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CARACTERIZAc;:Ao DO NOMERo DE CROMOSSOMOS

I Syagrus coronata Becc (ARECACEAE).
DE NUMEROS CROMOSs6MICOS DE ALGUMAS FRUTEIRAS

CUL TIV ADAS EM PERNAMBUCO. Jailson Gitai c Marcelo Guerra.
Laboratorio dc Citogenetica Vegetal, Departamento dc Genetica, UFPE,
Rccife-PE.SP.

~

CEP 14870-
000)

, Esta palmeira de porte robusto com longas
l inflorescencias e com os peciolos foliares persistentes
,no tronco em cinco quinas, lembrando uma coroa, pode
iller utilizada como importante adorno ornamental.Fornece
Icachos grandes, podendo chegar ate 2m de I
Icomprimento.Seus frutos podem fornecer oleo e castanha
IPelasua amendoa adocicada e saborosa.No preparo de
'lAminas para contagem de cromossomos, foram

primeiramente coletadas pontas de raizes de sementes
I recem germinadas em sphagnum e postas em 8-
hidroxyquinoleina 0.03% por 5 horas, a temperatura

lumiente. Apos esse tempo foram fixadas em solu9ao 3:1
lalcool 70%e armazenadas em geladeira podendo permanecer
'I ate 0 uso. As raizes eram lavadas em agua destilada por

!~ ;3 vezes por 10 minutos, hidrolizando-as em HCL IN e!
~ 60OC por 12 minutos. Depois, foram lavadas novamente

~ por 2 vezes em agua destilada por 2 minutos macerando-'E 
as em seguida com bastao de ferro a regiao

E ~ristematica em Acido acetico 45%. A colora9ao foi

ft
[ feita com Giemsa 2% e a montagem com bAlsamo do Canada.

~~s secagem as lAminas foram observadas e fotografadas
para determina9ao do nUmero de cromossomos. Observou-se

j na especie um nUmero constante 2n=32.
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A citogenetica das especies de fruteiras cultivadas em PernambuCo c
I ainda muito mal conhecida. Tendo em vista a crcsccnte expansao da

fruticultura no Estado iniciamos urn projeto de analise eitogcnCtica dessas
espicies visando fornccer dados cariotipicos basicos para uma posterior

I caraeteriza~ao dctaIhada das espicies de major interesse. Neste trabalho,
apresentamos os resultados sabre as seguintes espicies: ca~u (Anacardium
occidentale L.), carambola (Averrhoa carambola L.), tamara (Phoenix

I dactyli/era L. var. ThOOr). e var. Zahidi), oiti (Licania tomentosa Benth.),

mamao (Carica papaya L.), jambo-do-Para (Eugenia malaccensis L.) e

duas eultivares de banana (Musa cavendishii Lamb.). As semcntes foram
I pastas para germinar.em placas de Petri. As .raizcs das cultivarcs de
I banana foram obtldas de plantas eultlvadas in vitro no

CNPMF/EMBRAPA. As raizcs foram colctadas, prc-tratadas com 8-
hidroxiquinoleina e fixadas em ctanol acetico 3: I. As laminas foram
coradas convcncionalmentc com Giemsa. Os numeros cromossomicosI
encontrados foram: 2n=40 em caju, 2n=22 em .carambola, jambo-do-Para e
oiti, 2n=36 em ambas as varicdades de tamara, 2n=18 em mamao e 2n=22
e 2n=33 nas cultivares dipl6ide e tripl6ide de banana, respcetivamente. Em

! caju, 0 tercciro par cromossomico destacou-se par aprescntar satelite no

I bra~o curto. Em banana foi observado I unico cromossomo com urn
grande satelitc na cultura tripl6ide e com urn satclite menor na dipl6ide.Os
majores cromossomos foram encontrados em tfunara e os menores emI 
mamao e caju. 0 cari6tipo de tamara apresentou malar assimetria
cariotipica com 18 cromossomos majores e 18 menores.I 
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V ARIABILIDADE CITOGENETICA ENTRE CUL TIV ARES DE
LARANJA DOCE (Citrus sinensis Osb.). Andrea Pedrosa], ~
~I e Walter Soares Filho2. l-Dcpartamento dc Genetica. CCB,
UFPE, Recife, PE; 2-CNPMF, EMBRAPA, Cruz das Almas, BA.

....DE1ERMINA<;:AO DO NUMERO DE CROMOSSOMOS EM ACESSOS
;; DE Paspalum (GRUPO PLICATULA). Suelv Ywni Takavama. ~
~ Matias de Freitas. Maria Suelv Paeliarini. Depto. de Biologia Celular e
II G~tica, UEM, MaringIi-Pr e Luis Alberto Rocha Batista. Centro de
~ Pcsquisa de Pecuaria 00 Sudeste/EMBRAPA, Sao Carlos-SP.

~ ;1 A rentabilidade da JXCuaria brasileira esta diretamente relacionada
I 'com a ca~idade de produ~ao de forragem. Atualmente estao sendo
~ '(kscnvolvidos projetos visando a diversifica~ao de ~oes ~ forrageiras
~ alravCs da ampli~ao da variabilidade gelx5tica nos baneos de germoplasrna.
;! Denlre ties, destaca-se 0 Prograrna de Melhoramento de Paspalum em
r~ ~volvimento no Centro de Pesquisa de Pecuaria do Sudeste/EMBRAPA
.] (580 Carlos-SP), onde cerca de 280 acessos estao disponiveis. Dentre esses
" r~. alguns tem dernonstrado ~m potencial fo~geiro e partici!Xl'a? em

0 gCnero Citrus e caracterizado pela alta ocoTTCncia de hibridos e de
reproduc;ao asscxuada atraves de embriOcs nucclares. Disto rcsulta a sua
alIa variabilidade genetica e a dificuldade na dctermina~ao de hibridos e
cspecies. Estc trabalho visa a analisar a variabilidadc citogcnetica
existcnte entre cultivares de C. sinensis ash, contribuindo para a
caracterizac;ao de germoplasmas e para 0 conhccimcnto da origem dcssa
especie. Para isso foi anaIisado 0 cari6tipo de 17 variedades provenientes
do CNPMF-EMBRAPA, BA. Todas as variedadcs Coram analisadas
convcncionaImcnte com Gicmsa, e dcssas, 10 Coram tambem analisadas
com os fluorocromos CMA e DAPI. Foram obscrvadas, prineipalmcnte, 0
numcro e posi~ao das constri~Ocs sccundarias (SECs) c 0 padrao dc blocos
CMA+/DAPI-, principais caractcres utilizados na citogcnetica do genera.
A colorac;ao conventional mostrou a presenya ma.xima dc duas SECs na
cspecie, uma proximal e uma subtcrminal. Nem todas as variedades,
cntrctanto, aprcsentaram ambas as SECs e essas estavam gcraImente
presentes em apenas um dos hom610gos de dais pares distintos. Nao houve
difcrcn~a no padrao de bandas CMA apresentado pelas 10 variedades.
Portanto, apcsar da grandc variabilidade morfol6gica entre cultivares,
citogencticamente clas parccem identicas. A difcrcnya encontrada com
relac;ao as SECs pode ser dcvida a ativac;ao diferencial das RONs ou pode
sugerirfixac;ao de heteromorfismo cromossomico no cari6tipo ancestral da
especic, rcfor~do a hip6tese da origcm hibrida dc C. sinensis.

acessos ali existentes antes de se efetuar os
i'l cruzamentos desejados. Para a analise citol6gica, botOes florais forarn
~ 'coletaOOs em estagios ideais para estudo mei6tico e fixados em Carnoy por 24
wllbaas e, em seguida, transferidos para alcool a 70% e mantidos sob

{\ refrigera~ao. As laminas forarn preparadas pela tecnica de esmagamento e os
; microsporOcitos corados com cannim propionico a I %. A detennina~ao do
;: ,mimero de cromossomos foi feita atraves da contagem do nUmero de
~I~bivalentes na diacinese. Forarn analisados ate 0 momento, 60 acessos, todos
~\ JXr1eIICentes ao glUpo Plicatula. Dentre os acessos analisados, 14 erarn de
~ jParpalum plicalulum (2n= 40), 3 de P. guenoarum (2n= 40), 2 de P.
,;compressifolium (2n=.40), 2 de P. conspersum (2n= 60), 2 de P.

, .P. alralum (2n= 40)e 36 acessos de

momento seriam tetra (2n=4x=40) e
Admitindo-se que somente a fonna dipl6ide tern

I]'~ao sexuada, os acessos aqui analisados seriam provavelmente
Illapomiticos e, como tal, niio podcriam scr utilizados em cruzamentos nos
"llogramas de melhoramento em descnvolvimento no CPPS/EMBRAP A.
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