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CARACTERIZAÇÃO BIOQuíMICA DE GERMOPLASMA DE
FRUTEIRAS

Garfos da Silva Mertins'; Marli Gosta José Maria

Demétrio Gele": Hyroyuri tketeni": Tadashi Kejite" e Hiroto

Yoshioke"

Definir metodologias de análise de eletroforese de iso-

enzimas para as principais culturas de interesse regional

(pimenta-do-reino, urucuzeiro, cupuaçuzeiro, guaranazeiro e

castanheira-do-brasi/) e caracterizar, através de marca dores

isoenzimáticos, as coleções de germoplasma destas cultu-

ras.

Os resultados utilizando-se folhas jovens mostraram

que dos cinco sistemas de enzimas adotados, somente as

enzimas menadione redutase (MNR) e málica (ME) apresen-

taram bons resultados. Em pimenta-do-reino ocorreu bande-

amento nas dez amostras estudadas, com ambas as enzi-

mas; no urucuzeiro somente houve bandeamento para duas

amostras em ME; enquanto que o cupuaçuzeiro não apre-

sentou bandas.

Pode-se concluir que os procedimentos utilizados fo-

ram eficientes para a obtenção de bandas enzimáticas em

duas espécies de interesse regional (pimenta-do-reino e uru-

cuzeiro), servindo para caracterizar e separar indivíduos den-

tro de coleções de germoplasma.
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o sistema MNR poderá ser utilizado com sucesso para

a maioria das espécies testadas na obtenção de bandas en-

zimáticas, permitindo também a caracterização e diferencia-

ção de indivíduos.

Os resultados permitem concluir que quatro sistemas

enzimáticos, malato desidrogenase (MDH), Shikimato desi-

drogenase (SDH), 6-fosfogluconato desidrogenase (6PG) e

fosfoglucose isomerase (PGI) podem ser utitizedos. para ca-

racterização genética de germoplasma de pimenta-do-reino,

pois apresentaram bandas polimórficas, enquanto que ME e

isocitrato desidrogenase (IDH) apesar de apresentarem ban-

das, estas foram monomórficas e não servem para discrimi-

nar diferenças genéticas entre acessos.

A través da caracterização de cultivares de urucuzeiro

pela análise de isoenzimas em gel de poliacrilamida pode-se

concluir, com base nas freqüências alélicas, que existe uma

grande semelhança entre as populações Piave Vermelha e

0097-Capitão Poço; isto faz sentido, considerando que a

0097-Capitão Poço é uma cultivar melhorada genetica-

mente, obtida a partir de seleção em Piave Vermelha, o que

comprova a eficiência da metodologia utilizada.

Por meio da caracterização genética do Banco A tivo de

Germoplasma de Pimenta-do-reino, através de eletroforese

de isoenzimas em gel de poliacrilamida, foi possível concluir

que a maioria dos sistemas enzimátlcos apresentaram bom

padrão de bandas, sendo que cinco puderam ser interpreta-

das geneticamente. Este método juntamente com o do gel

de amido pode ampliar as informações obtidas sobre a estru-

tura genética das espécies de interesse.

Os resultados obtidos permitiram viabilizar a implanta-

ção do Laboratório de Genética de Plantas na Embrapa

Amaz6nia Oriental, com tecnologia para análise de isoenzi-

mas, em dois métodos (gel de amido e gel de poliacrilamida).

Esta técnica permitirá a análise da estrutura genética de es-

pécies tropicais de interesse regional.
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