -_--2-1 4-3 - 2 2 - 3-2 4-2 5 1,8
AMl86/2I061C 2 4-3 2 2-1 -4 :::4-2 3 -

AM/86/3S4 2-1 4-1 2 2-1 4-3 3-2 9 9
AM/86/29 2-1 4-1 2 2-1 4-3 4-3 3 5
AM/861116 2-1 4-3 2 2-1 4 3-2 3 3
AM/86/126 2-1 4-3 2 2 4-3 2
AM/861106 1 4-1 2 2 3-2 2 9 9
AM/861229 2-1 4-3 2 2-1 4-3 2 3
AM/86/1241 2-1 4-3 2 2-1 4-3 4-2 2 9
AM/86/318 2 4-1 2 2-1 4-3 4-2 3 3
AM/86/271 2-1 4-1 2 2 4-3 4-2 5
AM/861433 1 4 2 2-1 3-2 4-3 7 7
AM/86/197 2 .4-3 2 1 4-3 4-2
AM/86/ISI4 2 4-2 2 2 3-2 4-2 5 1 --
AM/86/37 2 4-1 2 2 4-3 2 9

-AM/86/12961C 2-1 4-3 2 3 4-2 2
AMl86I2206/C 2-1 4-3 2 1 2 2 3

~
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lAN6486 2-1 3 2 2-1 4-3 4-2 3,5 4,5 2,0 3,0
AM/87/8321C 2-1 3-1 2 2 4 2 3 5
AM/87/10~6IC 2 4-3 2 2-1 4 2 I
AM/86/1906lC 2 4-3 2 2 4 4-1
AM/87fll961C 2-1 4-3 2 2-1 4-2 4-2 3
AM/87/9321C 2-1 4-3 .2 2-1 4-2 2
AMl.87/923/C 2 4-3 2 2-1 4 2
AM/87I9H/C 2~1 4-3 2 2-1 4 4-2 5 3
AM/87/944/C 2-1 4-3 2 2-1 4 4-2
AM/87/1022lC I 4-3 2 2-1 4 2 2

• Tipo deesporulação de acordo com a escala proposta por JUNQUEIRA et al. ( 1988), modificada por
GASPAROTTO e JUNQUEIRA ( 1994 ).


