
A.I03 A.I04

ELIMINAC;Ao DE CROMOSSOMOS EM Paspalum subciliatum. Elcniza de
Victor Adamowski. Maria Suelv Pagliarini. Depto. de Biologia Celular e
Gcnetica -UEM, Maringa-PR e Luiz Alberto Rocha Batista. CPPSE/
EMBRAPA, SaD Carlos-Sr.

No gCncro Paspalum, a maioria das cspccics saD tctrapl6idcs
(2n=4x=40). A tctraploidia, contudo, pode sa originada de duas formas, ou seja,
par duplica~o do pr6prio gcnoma ou par hibridiza~o interespecifica. A
prescn~ de diacineses com in6meros tetravalcntes indica autotetraploidia com
dais gcnomas hom610gos, enquanto ausencia ou baixo n6mcro de tctravalentes
sugere alopoliploidia. Estudos de comportarnento mei6tico realizados em
in6meras esptcies revelam que a maioria dos polipl6ides enquadram-se no
primeiro caso, ou seja, saD autotetrapl6ides. A analisemei6tica de urn acesso de
Paspalum subciliatum (BRA-O14842), no entanto, revelou urn CODlportamento
difcrenciado. Polipl6ide, com 2n=4x=40 cromossomos, aprescntou associa~o
cromoss6mica apenas em bivalcntes, sugerindo alopoliploidia. Os 20 bivalentes
dispunham-se regularmente na placa equatorial na mctafase I. Na anafase I,
contudo, os cromossomos aprescntavam difcrentes mobilidades no fuso, ou seja,
cnquanto urn conjunto ascendia para os p6los, 0 Dutro aprescntava retardo
anafasico. Na maioria das vezes 0 conjunto rctardatario permanecia em metafase
formando urn nuclco na tel6fase I. Outras, obscrva-se segrega~o cromoss6mica,
por6n os cromossomos nao conseguiam atingir os p6los e formavam dais
nuclcos ern adi~o dos dais originados pelos cromossomos que ascenderam em
primeiru lugar. Na pr6fase II os nucleos adicionais ainda cram visualizados.
Contudo, na mctafase II, todos os cromossomos compartilhavam novamente da
mesma placa. Na anafase II, todo 0 fcnomeno obscrvado na anafase I se repetia e ,
na tel6fase II nucleos adicionais se fornlavam. Urn, dais, tres ou quatro
micr6sporos binucleados Coram observados nas tetrades. Elimina~o de
cromossomos via micronucleos tern sido obscrvados em algumas esptcies
alopolipl6ides quando os dais conjuntos crom0ss6micos nao aprescntam a
mesma mobilidade anafasica. 0 comportamcnto mei6tico observado ern
Paspalum subciliatum sugere que esta e urna esptcie alopolopl6ide onde os
cromossomos de urn dos parcntais e eliminado. Este comportamcnto
possivelmcnte nao acarreta altera~o no nilmero de cromossomos da esptcie ern
questao, pais, na maioria dos casas, polipl6ides de Paspalum saD apomiticos.
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CITOGENETICA EM ESPECIES DE BROMELIACEAE.
Ana Lucia Cotias de Oliveira. Maria Lenise Guedes. Jorge
Clarencio S. de Andrade*. Moema C. Bellintani*e Daniel S.
~. Laboratorio de Citogenetica vegetal -Dpto. de Biologia -
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ADERENCIA CROMOSSOMICA EM Paspaluln sp. (ACESSO BRA-OI4176).
Patricia Matias de Freitas Eleniza de Victor Adamo ki Maria Suel
~. i)epto. de Biologia Celular e Genetica -UEM, Maringa-PR e ~
Alberto Rocha Batista. CPPSE/EMBRAPA, Sao Carlos-Sr.

Aderencias cromossbmicas Coram relatadas pela primeira vez em milho
como resultado de wna muta~o provocada por wn gene recessivo denominado
sticky (st), termo que caracteriza muito hem a conforma~o estrutural dos
cromossomos afetados. Convencionalmente, aderencias compreendem intensa
aglomera~o cromatinica obscrvada em todas as fasts da meiosc e causam aborto
de p61en. A grau de exprcssividade fenotipica das aderencias, contudo, e bastante
variado. A analise meiotica do acesso BRA-O14176 de Paspalum sp., da cole~o
de gamoplasma do Centro de Pcsquisa de Pecuaria do Sudeste
(CPPSE/EMBRAPA -Sao Carlos-SP), revelou a ocorrencia de wn tipo
diferenciado de aderencia cromossOmica. Neste acesso, com 2n=40
cromossomos, ate a metoifase I observavam-se apenas as anormalidades
caracteristicamente relatadas em Paspalum poliploide, ou seja, associal:<>es
cromoss6micas multivalentes e ascens6cs precoces. A partir da an;ifasc I,
contudo, as celulas comef;3(am a exibir pontes que nao sc rompiam com a

I' forma~o do nuclco telofasico. Como consequencia, os dais nuclcos
permancciam aderidos par espessas pontes de aderencia. Tais pontes persistiam
apas a citocinese e na profasc II ainda podiam ser visualizadas. Durante a
segunda divisao, a partir da metoifase II as aderencias voltavam a se manifestar.
Nas anafases surgiam novamcnte pontes que nao sc rompiam com a forma~ao do
nuclco tclor3sico e, em muitos casos, pcrsistiam, inclusive, entre dois
microsporos ja isolados da tetrade. Embora nem todos os pendOes analisados
tenbam sido acometidos pela anormalidade, aqueles afetados aprescntaram altos
niveis de aderCncia envolvl.-ndo a maioria das celulas da antera: Nas anteras
afetadas, a maioria das tetrades foi :!normal. Varios agentes sao relatados como
causadores de aderCncias cromossOmicas. Dcntre eles destacam-se as 'radia~Oes,
temperatura, produtos quimicos, conteudo e acidez do solo. as resultados obtidos
ate 0 momento, cntretanto, favorecem a hipotese dc que a aderCncia observada
neste acesso de Paspalum e de origem genCiica.
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As bromelias constituem urn grupo de plantas que tern
de~pertado grande intere~se em estudos botanicos, ecol6gicos e
evolutivos. Estao repre~entadas par 2.500 especies. em 46
generos. Sac exclusivamente americana~, com exce~ao de uma
unica especie, Pitcairnia feliciana. que e africana. Somente 6,5%
das especies conhecidas foram estudadas ate hoje. Varias especies
nativa~ do estado da Bahia estao sendo estudadas neste laborat6rio.
Neste trabalho ~ao analisada~ pela primeira vez as especies
Encholirium spectabilis. Hohenbergia stellata e Bramelia
laciniosa. De plantas mantidas em casa de vegeta~ao. obteve-se
raizes que foram tratadas com 8-hidroxiquinolini} 0.OO2M it 18°C
par 4h, fixadas em etanol acetico 3: 1 par 18-24h e con~ervadas em
:ilcool a 70%. As raizes foram corada.o; pel0 metodo de Feulgen e
as la~inas preparadas pela tecnica de e~magamento. De cada
especie foram contadas pelo men os cinco matafases. E. spectabilis
tern 2n=50. H. stellata 2n=50 e B. laciniasa 2n= 150 cromossomo~.
Estes sac extremamente pequeno~, variando de 0,4 a 1,131J.m. Em
H. stellata pode-se distinguir cromo~~omos de 3 diferentes
tamanhos. dentro desses limites. Nas outras 2 especies, observou-
se ceria uniformidade de tamanho. Estes dados concordam com 0
numero basico x=25, admitido para a familia. sendo B. laciniasa
analisada, urn hexapl6ide.
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